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(Inicia-se a sessão às 14 horas.)

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A primeira hora da presente sessão será dedi-
cada 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, de acordo 
com o Requerimento nº 657, de 2006, de autoria do 
Senador Flávio Arns e outros Srs. Senadores.

Convido a compor a Mesa a Srª Gundula Hauser, 
Presidente da Federação Internacional de Equoterapia, 
e o Coronel Lélio de Castro Cirilo, Presidente da Asso-
ciação Nacional de Equoterapia (Ande-Brasil).

O primeiro orador inscrito é o Senador Flávio Arns, 
autor do requerimento, a quem concedo a palavra.

Com a palavra, o Senador Flávio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº 
Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias, do meu Esta-
do do Paraná; Exmº Sr. Embaixador da República da 
Áustria, Werner Brandstetter; Exmº Sr. Embaixador da 
República da Guiné Equatorial, Teodoro Biyogo; Exmº 
Sr. Embaixador da República da Sérvia, Dusan Gajic; 
Exmº Sr. Embaixador da República da Tunísia, Ridha 
Chiaabani; Exmªs Srªs Senadoras; Exmºs Srs. Sena-
dores; Exmº Sr. Secretário-Geral da Ande-Brasil, Ge-
neral Pedro Carvalho; Exmª Srª Desembargadora do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Leia 
Esteves; Exmª Srª Procuradora de Justiça do Ministé-
rio Público do Distrito Federal e Territórios, Maria de 
Lourdes Abreu; membros do corpo diplomático; Ilmº Sr. 
Presidente da Associação Australiana de Equoterapia, 
Philip Walliker; Ilmª Srª Vice-Presidente da Federação 
Internacional de Equoterapia, Mare Theresa Kuypers; 
Ilmº Sr. Vice-Presidente da Ande-Brasil, Coronel Carlos 
Dornelles Passamani; Ilmª Srª Pedagoga e Fundado-
ra da Ande-Brasil, Professora Teresa Cristina; Ilmº Sr. 
Diretor do Centro Básico de Equoterapia, Professor Vi-

nicius Antunes; Ilmª Srª Presidente da Associação dos 
Amigos da Saúde Mental, Flora Lúcia Arruda; demais 
membros da Federação Internacional e das associa-
ções de Equoterapia do nosso País; participantes do 
XII Congresso Internacional de Equoterapia, que se 
realiza em Brasília nesta semana. 

De uma maneira muito especial, quero saudar o 
amigo e Presidente da Ande-Brasil, Associação Nacional 
de Equoterapia, Coronel Lélio de Castro Cirilo, que tem 
desenvolvido um trabalho extraordinário há tantos anos 
no Brasil, com espírito público, competência, determina-
ção e entusiasmo, beneficiando tantas pessoas com seu 
trabalho. Em uma audiência pública realizada no Senado, 
fiz questão de dizer-lhe, em função de tantos benefícios 
oferecidos à comunidade: “Que bom que o senhor existe! 
Que bom que o senhor está desenvolvendo esse trabalho 
e beneficiando tantos brasileiros”. 

Quero também saudar, de uma maneira muito 
especial, a Ilmª Srª Presidente da Federação Inter-
nacional de Equoterapia, que faz parte da Mesa, Srª 
Gundula Hauser.

Manifesto a minha satisfação por contar com a 
sua presença no País, juntamente com a representa-
ção de tantos países para participar desse Congresso 
Internacional. Para o Brasil, é um honra recebê-la, as-
sim como todos os membros do Movimento Interna-
cional de Equoterapia. Espero que possamos, a partir 
dessa iniciativa realizada no Brasil, estreitar os laços 
de amizade, de trabalho, de experiências e que, no 
mundo inteiro, por meio da Equoterapia, possamos 
promover a cidadania de tantas pessoas que preci-
sam desse trabalho.

Obrigado pela sua presença e de todas as pes-
soas que aqui representam seus países, em favor de 
uma causa tão boa e tão nobre.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, autoridades 
presentes, o assunto que me traz hoje a esta tribuna é 
algo também pelo qual tenho dedicado, com alegria a 
satisfação, os melhores dos meus esforços no decorrer 
dos anos. É a construção da dignidade, da cidadania, 
do respeito, do acesso aos direitos sociais para toda 
a população e, em especial, às pessoas com deficiên-

Ata da 129ª Sessão não Deliberativa,  
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cia. É um esforço conjunto de tantos pelo Brasil para 
a construção da felicidade e da plena realização dos 
nossos filhos e dos nossos amigos.

Nessa caminhada, tenho tido contato com diver-
sas técnicas de apoio à pessoa com deficiência, mas 
poucas me causaram um impacto tão vivo e tão dura-
douro quanto a Equoterapia.

Neste breve pronunciamento, não tenho a intenção 
de explicar detalhadamente o que é a Equoterapia e quais 
são seus benefícios para as pessoas com deficiência. 
Contudo, de uma forma bastante resumida, quero dizer 
que a Equoterapia constitui um método de tratamento, 
de educação e de reeducação que utiliza o cavalo numa 
abordagem interdisciplinar, buscando o desenvolvimento 
biopsicossocial da pessoa com deficiência. Nela, e por 
meio dela, cria-se um vínculo de afeto entre o homem e 
o animal, que permite à pessoa ter mais confiança em si 
mesma, porque, apesar de suas necessidades, conse-
gue sobrepujar a força e a grandiosidade do cavalo. Esse 
sentimento, Srªs e Srs. Senadoras, constitui um requisito 
fundamental do processo terapêutico, pois resulta em me-
lhoria da auto-estima do ser humano. 

Quero ressaltar que a Equoterapia tem sido reco-
mendada não apenas para a reabilitação de pessoas com 
deficiências físicas ou mentais, mas também para a educa-
ção e socialização de indivíduos com distúrbios evolutivos, 
comportamentais ou em situação de risco sócio-familiar. 
Afinal, os benefícios por ela propiciados são vários, tais 
como a melhoria da qualidade de vida, a formação de 
novos vínculos afetivos, a aquisição de novas habilidades 
psicomotoras, o incremento das relações interpessoais e 
o ganho de maior autonomia pessoal.

Ao contrário do que pode parecer, o uso do cava-
lo como instrumento para a cura dos males do corpo 
não é uma idéia recente. Ela surgiu na Grécia Antiga, 
com Hipócrates, o Pai da Medicina, que, em seu livro 
Das Dietas, já recomendava a equitação para “rege-
nerar a saúde e preservar o corpo humano de muitas 
doenças”. A evolução natural da Ciência ao longo da 
história veio a validar as assertivas de Hipócrates. No-
tabilizou-se o caso de Liz Hartel, na Dinamarca, que, 
apesar de, aos 16 anos, haver sido acometida de uma 
forma grave de poliomielite, obteve a medalha de prata 
em adestramento eqüestre nos Jogos Olímpicos de 
1952 e de 1956. Essa façanha só foi possível graças 
à prática de equitação. A partir daí, as pesquisas se 
aprofundaram e, em 1965, na França, a Equoterapia 
tornou-se uma matéria didática, contribuindo para a 
projeção internacional que hoje conhecemos.

No Brasil, apenas a partir de 1989 experimentamos 
maiores desenvolvimentos desse método terapêutico, 
com a criação da Associação Nacional de Equoterapia 
(Ande). Graças aos abnegados esforços dessa entidade, 

Sr. Presidente, hoje possuímos cerca de 12 mil pratican-
tes de Equoterapia – algo impensável há 17 anos, quando 
somente seis pessoas adotavam essa prática!

É por isso que faço questão, nesta oportunida-
de, de elogiar os trabalhos desenvolvidos pela Ande, 
que, desde a sua fundação, já patrocinou cerca de 250 
centros de Equoterapia em todo o território nacional. 
Duzentos e cinqüenta! Só aqui em Brasília são 14 cen-
tros, que realizam uma média de 600 atendimentos 
semanais. Uma maravilha, Coronel Cirilo! Além disso, 
a Ande tem promovido diversos cursos, seminários e 
palestras em todos os Estados da Federação, buscando 
divulgar e estimular a prática da Equoterapia. 

Por todos esses esforços, a Ande foi reconhecida 
como instituição de utilidade pública tanto pela União 
quanto pelo Governo do Distrito Federal. 

Sendo assim, Srªs e Srs Senadores, participan-
tes deste momento histórico no Senado Federal, eu 
gostaria de saudar e agradecer a todos os funcioná-
rios, dirigentes e voluntários da Ande, na pessoa de 
seu Presidente, aqui presente, Lélio de Castro Cirilo, 
pelo excelente trabalho que vêm desempenhando em 
benefício da sociedade brasileira. Que estas poucas 
palavras possam servir de estímulo a uma dedicação 
ainda maior e mais profícua em prol da construção da 
cidadania por meio da Equoterapia.

Mas, o motivo maior de minha vinda a esta tri-
buna é a satisfação de poder comunicar ao Plenário 
desta Casa e a todos os brasileiros e brasileiras que 
nos acompanham, ao vivo, pela TV Senado, que, entre 
os dias 8 e 12 de agosto deste ano – portanto, nes-
ta semana –, Brasília está sediando o XII Congresso 
Internacional de Equoterapia. Este é um evento que, 
desde 1974, vem-se realizando a cada três anos, sob 
os auspícios da Federação Internacional de Equoterapia 
(FRDI) – e temos a satisfação de ter à Mesa diretiva 
destes trabalhos a Srª Gundula Hauser – com o obje-
tivo de divulgar os principais desenvolvimentos dessa 
técnica terapêutica em todo o mundo. Neste ano, o 
tema do Congresso será “Encontro entre dois amigos”. 
É muito sugestivo o desenho, inclusive o do encontro 
da criança, do jovem, da pessoa com o cavalo.

Certamente, a realização do XII Congresso Inter-
nacional de Equoterapia é um momento fundamental 
para a Equoterapia brasileira. Primeiro, por que nunca 
um evento dessa natureza se realizou em um país em 
desenvolvimento, o que mostra o reconhecimento da 
comunidade internacional ao trabalho aqui realizado. 
Em segundo lugar, o Congresso é uma grande opor-
tunidade de divulgar a Equoterapia como método te-
rapêutico para as pessoas com deficiência e para o 
aperfeiçoamento profissional das pessoas envolvidas 
diretamente com essa atividade. Além disso, esse 
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evento permitirá que outros países também conheçam 
a realidade brasileira, nossos desafios e também nos-
sas realizações.

Portanto, quero aqui saudar os promotores e 
participantes do XII Congresso Internacional de Equo-
terapia, em especial, como já mencionado, a Presi-
dente da Federação Internacional de Equoterapia, 
Drª Gundula Hauser, pelo esforço para que o evento 
se realizasse em nosso País. Tenho a mais absoluta 
certeza de que ele será coroado de êxitos, e se cons-
tituirá em um poderoso instrumento de propulsão da 
Equoterapia brasileira.

Ao concluir meu pronunciamento, Sr. Presidente, 
Senador Alvaro Dias, quero apenas lembrar a V. Exª e 
aos demais colegas, Senadores e Senadoras, que se 
encontra na Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei do 
Senado nº 456, de 2003, de autoria da nobre Senadora 
Lúcia Vânia, que prevê o oferecimento da Equoterapia 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para habilitação 
e reabilitação de pessoas com deficiência.

Fui o relator dessa matéria quando de sua trami-
tação aqui no Senado Federal e, naquela oportunidade, 
assinalei que a incorporação da Equoterapia no âmbito 
do SUS significará mais um passo no sentido de ga-
rantir às pessoas com deficiência o pleno exercício de 
seu direito à saúde e sua efetiva inclusão na sociedade. 
Ao aprovarmos esse projeto, estaremos, sobretudo, 
democratizando o acesso a uma prática terapêutica 
que traz inúmeros e comprovados benefícios aos seus 
pacientes, como é o caso da Equoterapia.

Sei que estamos em período eleitoral e o calen-
dário legislativo deve se adaptar a essa circunstância, 
mas faço aqui um apelo ao Presidente desta sessão, 
Senador Alvaro Dias, e ao Presidente Renan Calheiros 
para que solicitem urgência ao Presidente Aldo Rebe-
lo na tramitação dessa matéria pelo seu eminente e 
indiscutível cunho social. Quem sabe não poderemos 
ter a felicidade de ver sancionado esse projeto como 
desdobramento da realização do XII Congresso Inter-
nacional de Equoterapia? Esse, com toda certeza, é 
um presente que a sociedade brasileira merece e está 
ansiosa por receber.

Finalmente, também tramita no Senado Federal 
o Projeto de Lei nº 177, de 2006, de minha autoria, 
que institui o dia 9 de agosto – portanto, o dia de hoje, 
do Congresso Internacional – como o Dia Nacional 
de Equoterapia, em reconhecimento à relevância da 
terapia no processo de habilitação e reabilitação de 
pessoas com deficiência.

Quero, mais uma vez, dizer da satisfação, da ale-
gria e do orgulho pela presença de tantos países em 
nosso meio, pelos esforços que vêm sendo desenvol-

vidos no Brasil, e que, a partir desse evento, possa-
mos ter um novo impulso para que novas iniciativas 
possam ser desenvolvidas em nosso País sempre a 
favor da dignidade, da cidadania, da participação, da 
integração e da inclusão social.

A Equoterapia é um instrumento, sem dúvida, for-
tíssimo para que as pessoas todas possam participar 
plenamente da sociedade em que vivem.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Agra-
deço a V. Exª, como de hábito, pela tolerância em re-
lação ao tempo.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senador Flávio Arns. Convido V. 
Exª a presidir esta solenidade, já que foi idealizada 
por V. Exª.

Concedo a palavra à nobre Senadora Iris de 
Araújo.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Exmº Sr. 
Presidente, Senador Flávio Arns, a quem cumprimento, 
nesta oportunidade, pela feliz iniciativa desta sessão, aqui, 
no Senado Federal; Exmº Sr. Embaixador da República 
da Áustria, Werner Brandstetter; Exmº Sr. Embaixador 
da República da Sérvia, Dusan Gajic; Exmªs Srªs e Srs. 
Senadores; Exmªs Srªs e Srs. Deputados; Exmª Srª De-
sembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios, Leia Esteves; Exmª Srª Procuradora de Justiça 
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Maria 
de Lourdes Abreu; demais membros do Corpo Diplomáti-
co; Ilmº Sr. Presidente da Associação Nacional de Equo-
terapia (Ande-Brasil), Coronel Lélio de Castro Cirilo; Ilmº 
Sr. Presidente da Associação Australiana de Equoterapia, 
Philip Walliker; Ilmª Srª Vice-Presidente da Federação Inter-
nacional de Equoterapia, Mare Theresa Kuypers; Ilmº Sr. 
Vice-Presidente da Ande-Brasil, Coronel Carlos Dornelles 
Passamani; Ilmª Srª Pedagoga e Fundadora da Ande-Bra-
sil, Professora Tereza Cristina; Ilmº Sr. Diretor do Centro 
Básico de Equoterapia, Professor Vinicius Antunes; Ilmª Srª 
Presidente da Associação dos Amigos da Saúde Mental, 
Flora Lúcia Arruda; demais membros da Federação Inter-
nacional das Associações de Equoterapia; participantes 
do XII Congresso Internacional de Equoterapia. 

Quero, inicialmente, saudar o XII Congresso In-
ternacional de Equoterapia que se realiza no Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, de hoje 
até o dia 12 de agosto. Trata-se de um privilégio para 
o Brasil receber especialistas e voluntários de todo o 
mundo que se empenham nesta sagrada missão de 
reabilitar vidas, de devolver a confiança e a auto-es-
tima aos nossos irmãos portadores de deficiência ou 
com necessidades especiais.

Com o tema “Encontro entre dois Amigos”, o impor-
tante evento discutirá a utilização do cavalo como agente 
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neste importante processo de reabilitação, que tem con-
tribuído para disseminar esperança e alento, ao mesmo 
tempo em que proporciona melhores condições de saúde, 
a todos que se utilizam deste método revolucionário.

Aqui, quero abrir um parêntese para dizer aos 
participantes desse Congresso que, conhecedora que 
sou, uma vez que fui pioneira no Estado de Goiás da 
inclusão da equoterapia em nossos trabalhos sociais, 
penso que poucos, Senador Flávio Arns, têm conhe-
cimento dos benefícios que esse trabalho traz à pes-
soas que realmente necessitam dele. Então, considero 
que este dia, simbolicamente nesta sessão do Sena-
do, em que estamos podendo contribuir não só neste 
momento com a presença de V. Exªs e V. Sªs, estamos 
oferecendo, Senador, e muito pela iniciativa de V. Exª, 
a oportunidade de que esse trabalho tenha uma divul-
gação maior, por intermédio da TV Senado, que cobre 
todo o território nacional, logicamente conquistando 
novos adeptos para que realmente um número maior 
de pessoas venha a ter esse benéfico.

Acabei de ressaltar a iniciativa de V. Exª, nobre Se-
nador Flávio Arns, ao propor a aprovação do requerimento 
que viabiliza a presente sessão. O Senado da República, 
dessa forma, dá prosseguimento à sua permanente luta 
pela viabilização da inserção social de pessoas portado-
ras de necessidades especiais, reafirmando o seu inteiro 
engajamento nas grandes questões que dizem respeito 
à busca da vida saudável para todos.

Com muita ênfase, queremos saudar os dirigentes 
da Federação Internacional de Equoterapia, bem como 
os diretores da Associação Nacional de Equoterapia, a 
Ande-Brasil, entidades que organizam o congresso. São 
pérolas da sociedade civil mundial, irmanadas num mesmo 
propósito – homens e mulheres que se dispõem à tarefa 
maravilhosa de servir ao próximo com seu amor, com sua 
devoção às causas grandiosas e solidárias. As atividades, 
de caráter filantrópico, englobam iniciativas nos setores 
terapêutico, educativo, cultural, desportivo e assistencial, 
sem fins lucrativos, voltadas exclusivamente para a inclu-
são que ressalta o bem comum.

Esta tem sido a rotina da Ande-Brasil, ao contribuir 
para a reabilitação e educação de pessoas portadoras 
de deficiência e/ou com necessidades especiais, me-
diante a prática da Equoterapia. A entidade também 
atua para capacitar recursos humanos, estimular e 
apoiar a implantação e desenvolvimento de centros 
especializados, dentro dos mais rígidos padrões de 
ética, eficiência e segurança, procurando estender os 
benefícios dessa importante prática a todas as clas-
ses sociais – em especial às menos favorecidas. Esse 
esforço resulta na educação e formação do caráter de 
jovens e na reinserção social de pessoas com distúr-
bios comportamentais.

Devemos, Srªs e Srs Senadores, cada vez mais, 
destacar e estimular a ação dos que se dedicam ao 
trabalho voluntário que muda a perspectiva de vida 
de milhares de pessoas. Esses abnegados estão em 
todos os setores da comunidade, doando uma parte 
preciosa do seu tempo à tarefa de socorrer e amparar 
os que necessitam: uma ajuda espontânea e sincera, 
que, sem qualquer dúvida, FAZ DIFERENÇA.

Os voluntários doam sua energia, sua generosi-
dade e trazem consigo a disposição que vem de Deus, 
para compartilhar alegrias, aliviar sofrimentos, melhorar 
a qualidade da vida em comum. Com altruísmo, atuam 
diretamente no mundo real, em contato com as mais di-
ferentes situações humanas, numa prática permanente 
da bondade, sempre fazendo do seu gesto uma firme 
demonstração de responsabilidade e compromisso 
social. Dessa forma, disseminam virtudes!

Esse deve ser o nosso comportamento, Sr. Pre-
sidente.

Desde criança aprendi quão fundamental é para 
todos nós a atitude de compartilhar, de estender as 
mãos, de apoiar e de caminhar juntos com os que 
necessitam. Ao nos mobilizarmos por causas de in-
teresse social e comunitário, estabelecemos laços de 
amor e de confiança. Só por esses caminhos se torna 
possível a tão sonhada PAZ SOCIAL.

Assim, o compromisso de lutar contra todas as 
formas de discriminação aos portadores de deficiência 
e/ou necessidades especiais deve ser permanentemen-
te reafirmado não só por discursos e declarações de 
boas intenções, mas, em especial, pela prática, pelo 
trabalho concreto. Como eu disse, em Goiás, fui das 
pioneiras ao introduzir a equoterapia como técnica 
terapêutica avançada, tendo em vista a educação, a 
reabilitação e a inserção social. Hoje, alegra-nos sa-
ber que esse método se espalhou pelo País, levando 
alento e esperança a todos os corações.

Uma sociedade realmente justa precisa maximi-
zar o seu compromisso com as minorias, em especial 
com as pessoas portadoras de deficiência, para que se 
tornem, em tudo, participativas, conscientes de seus 
direitos e deveres.

Infelizmente, no Brasil e em todo o mundo, por-
tadores de deficiência e/ou necessidades especiais 
são vítimas de discriminação, ao serem ignorados ou 
desprezados e, principalmente, ao não encontrarem 
as condições e as estruturas para que possam desen-
volver o seu potencial. Acabam prisioneiros em suas 
residências, porque na sociedade não encontram o 
imprescindível acolhimento.

É em face desse cenário que surgem os valoro-
sos voluntários que se aliam aos educadores, pais e 
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familiares, para promover a inclusão e resgatar o res-
peito humano e a dignidade de tantos.

Surgem os movimentos nacionais e mundiais, que 
discutem e definem políticas a serem acatadas pelo 
Poder Público e pela sociedade. É nesse contexto que 
se fortalece o Congresso Internacional de Equoterapia 
– que o Brasil tem a primazia de sediar.

Destaco a importância de duas das diversas 
iniciativas em tramitação no Congresso Nacional: o 
projeto de lei que inclui a Equoterapia entre os tra-
tamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, 
de autoria da Senadora Lúcia Vânia, de Goiás, meu 
Estado; e o Estatuto da Pessoa Portadora de Defici-
ência, projeto do Senador Paulo Paim, do Rio Grande 
do Sul, que, com muita propriedade, considera crime 
punível com reclusão de um a quatro anos qualquer 
forma de discriminação – inclusive recusar matrícula 
em estabelecimento educacional, dificultar acesso a 
cargo público e negar trabalho ou assistência médica 
a portadores de deficiência.

Ao finalizar, quero, mais uma vez, acentuar a im-
portância da Equoterapia como tratamento complemen-
tar de reabilitação física e mental, que utiliza o cavalo 
como instrumento de trabalho em uma abordagem 
multi e interdisciplinar. Por meio do pleno contato com 
a natureza, a técnica permite formas de aplicação de 
exercícios de recuperação e integração, complemen-
tando as terapias tradicionais, que se valem de instru-
mentos tecnológicos em clínicas e consultórios.

Graças a Deus, o processo milenar que une o ho-
mem ao cavalo tem aqui uma nova dimensão, que pro-
picia percepções e vivências ao praticante, levando-o a 
experimentar sentimentos de liberdade, independência 
e capacidade – emoções importantíssimas para a aqui-
sição da autoconfiança, realização e auto-estima.

Que possamos multiplicar a prática da Equotera-
pia em todas as comunidades do Brasil e do mundo, 
não apenas auxiliando pessoas especiais, mas tam-
bém dando apoio aos que têm dificuldades escolares, 
dependência física, stress, aos integrantes da terceira 
idade e a todos aqueles que buscam oportunidades 
de crescimento, melhoria na qualidade de vida e pleno 
equilíbrio físico e mental.

Nossas calorosas saudações ao XII Congresso 
Internacional de Equoterapia.

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigada.
Sejam bem-vindos. Parabéns. (Palmas.)

Durante o discurso da Sra. Íris de Araújo, 
o Sr. Alvaro Dias, Suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Flávio Arns.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. Bloco/PT – PR) 
– Agradeço as palavras da Senadora Iris de Araújo, 
do Estado de Goiás, sempre solidária com todas as 
questões sociais e, particularmente, com aquilo que 
é objeto do Congresso Internacional de Equoterapia 
e dos trabalhos da Ande-Brasil.

O Senado dispõe da Subcomissão Permanente de 
Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência. Trata-se 
de uma subcomissão da Comissão de Assuntos Sociais.

Falo isso com muito orgulho porque penso que 
em poucos parlamentos do mundo existe uma comis-
são que trata permanentemente dos desafios que as 
pessoas com deficiência enfrentam.

Tenho a honra, então, de convidar o Senador Eduar-
do Azeredo, do Estado de Minas Gerais, que é também o 
Presidente dessa Subcomissão Permanente de Assuntos 
Sociais da Pessoa com Deficiência, para usar a palavra.

Com a palavra o Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Senador Flávio Arns, que é um grande 
incentivador permanente da causa das pessoas com 
deficiência, sendo aqui, no Senado Federal, quem nos 
orienta em todas essas questões; Senadora Iris de Araú-
jo, que me precedeu nesta tribuna; Srs. Embaixadores 
aqui presentes, Srª Gundula Hause, Coronel Lélio de 
Castro Cirillo, Desembargadora Leia Esteves, Procu-
radora Maria de Lourdes Abreu, senhoras e senhores 
participantes do Congresso Internacional de Equotera-
pia, é com muita honra que cumprimento todos vocês 
e que parabenizo a Ande pelo seu esforço em tornar a 
equoterapia um método terapêutico e educacional aces-
sível a um número cada vez maior de brasileiros com 
deficiência e com necessidades especiais.

O conceito de equoterapia foi adotado pela primeira 
vez em nosso País em 1989, pela Ande-Brasil. A Associa-
ção obteve o registro de uso do termo, com o certificado de 
marcas concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial. Mas foi apenas em 1997, nove anos atrás, que o 
Conselho Federal de Medicina reconheceu a equoterapia 
como método terapêutico, conforme o parecer 06/97.

Esses fatos fazem da equoterapia uma especialidade 
jovem em nosso País, se assim podemos considerar.

Em julho passado, realizamos audiência pública 
na Subcomissão de Assuntos Sociais das Pessoas 
com Deficiência do Senado Federal. Foi uma excelente 
oportunidade para que pudéssemos conhecer, por meio 
dos relatos de representantes da Ande e de usuários 
dos serviços, os inúmeros benefícios que a equotera-
pia traz às pessoas com deficiência, contribuindo de 
fato para o seu desenvolvimento biopsicossocial. São 
impactos diretos nas habilidades motoras, cognitivas, 
afetivas e sociais dos praticantes da equoterapia.
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Pôde-se perceber também, na análise dos dados 
divulgados pelos participantes daquela audiência, que 
houve um aumento significativo do número de pessoas 
com deficiência que praticam a equoterapia. Entre 2000 
e 2005, o número de pessoas atendidas nos centros 
filiados à Ande cresceu em torno de 250%. Em 2000, 
a Ande, por meio de suas filiadas, segundo os núme-
ros que temos, prestou atendimento a 5.380 pessoas. 
Em 2005, esse número chegou a 13.761.

No entanto, persistem as dificuldades para atender 
à crescente demanda pela equoterapia. Infelizmente, 
não temos conhecimento da existência da prestação 
de serviços dessa natureza por outras associações 
que não aquelas filiadas à Ande.

Ciente do impacto da equoterapia na vida das pes-
soas com necessidades especiais, a ilustre Senadora Lú-
cia Vânia, minha colega de Partido, apresentou projeto de 
lei que insere a equoterapia nos serviços oferecidos pelo 
Sus – Sistema Único de Saúde. O projeto foi aprovado 
pelo Senado e tramita agora na Câmara.

Relata a Senadora Lúcia Vânia que o projeto 
vem recebendo restrições, sob a justificativa de que 
a oferta do serviço pelo SUS pode não responder às 
exigências de qualidades requeridas pelo método te-
rapêutico, destacando-se entre elas o credenciamento 
de instituições em equipe multidisciplinar com compe-
tência técnica para oferta do serviço, ou o fato de a 
instituição não ser uma entidade filiada à Ande.

Ora, é importante que se compreenda que a in-
clusão da equoterapia como um serviço do SUS visa 
principalmente garantir uma fonte de financiamento 
público para universalizar a sua oferta, uma vez que 
o acesso aos serviços de saúde é um direito público 
garantido pela Constituição do Brasil. 

Para resguardar que as instituições que venham 
a ser credenciadas pelo SUS atendam aos quesitos 
indispensáveis ao serviço, será necessário, sim, esta-
belecer critérios de credenciamento. Essa regulamen-
tação poderá ser elaborada com a participação das 
associações que atuam na área. Além disso, todas as 
entidades credenciadas deverão ser acompanhadas 
e controladas pelos usuários dos serviços e por repre-
sentantes de entidades. 

A proveito essa oportunidade para solicitar aos 
participantes desse 12º Congresso Internacional que 
contribuam com a Subcomissão de Assuntos Sociais 
das Pessoas com Deficiência do Senado Federal – que 
tenho a honra de presidir – nos encaminhado as re-
comendações, as inovações e os fundamentos técni-
cos aqui debatidos para subsidiar as providências le-
gislativas que possam ser necessárias e para melhor 
conhecimento de todos os Senadores, não só os da 

Comissão, mas de todos os 81 Senadores que repre-
sentam os 27 Estados brasileiros. 

Poderemos aprofundar a discussão sobre a inclusão 
da equoterapia no Sistema Único de Saúde. É de nosso 
interesse fazer leis com a contribuição técnica de quem 
vivencia, realiza e se dedica ao assunto. Acreditamos que 
essa forma de trabalhar confere a legitimidade necessária 
à legislação que aqui elaboramos. 

Desejo que este Congresso, que tem como tema 
“Encontro entre dois Amigos”, continue contribuindo 
para que a equoterapia esteja ao alcance, sobretudo, 
das pessoas com deficiência.

As palavras que quero aqui repetir de José Anto-
nio, jovem com paralisia cerebral, da minha cidade natal 
de Belo Horizonte, confirmam o quanto esse processo 
terapêutico faz bem a quem a pratica.

Ele disse recentemente: “Eu amo fazer equote-
rapia. No dorso do cavalo eu ando, tenho pernas que 
se movimentam com ritmo, tenho calor. Olho do alto. 
Vejo tudo mais bonito. Corro ou ando sem pressa. Eu 
fico mais bonito. O cavalo me faz sentir livre, sem re-
clamar. Ele me obedece. Ele me ouve. Ele me ajuda. 
Aprendo que eu posso. É meu amigo”.

As palavras de José Antonio demonstram porque 
é responsabilidade social o compromisso para que a 
equoterapia se faça presente onde for necessária.

Que vocês, participantes desse Congresso Inter-
nacional, tragam novos conhecimentos sobre o tema e 
contem com o nosso apoio para sua aplicação.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. Bloco/PT – PR) 

– Agradeço pela participação e pelos posicionamentos 
do Senador Eduardo Azeredo, de Minas Gerais, como 
já mencionei, também Presidente, com muita satisfa-
ção, da Subcomissão Permanente para os Assuntos 
da Pessoa com Deficiência.

Quero também ressaltar que a Senadora Lúcia 
Vânia, mencionada várias vezes nas diversas falas 
como autora do projeto de lei que inclui a equotera-
pia nos procedimentos do SUS, pediu, inclusive, para 
justificar seu atraso em razão der estar participando 
de outras reuniões em Brasília, o que infelizmente a 
impediu de estar presente. Trata-se de uma Senadora 
que, a exemplo de diversos outros Senadores e Se-
nadoras, tem toda abertura, toda solidariedade, toda 
escuta para incluir nos projetos de lei, nos debates, nas 
audiências públicas tudo aquilo que possa representar 
avanços a favor do ser humano e das suas necessi-
dades em nosso País. 

É uma alegria muito grande estarmos todos nós, 
em conjunto, aqui, destacando que esta parte da ses-
são, como de hábito, está sendo transmitida para todo 
o Brasil através da TV Senado. Temos certeza de que, 
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a partir desta apresentação, muitas iniciativas e muitos 
debates vão acontecer em nosso País para melhorar 
ainda mais a qualidade do atendimento que se presta, 
sempre com aquela preocupação, externada diversas 
vezes pelo presidente da Ande-Brasil, de que tudo se 
faça dentro de critérios de alta qualidade, de técnica, de 
competência, de pesquisa, para que possamos sempre 
oferecer ao ser humano, ao brasileiro, atividades que 
tenham todo o respaldo da competência que, aliás, 
deve nortear qualquer ação, seja em que área for. 

Cumprida a finalidade da comemoração, no exercí-
cio da Presidência agradeço à Srª Gundula Hauser, Pre-
sidente da Federação Internacional de Equoterapia, pela 
presença; agradeço também ao Coronel Lélio de Castro 
Cirillo, Presidente da Associação Nacional de Equoterapia, 
Ande/Brasil, às Srªs Embaixadoras e aos Srs. Embaixado-
res, aos membros do Corpo Diplomático, aos participantes 
do XII Congresso Internacional de Equoterapia que pude-
ram se deslocar do Centro de Convenções para o Senado 
Federal, e a todas as personalidades que nos honraram 
com seu comparecimento.

Declaro encerrada esta parte da sessão, suspen-
dendo-a por cinco minutos para os cumprimentos. 

Obrigado a todos. (Palmas.)

(Suspensa às 15 horas e 01 minuto, a ses-
são é reaberta às 15 horas e 10 minutos.)

O Sr. Flávio Arns, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marcos 
Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Está reaberta a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, §3º, 

do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso, no sentido de apreciação, pelo Plenário, do 
Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2006, de autoria 
do Senador Pedro Simon, que institui, no ensino funda-
mental e médio, o componente curricular dedicado ao 
desenvolvimento dos valores éticos e de cidadania. 

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Educação, o Projeto vai à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – A Presidência comunica ao Plenário que re-
cebeu o Recurso nº 12, de 2006, interposto no prazo 
regimental, no sentido de que seja submetido ao Ple-
nário o Projeto de Lei do Senado Federal nº 69, de 
2005, de autoria do nobre Senador Marcelo Crivella, 
que altera dispositivos da Lei nº 8.313, de 23 de de-
zembro de 1991, que institui o “Programa Nacional de 
Apoio à Cultura (Pronac)”.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco dias 
úteis para recebimento de emendas, de acordo com o 
disposto no art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.

É o seguinte o Recurso recebido:

RECURSO Nº 12, DE 2006

Nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 91 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, recorremos da decisão 
da Comissão de Educação para que o PLS Nº 69, de 
2005, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que “al-
tera dispositivos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 
de 1991, que “institui o Programa Nacional de Apoio 
à Cultura (PRONAC)”, seja submetido ao exame do 
Plenário do Senado Federal.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Sobre a mesa, mensagens que passo a ler.

São lidas as seguintes:

MENSAGEM Nº 210, DE 2006 
(Nº 663, na origem )

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico 

a Vossas Excelências que acabo de sancionar o projeto 
de lei que “Denomina ‘Aeroporto de Santarém – Pará 
– Maestro Wilson Fonseca’ o aeroporto da cidade de 
Santarém – PA”. Para o arquivo do Congresso Nacio-
nal, restituo, nesta oportunidade, dois autógrafos do 
texto ora convertido na Lei nº 11.338 , de 3 de agosto 
de 2006.

Brasília, 3 de agosto de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Aviso nº 899 – C. Civil.

Em 3 de agosto de 2006

Assunto: Sanção presidencial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca restitui dois autógrafos do texto aprovado do Pro-
jeto de Lei nº 7, de 2006 (nº 6.864/02 na Câmara dos 
Deputados), que se converteu na Lei nº 11.338 , de 3 
de agosto de 2006.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado-Chefe da Casa Civil, da Presidência da Re-
pública.

LEI Nº 11.338, DE 3 DE AGOSTO DE 2006

Denomina “Aeroporto de Santarém 
– Pará – Maestro Wilson Fonseca” o aero-
porto da cidade de Santarém – PA.

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

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O aeroporto da cidade de Santarém, no 

Estado do Pará, passa a ser denominado “Aeroporto 
de Santarém – Pará – Maestro Wilson Fonseca”.

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

Brasília, 3 de agosto de 2006; 185º da Indepen-
dência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva.

MENSAGEM Nº 211, DE 2006 
(Nº 664, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico 

a Vossas Excelências que acabo de sancionar o pro-
jeto de lei que “Institui o Dia Nacional do Biomédico”. 

Para o arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta 
oportunidade, dois autógrafos do texto ora convertido 
na Lei nº 11.339 , de 3 de agosto 2006.

Brasília, 3 de agosto de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da silva.

Aviso nº 900 – C. Civil

Em 3 de agosto de 2006

Assunto: Sanção presidencial
Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 
qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca restitui dois autógrafos do texto aprovado do Pro-
jeto de Lei nº 9, de 2006 (nº 953/03, na Câmara dos 
Deputados), que se converteu na Lei nº 11.339, de 3 
de agosto de 2006.

Atenciosamente, Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública.

LEI Nº 11.339, DE 3 DE AGOSTO DE 2006

Institui o Dia Nacional do Biomédi-
co.

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

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Biomé-

díco, a ser comemorado em todo o território nacional, 
anualmente, no dia 20 de novembro.

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

Brasília, 3 de agosto de 2006; 185º da Indepen-
dência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Será encaminhado à Câmara dos Deputados 
um exemplar de autógrafo de cada um dos projetos 
sancionados.

Os processados vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, avisos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 194/2006, de 28 de julho último, do Ministro 
de Minas e Energia, encaminhando informações refe-
rentes ao Requerimento nº 349, de 2006, do Senador 
Arthur Virgílio; e

– Nº 198/2006, de 1º do corrente, do Ministro 
de Minas e Energia, encaminhando informações refe-
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rentes ao Requerimento nº 553, de 2006, do Senador 
Arthur Virgílio. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – As informações foram encaminhadas, em có-
pia, aos Requerentes.

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

É lido o seguinte:

OFÍCIO DE MINISTRO DE ESTADO

– Nº 78/2006, de 2 do corrente, do Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, en-
caminhando informações referentes ao Requerimento 
nº 674, de 2006, do Senador Arthur Virgílio. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – As informações foram encaminhadas, em có-
pia, aos Requerentes.

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

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 238, DE 2006

Altera o art. 17 da Lei nº 9.432, de 8 de 
janeiro de 1997, para prorrogar, por mais 
dez anos, a não incidência do Adicional ao 
Frete para Renovação da Marinha Mercante 
(AFRMM) sobre as mercadorias cuja origem 
ou destino final seja porto localizado na re-
gião Norte ou Nordeste do País.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 17 da Lei nº 9.432, de 8 de janeiro 

de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17. Por um prazo de 20 (vinte) anos, 
contado a partir da data da vigência desta lei, 
não incidirá o Adicional ao Frete para Reno-
vação da Marinha Mercante – AFRMM sobre 
as mercadorias cuja origem ou destino final 
seja porto localizado na região Norte ou Nor-
deste do País.

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

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

Justificação

O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha 
Mercante (AFRMM) é uma contribuição para o apoio ao 
desenvolvimento da marinha mercante e da indústria 
de construção e reparação naval brasileiras. O valor 
é cobrado de empresas de navegação que usam os 
portos brasileiros.

A Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, que dispõe 
sobre a ordenação do transporte aquaviário, em seu 
art. 17 concedeu isenção do recolhimento do AFRMM 
sobre as mercadorias cuja origem ou cujo destino final 
seja porto localizado na região Norte ou Nordeste do 
País, por um período de l0 (dez) anos.

Tal isenção se justifica pelo fato do Norte e o 
Nordeste apresentarem menor desenvolvimento eco-
nômico que as demais regiões do Brasil. Dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
de 2003, mostram que, apesar do Norte e do Nordeste 
concentrarem cerca de 5,9% e 28,4% da população 
brasileira, respectivamente, detinham apenas 5,0% e 
13,8% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

O AFRMM representa na verdade um mecanismo 
de concentração de riqueza na medida em que reti-
ra recursos de Estados pobres para destiná-los aos 
Estados mais ricos, onde está concentrada a indús-
tria estaleira. Isso representa uma afronta ao objetivo 
fundamental de reduzir as desigualdades regionais 
previstas no art. 3º da Carta Magna.

Portanto, o término dessa isenção poderá compro-
meter a competitividade de diversos setores industriais 
da região Norte e Nordeste, que trabalham com pro-
dutos de baixo valor agregado, e como conseqüência 
acrescerá impacto de 25% no custo do frete marítimo. 
Ademais, as regiões supracitadas não possuem capa-
cidade para competir em condições de igualdade com 
as demais regiões do País.

As razões que o legislador encontrou há cerca de 
10 anos para propor a isenção do AFRMM para essas 
regiões, portanto, persistem nos dias atuais, o que jus-
tifica sua renovação por mais 10 anos, beneficiando, 
desta forma, as regiões mais carentes do Brasil.

Assim sendo, dada a importância do tema que ora 
apresentamos, solicitamos a aprovação deste projeto 
pelos nobres colegas Parlamentares.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2006. – Cé-
sar Borges.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.432, DE 8 DE JANEIRO DE 1997

Dispõe sobre a ordenação do transpor-
te aquaviário e dá outras providências.

............................ ........................................................
Art. 17. Por um prazo de dez anos, contado a 

partir da data da vigência desta lei, não incidirá o Adi-
cional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante 
– AFRMM sobre as mercadorias cuja origem ou cujo 
destino final seja porto localizado na região Norte ou 
Nordeste do País.
............................ ........................................................
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(Às Comissões de Assuntos Econômicos 
e de Desenvolvimento Regional e Turismo, ca-
bendo à última a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – 
ES) – O Projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão de Assuntos Econômicos e à 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, 
cabendo à última a decisão terminativa.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 1.034, DE 2006

Da Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 146, 
de 2006, que altera a Lei nº 5.991, de 17 de 
dezembro de 1973, para permitir a comer-
cialização, por supermercados, de medica-
mentos cujas venda e dispensação não de-
pendam da apresentação de prescrição.

Relator: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 146, de 
2006, apresentado pela Comissão de Direitos Huma-
nos e Legislação Participativa como conseqüência da 
aprovação do relatório do Senador Edison Lobão sobre 
a Sugestão nº 17, de 2005, tem o objetivo de alterar a 
Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe 
sobre o controle sanitário do comércio de drogas, me-
dicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos.

O art. 1º da proposição modifica a redação do art. 
6º daquela lei, com a finalidade de permitir que os su-
permercados comercializem medicamentos cujas ven-
da e dispensação não dependam de apresentação de 
prescrição, a critério da autoridade sanitária federal.

Ainda em relação ao art. 6º da Lei nº 5.991, de 
1973, a proposição altera e renumera o seu parágrafo 
único original, tornando-o § 2º e eliminando o adjetivo 
“anódino”, qualificativo dos medicamentos que podem 
ser disponibilizados por estabelecimentos hoteleiros 
e similares, para atendimento exclusivo a seus usu-
ários.

O art. 2º do PLS nº 146, de 2006, é a cláusula 
de vigência, prevista para iniciar na data da publica-
ção da lei.

Cabe à Comissão de Assuntos Sociais (CAS) de-
cidir sobre a proposição, em caráter não-terminativo.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

II – Análise

O PLS nº 146, de 2006, originou-se da Sugestão 
nº 17, de 2005, da Associação Capixaba de Supermer-

cados (ACAPS), enviada ao Senador Magno Malta. No 
ofício de 24 de novembro de 2004, assinado pelo Sr. 
João Carlos Coutinho Devens, Presidente da Acaps, 
essa entidade sugere a aprovação de leis destinadas: 
1) a permitir que os supermercados vendam medica-
mentos “anódicos”; 2) a conceder imunidade tributária 
aos produtos que compõem a cesta básica; e 3) a sim-
plificar os procedimentos fiscais no sentido de reduzir 
e uniformizar o recolhimento de tributos, contribuições, 
taxas e outros encargos.

O mérito da medida proposta é inquestionável. A 
permissão aos supermercados para a venda de medi-
camentos que não dependem de prescrição médica, 
matéria da proposição em exame, beneficiará os con-
sumidores. A disponibilização desses produtos em um 
número maior de estabelecimentos facilitará a compra 
e poderá contribuir para a diminuição dos seus preços. 
Todavia, temos de considerar alguns importantes as-
pectos relativos às conseqüências dessa medida.

Não existe definição legal para medicamento anó-
dino. Para interpretarmos o que dispõe a Lei nº 5.991, 
de 1973, no que diz respeito a esse tipo de produto, 
temos de nos valer da definição contida nos nossos 
dicionários. O termo significa “destinado a mitigar ou 
cessar a dor; antálgico, paliativo”. Portanto, medica-
mentos anódinos são aqueles mais conhecidos como 
analgésicos.

A disponibilização de medicamentos fora das 
farmácias, drogarias, postos, unidades volantes e dis-
pensários de medicamentos está sujeita a restrições. 
Afora esses estabelecimentos, a Lei nº 5.991, de 1973, 
permite apenas aos hotéis e similares disponibilizar, 
exclusivamente aos seus usuários, medicamentos 
anódinos, ou seja, analgésicos. Ainda mais: não são 
todos os analgésicos que podem ser disponibilizados 
em hotéis e similares, mas apenas aqueles que não 
dependam de receita médica para tal. Essa restrição 
deve-se ao fato de que existem medicamentos anal-
gésicos que só podem ser disponibilizados quando 
prescritos por médico ou odontólogo. Um bom exemplo 
é a morfina, do grupo farmacêutico dos narcóticos ou 
entorpecentes, cuja venda só é permitida mediante a 
apresentação de receita especial.

A Resolução RDC nº 138, de 29 de maio de 
2003, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), traz, no seu Anexo, os 
grupos terapêuticos de medicamentos cuja venda não 
depende de receita médica. Vários medicamentos que 
compõem esses grupos terapêuticos não podem ser 
vendidos sem prescrição médica, motivo pelo qual a 
lista traz restrições. No grupo dos analgésicos ou anti-
térmicos, há restrição à venda dos narcóticos.
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Quanto aos aspectos constitucionais e jurídicos, 
não vislumbramos óbices à aprovação da proposição. 
A medida proposta tem o objetivo de facilitar o acesso 
da população a produtos de interesse para a saúde. 
Legislar concorrentemente sobre a proteção e defesa 
da saúde é de competência da União, dos Estados e 
do Distrito Federal, conforme estabelece o inciso XII 
do art. 24 da Constituição Federal.

Igualmente, não identificamos óbices quanto à 
técnica legislativa que não sejam facilmente sanáveis. 
A proposição respeita os preceitos da Lei Complemen-
tar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, cujo inciso IV do 
art. 7º determina que o mesmo assunto não poderá 
ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando 
a subseqüente se destine a complementar lei consi-
derada básica, vinculando-se a esta por remissão ex-
pressa. É o que faz o PLS nº 146, de 2006, ao alterar 
a Lei nº 5.991, de 1973.

Outro aspecto que deve ser considerado diz res-
peito aos estabelecimentos que, aprovado o projeto, po-
derão vender os medicamentos. Estender a permissão 
apenas aos supermercados parece-nos uma medida 
pouco efetiva. A liberação da venda tem a finalidade de 
facilitar o acesso aos produtos e diminuir o seu preço, 
mediante aumento da concorrência. Portanto, quanto 
maior o número de estabelecimentos aptos a ofertá-
los, melhor será o resultado. Tecnicamente, não existem 
razões para que estabelecimentos congêneres – mer-
cearias e lojas de conveniências – sejam excluídos da 
permissão. A exclusão dará margem a questionamentos 
jurídicos, motivo pelo qual deve ser evitada.

Com a finalidade de adequar a medida proposta 
no que diz respeito aos estabelecimentos, às neces-
sidades dos consumidores e às restrições de ordem 
técnica, apresentamos projeto de lei substitutivo que 
estende a permissão aos armazéns, empórios, lojas 
de conveniências e drugstores e possibilita a dispo-
nibilização de um maior número de medicamentos 
não-anódinos que, a critério da Anvisa, poderão ter a 
venda liberada nesses estabelecimentos.

A fim dc tornar mais claro o entendimento do dis-
positivo alterado, substituimos o termo “anódino” por 
“analgésico e antitérmico Antitérmicos ou antipiréticos 
são os medicamentos destinados a baixar a febre e 
a sua inclusão deve-se ao fato de que a maioria dos 
analgésicos são, também, antitérmicos. Ademais, por 
necessidade de adequação às normas de técnica legis-
lativa vigentes, transformamos em incisos as alíneas da 
redação original do art. 6º da Lei nº 5.991, de 1973.

III – Voto

Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 146, de 2006, na forma 
do seguinte:

Emenda nº 1–CAS (Substitutivo)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 146, DE 2006

Altera a Lei nº 5.991, de 17 de dezem-
bro de 1973, para permitir a disponibiliza-
ção, pelos estabelecimentos especificados, 
de medicamentos analgésicos, antitérmi-
cos e outros que não dependam de recei-
ta médica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro 

de 1973 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º A dispensação de medicamentos 
é privativa de:

I – farmácia;
II – drogaria;
III – posto de medicamento e unidade 

volante;
IV – dispensário de medicamentos.
§ 1º Para atendimento exclusivo a seus 

usuários, os estabelecimentos hoteleiros e 
similares poderão dispor de medicamentos 
analgésicos e antitérmicos que, a critério do 
órgão competente, não dependam de receita 
médica para a sua disponibilização.

§ 2º Os estabelecimentos de que tratam 
os incisos XVIII, XIX e XX do art. 4º poderão 
comercializar medicamentos que não depen-
dam de receita médica para a sua dispensa-
ção e que façam parte de lista elaborada pelo 
órgão competente.

§ 3º A lista de que trata o § 2º pode ser 
diferente da lista dos medicamentos que não 
dependem de receita médica para dispensação 
nos estabelecimentos de que tratam os incisos 
I a IV do caput deste artigo. (NR)”

Art. 2º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias 
após a data da sua publicação.

Sala da Comissão,
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA  
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre o Controle Sanitário do 
Comércio de Drogas, Medicamentos, In-
sumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá 
outras Providências.

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

Art. 4º Para efeitos desta Lei, são adotados os 
seguintes conceitos:
...... ..............................................................................

XVIII – Supermercado – estabelecimento que 
comercializa, mediante auto-serviço, grande varieda-
de de mercadorias, em especial produtos alimentícios 
em geral e produtos de higiene e limpeza; (Redação 
dada pela Lei nº 9.069 de 1995)

XIX – Armazém e empório – estabelecimento 
que comercializa, no atacado ou no varejo, grande va-
riedade de mercadorias e, de modo especial, gêneros 
alimentícios e produtos de higiene e limpeza; (Redacão 
dada pela Lei nº 9.069 de 1995)

XX – Loja de conveniência e drugstore – estabe-
lecimento que, mediante auto-serviço ou não, comer-
cializa diversas mercadorias, com ênfase para aquelas 
de primeira necessidade, dentre as quais alimentos 
em geral, produtos de higiene e limpeza e apetrechos 
domésticos, podendo funcionar em qualquer período 
do dia e da noite, inclusive nos domingos e feriados; 
(Redação dada pela Lei nº 9.069 de 1995).
...... ..............................................................................

Art. 6º A dispensação de medicamentos é pri-
vativa de:

a) farmácia;
b) drogaria;
c) posto de medicamento e unidade volante;
d) dispensário de medicamentos.
Parágrafo único. Para atendimento exclusivo a 

seus usuários, os estabelecimentos hoteleiros e simi-
lares poderão dispor de medicamentos anódinos, que 
não dependam de receita médica, observada a relação 
elaborada pelo órgão sanitário federal.
...... ..............................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº  95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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

Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto 
da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados 
os seguintes princípios:
...... ..............................................................................

IV – o mesmo assunto não poderá ser disciplinado 
por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se 
destine a complementar lei considerada básica, vincu-
lando-se a esta por remissão expressa.
...... ..............................................................................

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;
...... ..............................................................................

PARECER Nº. 1.035 , DE 2006

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a Emenda nº 2 – Plen 
apresentada ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 30, de 2005 (nº 3.605/2004, na Casa de 
origem), que modifica o art. 520 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil –, conferindo efeito devoluti-
vo à apelação, e dá outras providências.

Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator Ad Hoc : Senador, Sibá Machado

I – Relatório

Sob exame a Emenda de Plenário nº 2 ao Proje-
to de Lei da Câmara (PLC) nº 30, de 2005, de autoria 
do ilustre Senador Romero Jucá, que, modificando o 
texto aprovado pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ), cria cinco hipóteses em que 
ao recurso de apelação será atribuído também o efei-
to suspensivo.

As hipóteses contempladas na referida emen-
da tratam de recurso de apelação interposto contra 
sentença:

I  – proferida em ação relativa ao estado ou ca-
pacidade da pessoa; 

II – diretamente conducente à alteração de re-
gistro público; 

III – cujo cumprimento necessariamente produza 
conseqüências práticas Irreversíveis; 

IV – que substitua declaração de vontade; 
V – sujeita a reexame necessário.
Em síntese, o que pretende o eminente autor da 

emenda é restringir a cláusula ampla, atualmente cons-
tante do projeto, no sentido de que pode o juiz, segundo 
seu prudente convencimento, atribuir efeito suspensivo 
ao apelo, “para evitar dano irreparável à parte”.
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II – Análise

Nesta fase, cabe-me apreciar tão-somente a 
oportunidade e conveniência da emenda oferecida à 
proposição em exame.

Vejo como pertinentes as razões apresentadas 
na justificação da emenda sob análise.

Além da preocupação demonstrada pelo ilustre 
senador Romero Jucá, com a qual comungo, entendo 
que, não obstante a necessidade de valorizar as de-
cisões dos magistrados de lº grau de jurisdição, dei-
xar de prever as hipóteses em que, objetivamente, se 

possa atribuir efeito suspensivo à apelação ensejará 
uma série de longos e intermináveis outros recursos, 
principalmente o agravo.

Assim, na busca da celeridade processual, redu-
zindo-se a possibilidade de recursos meramente pro-
telatórios é que acato a mencionada emenda.

III – Voto

Diante do exposto, voto pela Aprovação da Emen-
da de Plenário nº 2 ao PLC nº 30, de 2005.

Sala das Sessões, 2 de agosto de 2006.
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PARECER Nº 1.036, DE 2006

Da Comissão de Agricultura e Re-
forma Agrária, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 6, de 2003 (nº 2.820/2000, na 
casa de origem), que altera os artigos 47 
e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 
de 1971.

Relator do vencido: Senador Jonas Pinheiro

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2003, de 
autoria do Deputado Alberto Fraga, visa a alterar 
os arts. 47 e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 
de 1971, que dispõem sobre a administração e o 
conselho fiscal das sociedades cooperativas.

A redação original do art. 47 prevê a obriga-
toriedade, a cada eleição, da renovação de, no mí-
nimo, um terço dos membros do Conselho de Ad-
ministração da sociedade cooperativa. A alteração 
desse artigo consiste na supressão da expressão 
no mínimo e de exigir que a renovação aconteça 
também na Diretoria.

O art. 56 da Lei prevê que o Conselho Fiscal 
das sociedades cooperativas será composto de 
três membros efetivos e três membros suplentes, 
eleitos anualmente, sendo permitida a reeleição 
de apenas 1/3 de seus componentes. Com a nova 
redação proposta, o Conselho Fiscal terá de três a 
sete membros efetivos e igual número de suplentes, 
conforme decisão da sociedade cooperativa, sendo 
que o mandato não poderá ser superior a quatro 
anos e a renovação de um terço de seus membros 
é obrigatória.

O Senador Pedro Simon apresentou relató-
rio pela aprovação da matéria (fls 22 e 23) junto a 
esta CRA.

II – Análise

O eminente Senador Pedro Simon, em seu 
relatório, vota pela aprovação da matéria por con-
cordar que o novo texto promoverá uma moderni-
zação do sistema cooperativista.

Apresento, no entanto, algumas outras consi-
derações sobre o tema de forma a amadurecermos 
o entendimento.

Os atos cooperativos abrangem os negócios 
internos, que objetivam a satisfação dos interes-
ses econômicos dos associados, sem que a coo-
perativa logre obter vantagens para si. Além disso, 
a cooperativa precisa lidar com o público externo: 
fornecedores, receptores, agentes financeiros, etc, 
de forma a atingir seus fins.

As relações eqüitativas e solidárias no ambien-
te interno são garantidas por deliberações democrá-
ticas dos associados. Já as decisões no ambiente 
externo são executadas pelos administradores bus-
cando sempre eficiência, eficácia e efetividade.

Esta duplicidade de relacionamentos, internos 
e externos, exige das cooperativas uma gestão equi-
librada entre dois tipos essenciais de racionalidade: 
a razão instrumental e a razão comunicativa.

A razão instrumental é aquela fundada no vín-
culo entre atividades meio e fim, procurando ma-
ximizar o retorno dos negócios externos, ou seja, 
essa razão deve orientar os órgãos executivos: as 
gerências técnicas.

A razão comunicativa é baseada no consenso,na 
vontade da maioria. Essa razão deve orientar os ór-
gãos eminentemente deliberativos: a Assembléia 
Geral, o Conselho Fiscal e o Conselho de Admi-
nistração.

No meio dessas duas razões, está o órgão 
de ligação entre a deliberação e a execução: a Di-
retoria.

A autogestão das cooperativas teve manter o 
equilíbrio entre as razões instrumental e comunica-
tiva. A razão comunicativa orienta a atuação dos ór-
gãos societários voltados para a fixação e avaliação 
de metas, limites e diretrizes. A razão instrumental 
orienta a atuação da máquina administrativa, que, 
ao realizar suas operações, produz resultados.

Compete à Diretoria realizar a interação entre 
os órgãos societários e os órgãos operacionais.

O PLC nº 6, de 2003, ignora o equilíbrio en-
tre as razões comunicativa e instrumental podendo 
afetar o futuro e os negócios do sistema coopera-
tivista.

A alteração do art. 47 da Lei nº 5.764, de 1971, 
visa substituir a parte final da atual redação, 1/3 
(um terço) do Conselho de Administração, por um 
terço de seus membros, abrangendo, assim, tanto 
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os membros do Conselho de Administração quanto 
os membros da Diretoria.

Em um projeto, cujo principal objetivo é mo-
dernizar a legislação do sistema cooperativista, 
não faz sentido estabelecer a obrigatoriedade de 
renovação para todos os órgãos da administração, 
uma vez que existem peculiaridades inerentes a 
cada um, além de poder ser conveniente permitir 
a recondução de membros de órgãos executivos 
ou de controle.

Quanto à alteração no art. 56, que trata do 
Conselho Fiscal, as mudanças principais são: o es-
tabelecimento de um mínimo de três e um máximo 
de sete membros; o aumento do prazo do mandato 
para quatro anos; e a obrigatoriedade de renovação 
de somente um terço dos membros do Conselho, 
em vez dos dois terços atuais.

Parece-me excessivo um mandato de quatro 
anos para os conselheiros fiscais. Além disso, não 
vejo razões para renovar apenas um terço dos mem-
bros do Conselho Fiscal. Essas alterações devem 
ser avaliadas em um contexto mais amplo, onde se 
rediscuta e se pormenorize as funções dos órgãos 
administrativos e de fiscalização das sociedades 
cooperativas.

Por todo o exposto, acredito que são necessá-
rias alterações de forma a modernizar o cooperati-
vismo brasileiro, mas não da forma como aparecem 
no PLC nº 6, de 2003, que contém de aprovação 
pelo Relator.

III – Voto

Assim, por obedecer à constitucionalidade, 
juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, 
representar aperfeiçoamento da legislação que 
disciplina as sociedades cooperativas, opinamos 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 6, 
de 2003, na forma do seguinte substitutivo:

EMENDA Nº 1–CRA (Susbtitutivo)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003

Altera os arts. 47 e 56 da Lei nº 5.764, 
de 16 de dezembro de 1971, para dispor 
sobre a administração e o conselho fiscal 
das sociedades cooperativas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 47 da Lei nº 5.764, de 16 de de-
zembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 47. A administração da sociedade 
cooperativa competirá, conforme dispuser o 
estatuto, ao Conselho de Administração e à 
Diretoria, ou somente à Diretoria.

§ 1º O Conselho de Administração é 
órgão de deliberação colegiada, composto 
exclusivamente de sócios eleitos pela As-
sembléia Geral, com mandato nunca su-
perior a quatro anos, sendo obrigatória a 
renovação de um terço de seus membros, 
competindo-lhe a alta gestão da sociedade 
e o controle da direção.

§ 2º Aplica-se o disposto no parágrafo 
anterior quanto à eleição, mandato e renova-
ção da Diretoria, quando inexistir Conselho 
de Administração.

§ 3º  O estatuto poderá criar outros ór-
gãos necessários à administração. (NR)”

Art. 2º O art. 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 
de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 56.  A administração da socieda-
de cooperativa será fiscalizada, assídua e 
minuciosamente, por um Conselho Fiscal, 
constituído de no mínimo três e no máximo 
sete membros efetivos, com igual núme-
ro de suplentes, todos associados eleitos 
pela Assembléia Geral, com mandato nun-
ca superior a dois anos, sendo obrigatória 
a renovação de dois terços de seus com-
ponentes.

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

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

Sala da Comissão,
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Voto Vencido do Senador Pedro Simon

Relator: Senador Pedro Simon

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2003, de 
autoria do Deputado Alberto Fraga, visa a alterar os 
arts. 47 e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 
1971, que dispõem sobre a administração e o conse-
lho fiscal das sociedades cooperativas.

De acordo com a lei citada, a sociedade coope-
rativa é administrada por uma diretoria ou conselho 
de administração. Nesse último caso, o atual art. 47 
determina, a cada eleição, a renovação de, no míni-
mo, um terço dos seus membros. O projeto estende a 
obrigatoriedade da renovação às cooperativas admi-
nistradas por diretoria.

A outra modificação proposta diz respeito ao art. 
56 da Lei citada. Esse artigo determina que o conselho 
fiscal das sociedades cooperativas será composto de 
três membros efetivos e três membros suplentes. Com 
a nova redação, o conselho fiscal terá de três a sete 
membros efetivos e igual número de suplentes, a cri-
tério de cada sociedade cooperativa. O art. 56 passa 
a prever, ainda, que o mandato do conselheiro fiscal 
não poderá ser superior a quatro anos e que será obri-
gatória a renovação de um terço dos seus integrantes. 
Pela regra atual, a eleição é realizada anualmente e 
é permitida a reeleição de apenas um terço dos com-
ponentes do conselho.

Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto 
foi encaminhado ao Senado Federal e distribuído à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para 
manifestação quanto ao mérito e à constitucionalidade, 
juridicidade e adequada técnica legislativa. O relató-
rio apresentado pelo eminente Senador João Batista 
Motta, que concluía pela sua aprovação com emen-
das, não chegou a ser apreciado pela Comissão. Com 
a promulgação da Resolução do Senado Federal nº 1, 
de 2005, o projeto foi redistribuido a esta Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

II – Análise

O projeto cuida de matéria inserida na compe-
tência legislativa da União, nos termos do inciso I do 
art. 22 da Constituição. Cabe ao Congresso Nacional 
dispor sobre a matéria, e é legitima a iniciativa parla-
mentar, nos termos do art. 61 da Lei Maior. Tampouco 
há norma constitucional que, no aspecto material, es-
teja em conflito com o teor da proposição em exame. 
Assim, não se vislumbra óbice algum quanto a cons-
titucionalidade da medida.

Não há vícios de juridicidade ou regimentalida-
de. Acerca da técnica legislativa, o projeto observa as 
regras previstas na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998, com as alterações promovidas 
pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 
Não há inclusão de matéria diversa ao tema tratado 
na proposição e a sua redação, a nosso ver, apresen-
ta-se adequada.

No mérito, consideramos o projeto de lei perti-
nente. Conforme justificação do autor, o projeto busca 
dotar o sistema cooperativista de uma administração 
moderna, consoante a evolução dos tempos, de for-
ma que as administrações executiva e fiscal possam 
proporcionar o devido retorno aos associados, com 
diminuição dos custos e transparência.

Destacamos a alteração do número máximo de 
integrantes do conselho fiscal. As cooperativas de gran-
de porte, com milhares de membros, poderão contar 
com maior número de conselheiros fiscais, superior 
aos três previstos atualmente, mas inferior a sete, o 
que contribuirá para sua melhor fiscalização e, por 
conseguinte, poderá diminuir seus custos. Cumpre 
destacar que, de modo semelhante, a Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, prevê que o conselho fiscal 
das sociedades anônimas será composto de, no mí-
nimo, três e, no máximo, cinco membros, eleitos, em 
sua maioria, pelos acionistas controladores.

Além disso, a proposição prevê que os conse-
lheiros fiscais passariam a ter mandato não superior 
a quatro anos, com a renovação obrigatória de, no 
mínimo, um terço dos seus componentes. Essa regra 
já se encontra prevista na lei das cooperativas para a 
eleição dos diretores e dos conselheiros de adminis-
tração. De acordo com o autor do projeto, a uniformi-
zação dos critérios de eleição desses cargos contribui-
rá para reduzir os custos eleitorais suportados pelas 
cooperativas.

III – Voto

Assim, por obedecer à constitucionalidade, ju-
ridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, repre-
sentar aperfeiçoamento das regras que disciplinam as 
sociedades cooperativas, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2003.

Sala da Comissão,

Voto em Separado do Senador Gilberto Goellner 
apresentado perante a Comissão  
de Agricultura e Reforma Agrária

Relator: Senador Gilberto Goellner

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2003, de 
autoria do Deputado Alberto Fraga, visa a alterar os 
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arts. 47 e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 
1971, que dispõem sobre a administração e o conse-
lho fiscal das sociedades cooperativas.

A redação original do art. 47 prevê a obrigatorie-
dade, a cada eleição, da renovação de, no mínimo, um 
terço dos membros do Conselho de Administração da 
sociedade cooperativa. A alteração desse artigo con-
siste na supressão da expressão no mínimo e de exigir 
que a renovação aconteça também na Diretoria.

O art. 56 da Lei prevê que o Conselho Fiscal 
das sociedades cooperativas será composto de três 
membros efetivos e três membros suplentes, eleitos 
anualmente, sendo permitida a reeleição de apenas 
1/3 de seus componentes. Com a nova redação pro-
posta, o Conselho Fiscal terá de três a sete membros 
efetivos e igual número de suplentes, conforme deci-
são da sociedade cooperativa, sendo que o mandato 
não poderá ser superior a quatro anos e a renovação 
de um terço de seus membros é obrigatória.

O Senador Pedro Simon apresentou relatório pela 
aprovação da matéria (fls 22 e 23) junto a esta CRA.

II – Análise

O eminente Senador Pedro Simon, em seu re-
latório, vota pela aprovação da matéria por concordar 
que o novo texto promoverá uma modernização do 
sistema cooperativista.

Apresento, no entanto, algumas outras consi-
derações sobre o tema de forma a amadurecermos 
o entendimento.

Os atos cooperativos abrangem os negócios 
internos, que objetivam a satisfação dos interesses 
econômicos dos associados, sem que a cooperativa 
logre obter vantagens para si. Além disso, a coope-
rativa precisa lidar com o público externo: fornecedo-
res, receptores, agentes financeiros etc., de forma a 
atingir seus fins.

As relações eqüitativas e solidárias no ambiente 
interno são garantidas por deliberações democráticas 
dos associados. Já as decisões no ambiente externo 
são executadas pelos administradores, buscando sem-
pre eficiência, eficácia e efetividade.

Esta duplicidade de relacionamentos, internos e 
externos, exige das cooperativas uma gestão equili-
brada entre dois tipos essenciais de racionalidade: a 
razão instrumental e a razão comunicativa.

A razão instrumental é aquela fundada no vínculo 
entre atividades meio e fim, procurando maximizar o 
retorno dos negócios externos, ou seja, essa razão deve 
orientar os órgãos executivos: as gerências técnicas.

A razão comunicativa é baseada no consenso, na 
vontade da maioria. Essa razão deve orientar os órgãos 

eminentemente deliberativos: a Assembléia Geral, o 
Conselho Fiscal e o Conselho de Administração.

No meio dessas duas razões, está o órgão de 
ligação entre a deliberação e a execução: a Diretoria.

A autogestão das cooperativas deve manter o 
equilíbrio entre as razões instrumental e comunicati-
va. A razão comunicativa orienta a atuação dos órgãos 
societários voltados para a fixação e avaliação de me-
tas, limites e diretrizes. A razão instrumental orienta a 
atuação da máquina administrativa, que, ao realizar 
suas operações, produz resultados.

Compete à Diretoria realizar a interação entre os 
órgãos societários e os órgãos operacionais.

O PLC nº 6, de 2003, ignora o equilíbrio entre as 
razões comunicativa e instrumental, podendo afetar o 
futuro e os negócios do sistema cooperativista.

A alteração do art. 47 da Lei nº 5.764, de 1971, 
visa substituir a parte final da atual redação, 1/3 (um 
terço) do Conselho de Administração, por um terço de 
seus membros, abrangendo, assim, tanto os membros 
do Conselho de Administração quanto os membros 
da Diretoria.

Em um projeto, cujo principal objetivo é moder-
nizar a legislação do sistema cooperativista, não faz 
sentido estabelecer a obrigatoriedade de renovação 
para todos os órgãos da administração, uma vez que 
existem peculiaridades inerentes a cada um, além de 
poder ser conveniente permitir a recondução de mem-
bros de órgãos executivos ou de controle.

Quanto à alteração no art. 56, que trata do Con-
selho Fiscal, as mudanças principais são: o estabele-
cimento de um mínimo de três e um máximo de sete 
membros; o aumento do prazo do mandato para quatro 
anos; e a obrigatoriedade de renovação de somente 
um terço dos membros do Conselho, em vez dos dois 
terços atuais.

Parece-me excessivo um mandato de quatro anos 
para os conselheiros fiscais. Além disso, não vejo ra-
zões para renovar apenas um terço dos membros do 
Conselho Fiscal. Essas alterações devem ser avaliadas 
em um contexto mais amplo, onde se rediscuta e se 
pormenorize as funções dos órgãos administrativos e 
de fiscalização das sociedades cooperativas.

Por todo o exposto, acredito que são necessá-
rias alterações de forma a modernizar o cooperati-
vismo brasileiro, mas não da forma como aparecem 
no PLC nº 6, de 2003, que contém voto de aprovação 
pelo Relator.

III – Voto

Assim, por obedecer à constitucionalidade, ju-
ridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, repre-
sentar aperfeiçoamento da legislação que disciplina as 

    19ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2006 



Agosto de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 10 26455 

sociedades cooperativas, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2003, na forma 
do seguinte substitutivo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6  
(SUBSTITUTIVO), DE 2003

Altera os arts. 47 e 56 da Lei nº 5.764, 
de 16 de dezembro de 1971, que dispõe 
sobre a administração e o conselho fiscal 
das sociedades cooperativas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 47 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 

de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 47.  A administração da sociedade 
cooperativa competirá, conforme dispuser o 
estatuto, ao Conselho de Administração e à 
Diretoria, ou somente à Diretoria.

§ 1º O Conselho de Administração é ór-
gão de deliberação colegiada, composto exclu-
sivamente de sócios eleitos pela Assembléia 
Geral, com mandato nunca superior a quatro 
anos, sendo obrigatória a renovação de um 
terço de seus membros, competindo-lhe a alta 
gestão da sociedade e o controle da direção.

§ 2º  Aplica-se o disposto no parágrafo 
anterior quanto à eleição, mandato e renova-
ção da Diretoria, quando inexistir Conselho de 
Administração.

§ 3º  O estatuto poderá criar outros ór-
gãos necessários à administração. (NR)”

Art. 2º  O art. 56 da Lei nº 5.764, de 16 de de-
zembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 56.  A administração da sociedade 
cooperativa será fiscalizada, assídua e minucio-
samente, por um Conselho Fiscal, constituído 
de no mínimo três e no máximo sete membros 
efetivos, com igual número de suplentes, todos 
associados eleitos pela Assembléia Geral, com 
mandato nunca superior a dois anos, sendo 
obrigatória a renovação de dois terços de seus 
componentes.

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

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

Sala da Comissão,

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

Relator: Senador João Batista Motta

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2003, de au-
toria do Deputado Alberto Fraga, visa alterar os arts. 
47 e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 
que dispõem sobre a administração e o conselho fiscal 
das sociedades cooperativas.

A redação original do art. 47 prevê a obrigato-
riedade, a cada eleição, da renovação de, no mínimo, 
um terço dos membros do órgão de administração da 
sociedade cooperativa. A alteração desse artigo con-
siste na supressão da expressão “no mínimo”, o que, 
segundo o autor, não modificaria o sentido do texto.

O art. 56 da Lei prevê que o conselho fiscal das 
sociedades cooperativas será composto de três mem-
bros efetivos e três membros suplentes. Com a nova 
redação proposta, o conselho fiscal terá de três a sete 
membros efetivos e igual número de suplentes, con-
forme decisão da sociedade cooperativa.

Pela legislação atual, a eleição dos conselhei-
ros fiscais ocorre anualmente. É permitida a reeleição 
apenas de um terço dos componentes do Conselho 
Fiscal. A proposição prevê que o mandato do conse-
lheiro não poderá ser superior a quatro anos. Passa a 
ser obrigatória a renovação de um terço dos integran-
tes do Conselho Fiscal.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania para manifestação quanto 
ao mérito e à constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

II – Análise

A matéria objeto do projeto está compreendida 
na competência legislativa da União, nos termos do 
inciso I do art. 22 da Constituição Federal.

O Congresso Nacional é competente para dispor 
sobre a matéria e a iniciativa parlamentar é legítima, 
conforme dispõem os arts. 48 e 61 da Constituição 
Federal.

Estão atendidos, portanto, os requisitos de cons-
titucionalidade e juridicidade da proposição.

Para maior clareza, apresentamos o seguinte 
quadro comparativo:
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O projeto de lei é pertinente. Conforme justifica-
ção do autor, o projeto de lei busca dotar o sistema 
cooperativista de uma administração moderna, con-
soante à evolução dos tempos, de forma que as ad-
ministrações executiva e fiscal possam proporcionar 
o devido retorno aos associados, com diminuição dos 
custos e transparência.

O principal mérito da proposição é dotar as so-
ciedades cooperativas de maior autonomia para se 
auto-regularem. As organizações de maior porte po-
derão ter um maior número de conselheiros fiscais, o 
que resultará em aumento da credibilidade das socie-
dades cooperativas.

Não obstante o mérito já apontado, esclareça-
se, no que tange ao Conselho de Administração ou 
Diretoria – art. 47 – que não vemos como atendida a 
intenção do autor da proposição, tendo em vista que 
na redação originária a Assembléia poderia delibe-
rar pela renovação de mais de um terço da diretoria, 
enquanto que no texto proposto a renovação será, 
obrigatoriamente, de um terço da composição – nem 
mais, nem menos.

Destarte, paralelamente, não há qualquer dispo-
sitivo que proiba a reeleição ou reeleições sucessivas 
de qualquer de seus membros, ou mesmo de dois 
deles, fazendo-se a renovação tão-somente sobre um 
determinado cargo da diretona.

Por outro lado, a par de a nova redação proposta 
para o art. 56 cometer à própria cooperativa a definição 
do número de membros do conselho fiscal – de três a 
sete – o que é louvável, padece do mesmo problema 
apontado para a diretoria, ou seja, ao obrigar a reno-
vação de apenas um terço de seus componentes, não 
limita a possibilidade de eternização de qualquer deles 

na função, o que se agrava com a desnecessidade de 
eleição anual.

Por essas razões, apresentamos emendas com 
vistas a viabilizar que a cooperativa delibere quanto 
à possibilidade de renovação de mais de um terço da 
composição, bem como estabelecer a possibilidade 
do exercício de apenas dois mandatos consecutivos, 
com o que estará impossibilitada a eternização tanto 
no cargo de gestão da cooperativa quanto no de con-
selheiro fiscal.

Cabe esclarecer, por fim, que optamos por tratar 
o assunto em emendas distintas para permitir maior 
flexibilidade na avaliação de nossos pares, que podem 
optar por dar tratamento diferenciado ao órgão de ges-
tão e ao órgão fiscalizador.

III – Voto

Assim, por obedecer à constitucionalidade, ju-
ridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, repre-
sentar aperfeiçoamento da legislação que disciplina 
as sociedades cooperativas, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2003, com as 
emendas abaixo.

EMENDA Nº –CCJ

O art. 47, inserto no art. 10 do projeto, passa a 
ter a seguinte redação:

Art. 47. A sociedade cooperativa será 
administrada por uma Diretoria ou Conselho 
de Administração, composto exclusivamente 
de associados eleitos pela Assembléia Geral, 
com mandato nunca superior a quatro anos, 
sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 
um terço de seus membros, permitida apenas 
uma reeleição para mandato consecutivo.
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EMENDA Nº 2–CCJ

O art. 56, inserto no art. 2º do projeto, passa a 
ter a seguinte redação:

Art. 56. A administração da sociedade cooperativa 
será fiscalizada, assídua e minuciosamente, por um 
Conselho Fiscal, constituído de, no mínimo, três e, no 
máximo, seis membros efetivos, com igual número de 
suplentes, todos associados eleitos pela Assembléia 
Geral, para mandato não coincidente de três anos, 
permitida apenas uma reeleição.

Sala da Comissão,

RELATÓRIO

Relator: Senador Pedro Simon

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2003, de au-
toria do Deputado Alberto Fraga, visa alterar os arts. 
47 e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 
que dispõem sobre a administração e o conselho fiscal 
das sociedades cooperativas.

De acordo com a lei citada, a sociedade coope-
rativa é administrada por uma diretoria ou conselho 
de administração. Nesse último caso, o atual art. 47 
determina, a cada eleição, a renovação de, no míni-
mo, um terço dos seus membros. O projeto estende a 
obrigatoriedade da renovação às cooperativas admi-
nistradas por diretoria.

A outra modificação proposta diz respeito ao art. 
56 da Lei citada. Esse artigo determina que o conselho 
fiscal das sociedades cooperativas será composto de 
três membros efetivos e três membros suplentes. Com 
a nova redação, o conselho fiscal terá de três a sete 
membros efetivos e igual número de suplentes, a cri-
tério de cada sociedade cooperativa. O art. 56 passa 
a prever, ainda, que o mandato do conselheiro fiscal 
não poderá ser superior a quatro anos e que será obri-
gatória a renovação de um terço dos seus integrantes. 
Pela regra atual, a eleição é realizada anualmente e 
é permitida a reeleição de apenas um terço dos com-
ponentes do conselho.

Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto 
foi encaminhado ao Senado Federal e distribuído à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para 
manifestação quanto ao mérito e à constitucionalidade, 
juridicidade e adequada técnica legislativa. O relató-
rio apresentado pelo eminente Senador João Batista 
Motta, que concluía pela sua aprovação com emen-
das, não chegou a ser apreciado pela Comissão. Com 
a promulgação da Resolução do Senado Federal nº 1, 
de 2005, o projeto foi redistribuído a esta Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária.

Não foram apresentadas emendas ao projeto.

II – Análise

O projeto cuida de matéria inserida na compe-
tência legislativa da União, nos termos do inciso I do 
art. 22 da Constituição. Cabe ao Congresso Nacional 
dispor sobre a matéria, e é legítima a iniciativa parla-
mentar, nos termos do art. 61 da Lei Maior. Tampouco 
há norma constitucional que, no aspecto material, es-
teja em conflito com o teor da proposição em exame. 
Assim, não se vislumbra óbice algum quanto à cons-
titucionalidade da medida.

Não há vícios de juridicidade ou regimentalida-
de. Acerca da técnica legislativa, o projeto observa as 
regras previstas na Lei Complementar nº 95, de 26 
de fevereiro de 1998, com as alterações promovidas 
pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001. 
Não há inclusão de matéria diversa ao tema tratado 
na proposição e a sua redação, a nosso ver, apresen-
ta-se adequada.

No mérito, consideramos o projeto de lei perti-
nente. Conforme justificação do autor, o projeto busca 
dotar o sistema cooperativista de uma administração 
moderna, consoante a evolução dos tempos, de for-
ma que as administrações executiva e fiscal possam 
proporcionar o devido retorno aos associados, com 
diminuição dos custos e transparência.

Destacamos a alteração do número máximo de 
integrantes do conselho fiscal. As cooperativas de gran-
de porte, com milhares de membros, poderão contar 
com maior número de conselheiros fiscais, superior aos 
três previstos atualmente, mas inferior a sete, o que 
contribuirá para sua melhor fiscalização e, por conse-
guinte, poderá diminuir seus custos. Cumpre destacar 
que, de modo semelhante, a Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, prevê que o conselho fiscal das 
sociedades anônimas será composto de, no mínimo, 
três e, no máximo, cinco membros, eleitos, em sua 
maioria, pelos acionistas controladores.

Além disso, a proposição prevê que os conse-
lheiros fiscais passariam a ter mandato não superior 
a quatro anos, com a renovação obrigatória de, no 
mínimo, um terço dos seus componentes. Essa regra 
já se encontra prevista na lei das cooperativas para a 
eleição dos diretores e dos conselheiros de adminis-
tração. De acordo com o autor do projeto, a uniformi-
zação dos critérios de eleição desses cargos contribui-
rá para reduzir os custos eleitorais suportados pelas 
cooperativas.

Cabe destacar, entretanto, que nos parece ex-
cessivo o prazo de até quatro anos. Pela regra atual, 
os conselheiros fiscais são eleitos anualmente e so-
mente é permitida a reeleição de um terço dos seus 
componentes. A nosso ver, a renovação anual do 
conselho fiscal é necessária para que os associados 
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acompanhem mais de perto a atuação do conselho e 
para que os conselheiros eleitos se empenhem ade-
quadamente no exame dos aspectos da legalidade e 
da regularidade dos atos de gestão. A eleição anual é 
a regra também vigente para os conselheiros fiscais 
das sociedades anônimas – § 5º do art. 161 da Lei nº 
6.404, de 1976.

III – Voto

Assim, por obedecer à constitucionalidade, ju-
ridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, repre-
sentar aperfeiçoamento das regras que disciplinam as 
sociedades cooperativas, opinamos pela aprovação 
do Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2003, com a 
seguinte emenda:

EMENDA Nº 1 – CRA

Dê-se ao caput do art. 56 da Lei nº 5.764, de 16 
de dezembro de 1971, nos termos do art. 2º do proje-
to, a seguinte redação:

Art. 56. A administração da sociedade 
será fiscalizada, assídua e minuciosamente, 
por um Conselho Fiscal, constituído de, no 
mínimo, três e, no máximo, sete membros efe-
tivos, com igual número de suplentes, todos 
associados eleitos anualmente pela assem-
bléia geral, sendo obrigatória a renovação de 
um terço de seus componentes.

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

Sala da Comissão. – Pedro Simon, Relator.
Despacho

PLC Nº 6, DE 2003

Tendo em vista a promulgação da Resolução nº 
1, de 2005, que “Cria no Senado Federal a Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, altera a denominação 
e atribuições de comissões permanentes e dá outras 
providências”, e a comunicação desta Presidência feita 
ao Plenário na sessão de 3 de março de 2005.

Decido
De acordo com o inciso X do art. 48 do Regimento 

Interno do Senado Federal, redistribuir o presente pro-
jeto de lei da Câmara às comissões de CRA/–/–.

Senado Federal, 16 de março de 2005. – Renan 
Calheiros, Presidente do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Os Pareceres que acabam de ser lidos vão 
à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.034, de 2006, 
da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 146, de 2006 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 552, de 2006, da Comissão 

de Direitos Humanos e Legislação Participativa), que 
altera a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 
para permitir a comercialização, por supermercados, 
de medicamentos cuja venda e dispensação não de-
pendam da apresentação de prescrição, cujo parecer 
foi lido anteriormente.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.036, de 
2006, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2003 (nº 
2.820/2000, na Casa de origem), que altera os arts. 
47 e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 
(dispõe sobre a administração e o conselho fiscal das 
sociedades cooperativas), cujo parecer foi lido ante-
riormente.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Há oradores inscritos.

Concedo a palavra à primeira oradora inscrita, a 
nobre Senadora Iris de Araújo.

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

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a um assunto 
sobre o qual falei na semana passada. 

Considero inoportuna sob todos os aspectos a 
iniciativa do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 
propor a instalação de uma miniconstituinte exclusiva 
para empreender a reforma política, quando o País 
está em pleno processo eleitoral, em pleno calor da 
disputa, o que inviabiliza o debate imparcial de um 
projeto desse porte.

Há diversos aspectos a destacar. O mais grave: 
a inusitada proposta decepa a crescente movimenta-
ção de setores organizados da sociedade civil, que já 
vinham discutindo a Assembléia Nacional Constituin-
te Exclusiva, mas dentro de uma ampla dimensão, 
relacionada com a reforma geral das atuais leis que 
atrofiam o crescimento brasileiro e oferecem brechas 
para que proliferem os desvios e as irregularidades, 
os mesmos que inviabilizam as perspectivas de uma 
Nação livre das gritantes injustiças sociais que pena-
lizam o nosso sofrido povo.

Não é por acaso que a proposta tenha despertado, 
imediatamente, reações no mundo político e jurídico, 
que a adjetivaram como “inconstitucional”, “golpista” ou 
“chavista”. O debate se tornou maniqueísta, simplifi-
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cado, absolutamente centrado numa ótica legalista e 
burocrática e, mais uma vez, a Nação perde a chance 
de ir fundo nos seus problemas, de buscar soluções 
compatíveis com a extrema gravidade do momento 
em que vivemos.

O reducionismo que Lula impôs à proposta da 
Constituinte é, no todo, desalentador. Não se faz uma 
Assembléia Exclusiva apenas para debater uma re-
forma, no caso a política. Há questões da mesma ur-
gência e importância como as reformas previdenciária, 
tributária, trabalhista. Direcionar toda uma complexa 
eleição de integrantes da sociedade para um propó-
sito específico seria, sim, desperdício de tempo e de 
dinheiro.

O Presidente não entendeu que o conserto que 
as pessoas sérias deste País pregam é muito maior. 
Diz respeito à própria essência da vida nacional, infeliz-
mente corroída pelo descrédito que alguns impuseram 
ao Parlamento e aos demais Poderes.

Conforme já citei aqui, recente pesquisa CNT/Sen-
sus revelou a brutal perda de confiança da sociedade 
em suas principais instituições: 11,9% dos brasileiros 
confiariam na Justiça; 10,3% acreditam nos meios de 
comunicação; apenas 3,9% crêem no Governo Fede-
ral, enquanto que a credibilidade do Congresso Na-
cional se restringe a somente 0,4% dos consultados. 
É devastador!

Igualmente, também já destaquei aqui o propó-
sito de uma reforma ampla e geral nas leis! É impres-
cindível dar um basta à desumana sangria no bolso 
do povo: esta montanha de impostos ultrajantes que 
empobrece quem quer trabalhar e produzir, ao mes-
mo tempo em que proporciona lucros desmedidos 
às instituições financeiras. Ressaltamos também os 
crescentes índices de violência e de desemprego, que 
não cessam de acrescentar ainda mais infelicidade à 
nossa sociedade.

Dessa forma, Sr. Presidente, remendos numa 
Constituição que sequer foi totalmente regulamentada 
em nada contribuiriam para oferecer alternativas re-
almente consistentes na construção do País com que 
de fato sonhamos. Foi nesse sentido que importantes 
entidades da sociedade civil iniciaram o debate sobre 
a Constituinte Exclusiva, cujo caráter seria totalmente 
legal, na medida em que se tornaria realidade apenas 
se aprovada por uma consulta pública, um plebiscito ou 
referendo popular. E mais: o debate sobre sua viabilida-
de só aconteceria com o Congresso Nacional renovado 
em 2007, e este poderia ou não aprová-la.

Pela proposta apresentada pelo jurista Ives Gan-
dra da Silva Martins, reafirmada semana passada em 
entrevista à Agência Brasil, a idéia da composição 
seria de representantes da sociedade que não tives-

sem o propósito de seguir carreira política, sendo que 
o número de candidatos eleitos seria rigorosamente 
igual ao de Parlamentares que hoje representam seus 
Estados no Congresso Nacional.

No original, a proposta, feita por expoentes da 
sociedade civil, seguiria o figurino das experiências de 
outras nações que produziram constituições consis-
tentes e duradouras, vencendo injustiças e edificando 
progresso. O caráter “exclusivo” dessa Constituinte, que 
funcionaria paralela ao Congresso Nacional, visaria 
tão-somente à sua independência e à vasta especia-
lidade dos componentes! Só assim iríamos fundo nas 
questões a serem mudadas – e que muitos não que-
rem que sejam mudadas!

Ao reduzir a Constituinte exclusiva à reforma po-
lítica, o Presidente despertou a suspeita de que estaria 
articulando algo relacionado à sua própria manutenção 
no poder, mas, nesse aspecto, é preciso justiça: trata-se 
de evidente exagero – próprio desse eterno jogo entre 
Governo e Oposição, prática que tanto contribui para o 
nosso atraso... Entretanto, o Brasil é assim mesmo: a 
precária receptividade em importantes setores jurídi-
cos à proposta de miniconstituinte do Presidente e os 
fortes adjetivos utilizados para caracterizá-la fizeram 
com que antigos defensores da autêntica Assembléia 
exclusiva recuassem.

Anteontem, o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil rejeitou a proposta por meio de 
nota. O Presidente da entidade, Roberto Busato, afir-
mou: “Constituinte – plena ou parcial, exclusiva ou de-
rivada – só se justifica quando há ruptura institucional”, 
o que não é o caso. Bom lembrar que, há exatamente 
um ano, Busato defendeu a convocação da Assem-
bléia Constituinte, que funcionaria de forma paralela ao 
Congresso Nacional, observando então: “Experiências 
anteriores de Congresso-Constituinte têm se mostrado 
nefastas ao País, pois não fundam uma nova ordem: 
apenas remendam a anterior, frustrando o sentimento 
de mudança e renovação”.

Srªs e Srs. Senadores, reafirmando a coerência 
– da qual não pretendo nunca abrir mão!! –, quero fi-
nalizar, dizendo que o Brasil necessita, sim, passar 
por uma mudança ampla e profunda, de fato, por uma 
“refundação” como, antes, disse o próprio Presidente 
da OAB.

Nosso problema central é o atual método de 
exercício da política, que tem sido inconveniente aos 
propósitos maiores a Nação. Em nome da próxima 
disputa, da próxima vitória, perpetuam-se práticas que 
impedem os verdadeiros avanços:

– corporações não abrem mão dos privilégios de 
seus associados;
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– setores da economia que lucram, não repartem 
o fruto por meio de investimentos na produção; 

– a forte burocracia, encastelada nas estrutu-
ras de poder, resguarda a ferro e fogo suas benesses 
– fonte das gritantes irregularidades que escandali-
zam o País;

– e os partidos não querem ceder, um só milíme-
tro, da fatia de domínio conquistada.

E, até que saia às ruas, a voz do povo e de suas 
organizações não chega a incomodar os ouvidos dos 
que podem modificar o curso dos acontecimentos.

Há muita gente a clamar por justiça e direitos: di-
reito dado por lei, mas negado na prática, no cotidiano 
das multidões que clamam pelo emprego, no dia-a-dia 
das crianças que esperam pelo leite e na dor das mães 
de família que choram a perda dos filhos, no esplendor 
da violência transformada em guerra urbana.

Enquanto as instituições não forem ordenadas, de 
forma que impeçam a sangria dos recursos públicos, 
derramados pelo mesmo ralo onde jorram mensalões 
e sanguessugas, o País continuará assim: em sede 
permanente de justiça e de verdade.

Uma Assembléia Nacional Constituinte exclusiva, 
a partir de 2007, eleita democraticamente pelo voto 
popular, longe das paixões ideológicas, fundamentada 
apenas no ideal de servir à Nação, seria, sim, o primeiro 
passo para grandes transformações, capazes de mol-
dar um País progressista, avançado, calcado na ética 
e que, de fato, faça valer o amor ao próximo.

Se a proposta se torna impraticável agora, vere-
mos o melhor momento de retomá-la, porque jamais 
desistiremos deste sonho chamado Brasil!!! 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – A Senadora Iris de Araújo falou por cessão do 
Senador Roberto Saturnino.

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Cavalcanti, do Estado da Paraíba.

S. Exª dispõe de até dez minutos.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago hoje um tema 
de extrema importância para meu Estado, Paraíba, no 
tocante a seu futuro e ao da sua economia.

A economia da Paraíba, no presente momento, 
está extremamente fragilizada, pois faltam oportuni-
dades, e há extrema necessidade de projetos estru-
turantes.

Em nossa situação atual, o setor primário é in-
cipiente, baseado fundamentalmente na produção de 
cana-de-açúcar, de algodão e de abacaxi e na pecu-
ária, principalmente na ovinocultura.

No setor secundário, há ênfase na manufatura, na 
área têxtil, nos fios. A base da origem da matéria-pri-
ma são os calcários, com cerâmica e com fábricas de 
cimento, e há algumas atividades voltadas à produção 
de plásticos, sem uma vocação específica.

O setor terciário não traz novidade. Os maiores 
contribuintes do ICMS da Paraíba baseiam-se em de-
rivados de petróleo, em combustíveis ou em impostos 
cobrados referentes à telefonia, à energia, e não, ba-
sicamente, em uma pujança de seu comércio.

Diferenças podem ser encontradas entre a Paraí-
ba e os Estados vizinhos que têm similaridade geográ-
fica, como Pernambuco. O Estado de Pernambuco traz 
um diferencial, pois tem um pólo industrial tradicional 
consolidado, tem esperanças de ver implantada uma 
refinaria de petróleo, tem o Porto de Suape, tem o pólo 
de fruticultura de Petrolina, tem um estaleiro de porte 
internacional que está sendo implantado, tem turismo 
consolidado. Portanto, Pernambuco tem uma presença 
econômica bastante forte, com expectativa de futuro.

A situação do Ceará é semelhante, pois também 
tem um pólo industrial bastante forte, consolidado. Na-
quele Estado, há o Complexo Industrial e Portuário 
do Pecém, um pólo estruturante. A Petrobras está fa-
zendo investimentos significativos no Ceará. O Esta-
do tem o projeto do Gasfor II e a Lubinor, que é uma 
fábrica de asfalto. Fortes investimentos estão sendo 
feitos no Estado, o que é muito bom para o Nordeste. 
Parabenizo o Ceará! Há também uma infra-estrutura 
de turismo bastante forte. Portanto, o Ceará consegue 
navegar em direção ao futuro com muita tranqüilidade 
e com perspectivas.

O Rio Grande do Norte, nosso vizinho ao norte, 
tem forte produção de petróleo, de gás natural e de sal, 
uma fruticultura bastante consolidada, carcinocultura, 
e o turismo está bastante evoluído. Também é um Es-
tado que evolui de forma significativa e que caminha 
para ter um futuro assegurado.

Na Paraíba, não existe um projeto estruturante 
do Governo Federal. A Transnordestina não passa pela 
Paraíba. O único projeto estruturante que está previsto, 
mas que é que uma frustração nordestina e, portanto, 
paraibana, é a transposição do rio São Francisco, que 
beneficiaria os Estados da Paraíba, do Ceará, do Rio 
Grande do Norte e de Pernambuco. Mas, até hoje, o 
projeto não saiu do papel, e não me cabe avaliar as 
razões. Porém, a transposição é o único projeto estru-
turante que atingiria, entre outros Estados, a Paraíba. 
Mesmo assim, nada ocorre naquele Estado.

Eu queria falar um pouco agora sobre um fato 
extremamente pitoresco, curioso, que é a história do 
petróleo na Paraíba. Até hoje, não foi investido nenhum 
centavo da Petrobras no nosso Estado. O descobridor 
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de petróleo na Paraíba, por incrível que pareça, Srªs e 
Srs. Senadores, foi um agricultor chamado Crisogomio 
Estrela, vulgo Gangão. Ele procurava água para dar de 
beber ao seu rebanho, nas intempéries da seca – ten-
tava fazer, de forma rudimentar, um poço para captar 
água –, quando, coincidentemente, não encontrou o 
que queria, mas encontrou petróleo. Isso lembra os 
velhos tempos do Texas, da colonização americana, 
quando se furava o solo e se encontrava petróleo. Exa-
tamente dessa forma aconteceu. Não foi a Petrobras, 
não foi nenhum estudo científico, e, sim, um simples 
agricultor que, tentando obter água, encontrou petróleo. 
Só que ele conseguiu um produto que não atende às 
suas necessidades, mas que custa US$77 o barril, a 
preço de hoje no mercado internacional.

A bacia do Rio do Peixe, que se interliga com a 
área de petróleo de Mossoró, está exatamente na re-
gião de Sousa, que fica no interior da Paraíba. As pers-
pectivas de produção na bacia do Rio do Peixe – uma 
bacia terrestre, uma bacia inteiramente identificada, 
inteiramente configurada – não tiveram, até hoje, as 
atenções necessárias por parte da Petrobras.

Uma outra bacia que foi prospectada, nesse caso, 
pela Petrobras foi a bacia Pernambuco-Paraíba. Esta, 
sim, é marítima. Conforme estudos feitos pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte e por empre-
sas de consultoria, configura-se como uma das mais 
promissoras bacias petrolíferas da nossa região.

Vem aí a geração de expectativas! V. Exª sabe, 
Senador Marcos Guerra, com sua experiência em-
presarial, que um Estado e uma Nação vivem de ex-
pectativas. Quando as expectativas são otimistas, há 
crescimento econômico, há pujança econômica. Então, 
nós, na Paraíba, ficamos frustrados por expectativas 
geradas no sentido de que, finalmente, haveria algo 
de positivo no nosso Estado.

As pesquisas da Petrobras e as realizadas na área 
datam de 2002, de 2003. Trezentas amostras de solo 
da região de Sousa configuraram-se como potencial-
mente ricas em petróleo. E é bom que se frise que ali 
o petróleo tem características de petróleo leve, que é 
aquele com o qual se obtém um preço ainda melhor.

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) estava decidida a incluir o 
Nordeste nas suas próximas licitações. E, assim, a 
Paraíba contava com isso.

A Consultoria Legislativa do Senado me propor-
cionou um dos maiores enriquecimentos da minha ex-
periência nesta Casa. Faço questão de frisar o nível e 
a qualidade técnica dos membros dessa Consultoria. 
Tive oportunidade de conversar com Paulo César Ri-
beiro Lima – ex-membro da Petrobrás e, hoje, mem-
bro desta Casa –, que, inclusive, coincidentemente, 

foi quem batizou a empresa com o nome de Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 
Ele foi um colaborador nosso. Portanto, estou bastante 
fundamentado em relação àquilo que abordo.

As expectativas geradas na Paraíba foram ainda 
maiores. A própria ANP, no início deste ano, em feve-
reiro, por meio de um jornal de extraordinária credibili-
dade, o Jornal do Brasil, trouxe matéria que abrangeu 
uma página com a seguinte manchete: “Petróleo com 
sotaque”. Mentira! Petróleo sem sotaque, na verdade. 
V. Exªs vão ver mais na frente!

Aqui, estão os pontos a serem licitados, pontos 
nos quais a ANP ia atuar: as bacias petrolíferas do 
Estado de Pernambuco e da Paraíba. E há um deta-
lhe: dimensiona seus valores. Faz estimativas de 15 
mil barris e – atenção! – dá ênfase ao fato de que o 
óleo é leve.

Outro jornal, na mesma data, 9 de fevereiro, 
Gazeta Mercantil, também extraordinário, com foco 
e ênfase na área econômica, também traz toda uma 
página na qual estão situados os estudos e as pers-
pectivas da prospecção de petróleo nos Estados de 
Pernambuco e da Paraíba.

A expectativa que ocorreu nos dois Estados do 
Nordeste teve como fonte de informação a própria 
ANP.

Nós, nordestinos da Paraíba e de Pernambuco, 
fomos surpreendidos, no início desta semana, na últi-
ma segunda-feira, com a Oitava Rodada de Licitação 
dos Blocos Exploratórios da ANP. A Resolução nº 3, 
de 18 de maio, do Conselho Nacional de Política Ener-
gética (CNPE) publicou, no Diário Oficial da União, 
no dia 2 de agosto de 2006, que a ênfase seria dada 
em gás natural e em óleo leve, que, segundo os pró-
prios jornais e a própria ANP, eram os olhos da bacia 
Pernambuco–Paraíba. Seriam incluídos 284 blocos 
de 14 setores, e estaria excluído o bloco Pernambu-
co–Paraíba.

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

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) 
– Pois não, Senador. É uma honra!

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE. Com revisão do 
orador.) – V. Exª lembra, com muita propriedade, que 
a decisão da ANP frustrou muito todos nós, parai-
banos e pernambucanos. Isso me faz recordar uma 
frase, sempre repetida, de autoria do Embaixador 
Roberto Campos. Ele disse certa feita: “Nada pior do 
que a reversão de expectativas”. Houve uma grande 
reversão de expectativas, o que significa a morte da 
esperança, porque, depois de um trabalho muito con-
sistente e articulado feito pelos Estados da Paraíba e 
de Pernambuco, por meio, inclusive, de suas respec-
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tivas lideranças políticas, ficou acertado que seriam 
licitadas áreas para prospecção no território dos dois 
Estados. Mesmo porque, como certa feita já tivemos 
oportunidade de conversar sobre o tema, sabemos que 
há petróleo na Bahia, em Sergipe, em Alagoas e, tam-
bém, no Rio Grande do Norte. Sabemos que os limites 
políticos não são coincidentes com os mineralógicos, 
o que significa dizer que é pouco crível que haja pe-
tróleo nos Estados vizinhos e que não existam reser-
vas de igual sorte nos territórios dos nossos Estados. 
Está comprovado também que é tudo uma bacia só. 
Até para aqueles que defendem a teoria de Wegener, 
no sentido de que os continentes americano e africano 
foram um só, fica mais uma vez claro que realmente 
a lógica aponta para que houvesse resultados positi-
vos nos estudos que seriam realizados. Daí por que 
V. Exª chama a atenção, com propriedade, para o fato 
de que houve uma reversão de expectativa surpreen-
dente nos dois Estados, que está repercutindo muito, 
inclusive na mídia, na imprensa de modo geral. Espe-
ro que a ANP reveja tal medida, mesmo porque isso 
não foi adotado senão mediante prévios e adequados 
estudos, feitos com a participação de ambos os Esta-
dos da Federação brasileira. Cumprimento V. Exª por 
tratar desse assunto hoje, nesta Casa.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) 
– Agradeço a V. Exª o aparte. Reforço, no aspecto da 
Paraíba e de Pernambuco, que é muito importante, 
dentro da expectativa econômica, haver uma primeira 
ocorrência de petróleo no Estado.

Repetindo, foram incluídos 284 blocos. A minha 
pergunta é: por que não incluir mais um? Isso repre-
sentaria, em nível matemático, em percentual, 0,0035% 
dessa licitação.

Procurei o Diretor-Geral da ANP, Haroldo Lima, no 
Rio de Janeiro, na última segunda-feira, e ele alegou 
que os motivos técnicos eram que a primeira fase das 
licitações, que ele chamou de primeiro momento, era 
composta por estudos encaminhados ao Conselho de 
forma ainda embrionária. No segundo momento, que 
era o da decisão, haveria definições, obedecendo-se 
a critérios técnicos e de mercado. Ocorre que, nesse 
espaço entre o primeiro momento e o segundo, houve 
o evento do gás da Bolívia, tão conhecido. Isso fez com 
que o Conselho adotasse o critério de prioridade para o 
gás natural e para o petróleo leve, o qual, lembro mais 
uma vez, foi citado, nas notícias do começo do ano, 
cuja fonte é a própria Agência Nacional do Petróleo, 
como aquele possível de ser encontrado na bacia de 
Pernambuco/Paraíba.

O foco da Oitava Rodada de Licitação passou a 
ser o gás natural. A pergunta é: o que causaria a Es-

tados como a Paraíba e Pernambuco o acréscimo de 
mais um poço aos 284 poços?

Sou empresário, sei respeitar pareceres técni-
cos, sei o que são prioridades, mas não me convence 
a desculpa de que o acréscimo de mais uma bacia, 
como essa de Pernambuco e da Paraíba, poderia 
causar qualquer transtorno. Isso poderia, sim, de for-
ma inversa, gerar para cada um desses Estados uma 
expectativa fantástica.

Para finalizar, Sr. Presidente, a minha conclusão 
é a de que devemos conclamar as Bancadas de Per-
nambuco e da Paraíba a se juntarem neste momen-
to difícil, em que, entendo, a preocupação maior é a 
política, mas em que é preciso que se tenha atenção 
com os focos econômico e empresarial.

Conclamo os Governadores Cássio Cunha Lima, 
da Paraíba, e José Mendonça Filho, de Pernambuco, 
para se acostarem. Os dois estão em campanha, mas 
é preciso que aproveitem este momento, porque ele 
é único. Se não o conseguirmos agora – a licitação 
será aberta no dia 28 ou 29 de novembro próximo 
–, só teremos outra oportunidade daqui a um ano, o 
que, economicamente, é muito para um Estado como 
o da Paraíba.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, era o que 
eu tinha a dizer a V. Exªs, torcendo para que Paraíba e 
Pernambuco sejam novamente incluídos nessa licitação 
que deverá ser feita no próximo mês de novembro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – A Presidência deseja sucesso aos dois Esta-
dos citados, Paraíba e Pernambuco.

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Ma-
ciel, do PFL de Pernambuco.

S. Exª dispõe de até 10 minutos para o seu pro-
nunciamento.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente da sessão, nobre Senador Marcos Guerra, ilus-
tre representante do Espírito Santo nesta Casa, Sras 
e Srs. Senadores, como se sabe, redistribuir de forma 
justa os recursos gerados pela sociedade continua a 
ser o maior desafio da política. A suposição de que o 
poder do Estado é capaz de superá-lo tem sido, até 
hoje, a maior utopia de todas as ideologias. Talvez por 
isso seja tão recorrente, na esfera do pensamento 
político, afirmações como o fim da ideologia, feita por 
Daniel Bell no passado, ou até o fim da história, como 
sugeriu recentemente o polêmico Francis Fukuyama. 
Aliás, acredito que Fukuyama, certamente, não está 
mais interessado em reeditar a sua talvez primeira 
grande obra, que teve o título de O Fim da História e 
o Último Homem.
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Se a escolha racional fosse com fundamento de 
todas as decisões políticas, teríamos atingido a con-
dição do Estado ideal, imaginado por Platão em sua 
obra A República. 

A despeito de todos os avanços da ciência virem 
se acelerando, na medida em que progride a dissemi-
nação do conhecimento, nenhum Estado conseguiu, 
por exemplo, assegurar o pleno emprego, por mais 
que seja esse o maior empenho de todos os sistemas 
políticos e plataforma de candidatos. 

A dificuldade, embora política e economia sejam 
campos cada vez mais interdependentes, é tratar-se 
de duas esferas de atuação distintas. A diferença é que 
medidas irracionais na economia levam, fatalmente, ao 
fracasso. Na política, lamentavelmente, podem levar 
ao sucesso, embora de curto prazo. 

O empecilho de se conseguirem resultados eco-
nômicos com decisões políticas reside na circunstância, 
por todos reconhecida, de que o Estado é capaz de 
redistribuir, mas não de gerar riquezas, conquanto seja 
pródigo, muitas vezes, em aumentar despesas. 

As políticas que visam a abrandar as diferenças 
sociais são o recurso imemorial utilizado na busca de 
conciliarmos os ideais de liberdade com as aspirações 
de igualdade. O inconveniente é que o uso de medidas 
compensatórias termina sendo, porém, invariavelmente 
discriminatório. A discriminação consiste em dar aos 
benefícios concedidos pelo Estado o caráter de con-
descendência patrimonialista do poder e não o des-
frute de uma prerrogativa a que todo cidadão deveria 
ter direito, quando as carências de que foi vítima não 
lhe garantiram igualdade de oportunidades.

O direito ao trabalho dignamente remunerado 
continua sendo, portanto, a forma mais democrática 
de se garantir a sobrevivência de todos, sem discri-
minação. 

Nenhuma política social tem sido mais eficiente, 
mais justa e de maior repercussão nas sociedades 
contemporâneas do que as previdenciárias. Elas vi-
sam a garantir não só a fruição de uma sobrevivência 
digna ao fim da vida útil e produtiva dos cidadãos, mas 
também a superação das incertezas decorrentes das 
doenças que exigem cuidado maior e que são mais 
onerosas. 

Os sistemas previdenciários, dotados de maior 
grau de eficácia, tornaram-se o recurso político mais 
racional e o benefício econômico mais justo, no ideal 
de se conseguir disseminar, de forma tanto quanto 
igualitária, os benefícios coletivos gerados pela socie-
dade e redistribuídos pelo Estado.

A mudança do paradigma demográfico do mun-
do contemporâneo, no entanto, vem pondo em risco 

os modelos previdenciários existentes na maior parte 
do mundo. 

Na década de 60 do Século XX, o francês Jac-
ques Lambert, no livro que se tornou símbolo de sua 
especialidade – Os Dois Brasis –, chamou a atenção 
para o fato de que as diferenças que separam a França 
do Brasil decorriam de circunstância de que, em seu 
país, a renda de três franceses devia sustentar dois 
outros abaixo da idade produtiva, enquanto, no Brasil, 
a equação era exatamente inversa: cada dois brasilei-
ros em idade produtiva tinham o encargo de suprir a 
necessidade de três outros demandantes de serviços 
públicos que ainda não tinham condições de entrar no 
mercado de trabalho. 

Sr. Presidente, outra inovação social tão impor-
tante quanto à Previdência consistiu na instituição do 
seguro-desemprego como instrumento indispensável 
para aumentar a garantia de sobrevivência condigna, 
quando condições adversas do mercado o tornam re-
cessivo, setorial ou temporalmente. É o que estamos 
vendo no Brasil neste instante: altas taxas de desem-
prego, exigindo, conseqüentemente, a utilização do 
recurso ao seguro-desemprego. 

Dotar o País de um sistema previdenciário eco-
nomicamente equilibrado e de um mecanismo de con-
cessão de seguro-desemprego politicamente eficiente 
e imune a formulas e violações de toda ordem é nos-
so maior desafio. E a primeira medida para se atingir 
esse objetivo consiste em dar transparência a essas 
instituições de tanta e tão significativa relevância para 
a paz e estabilidade sociais. Para tanto, Sr. Presidente, 
faz-se indispensável separar o benefício previdenciário, 
baseado em contribuições solidárias de empregados, 
empregadores e sociedade, como em toda parte, do 
que é política compensatória não-contributiva, para 
atender aos excluídos do mercado de trabalho, en-
quanto não atingirmos níveis de empregos que pos-
sam dispensá-lo. 

A propósito, a Previdência – é bom lembrar – tem 
sido, em todo o mundo, o fator mais decisivo para a 
justiça social e a eliminação da pobreza. 

Tanto no que respeita aos cidadãos ativos, por 
ser sinal do nível de emprego de cada país, como 
também em relação aos inativos que, de outra forma, 
não teriam meios de sobrevivência, quando atingem 
o fim da idade produtiva. Aliás, tal ocorre também no 
Brasil, pois, segundo estudo do IPEA, divulgado pela 
Folha de S.Paulo, edição de 02 de julho de 2006, em 
matéria assinada por Marta Salomon, que “

“(...) os benefícios pagos a idosos e deficientes 
e as aposentadorias e pensões vinculadas ao salário 
mínimo contribuíram mais que o Bolsa-Família para a 
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redução da pobreza no País no ano de 2004” [que é 
justamente o ano em que foi estudado pelo IPEA] 

“Sem o conjunto desses três programas, a pro-
porção de pobres teria alcançado 38% da população 
naquele ano, sete pontos percentuais acima dos 31% 
registrados oficialmente(...). 

Desses sete pontos, cinco são atribuídos aos be-
nefícios ligados ao mínimo e dois ao Bolsa-Família e 
ao benefício específico a idosos e deficientes”.

Por aí se vê, Sr. Presidente, a importância que os 
programas previdenciários têm na redução da pobreza 
em nosso País e quanto eles são relevantes por serem 
benefícios continuados e, conseqüentemente, garanti-
rem a estabilidade da família beneficiada.

Sr. Presidente, os superávits do nosso sistema 
previdenciário, contudo – é bom lembrar –, serviram 
a todas as necessidades de muitos governos. Só não 
se destinaram a formar aquilo que é fundamental: as 
reservas técnicas necessárias para compensar os de-
sequilíbrios sazonais decorrentes de nossa instabilidade 
econômica e de nossas turbulências políticas. É certo 
que, graças ao Plano Real, a instabilidade econômi-
ca desapareceu – e espero que possamos continuar 
avançando nesse campo –, e também as turbulências 
políticas, hoje, estão mais reduzidas, sobretudo após 
a consolidação da democracia através da Constituição 
de 1988. De toda maneira, Sr. Presidente, falta-nos vi-
são de Estado e concepção estratégica na condução 
de nossas políticas sociais, abastecidas, na maioria 
das vezes, pelos recursos fáceis da demagogia, do 
patrimonialismo.

As sucessivas constituições sob as quais temos 
vivido nos últimos cem anos têm sido eficientes em 
distribuir benesses e promessas e atender a deman-
das de alguns contra as de todos, raiz de todas as 
modalidades do arraigado corporativismo brasileiro. Só 
não tem servido para alçar os recursos gerados pela 
sociedade, conforme correta prescrição de Ferdinand 
Lassale: “a cada um segundo suas necessidades e de 
acordo com suas possibilidades”.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Agradeço a V. Exª o tempo que me destinou.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – 

ES) – Concedo a palavra ao próximo orador, Senador 
Alvaro Dias, do PSDB do Paraná. 

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

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. SENADOR ALVARO DIAS NA SES-
SÃO DO DIA 9 DE AGOSTO, DE 2006, QUE, 
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

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

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. Marcos Guerra, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– V. Exª será atendido, na forma regimental.

Com a palavra, pela Liderança do PFL, o Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães. Em seguida, falarão os 
Senadores Marcos Guerra e Eduardo Azeredo.

Peço desculpas ao Senador Marcos Guerra, por-
que o Senador Antonio Carlos Magalhães estava ins-
crito como Líder.

V. Exª já está inscrito, Senador Marcos Guerra. 
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Estou 

inscrito, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Depois do Senador Eduardo Azeredo, será V. Exª, 
com toda a simpatia dos baianos por adoção.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela Liderança do PFL. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, quero dirigir-me a V. Exª e à Casa para 
demonstrar, mais uma vez, como acaba de demonstrar 
o Senador Alvaro Dias, a situação terrível que o País 
atravessa. O Presidente, burlando a lei eleitoral, faz a 
cada dia um comício, ou no Planalto ou na Caixa Eco-
nômica, e explora sem explicar as causas graves que 
certamente ele vai explicar no programa da Globo, no 
qual ele já leva vantagem, pois vai fazer o programa no 
Palácio onde reside. Essa é uma maneira de impedir 
que seja feito o mesmo tipo de perguntas que fizeram 
ao nosso querido candidato Geraldo Alckmin. 

Mas quero chamar a atenção para a manchete 
do jornal O Globo, que respeito e por cujos dirigentes 
e redatores tenho o maior apreço. Há uma manchete 
que precisa ser pelo menos retificada, Sr. Presidente: 
“SP mantém indulto a 11 mil presos apesar de aten-
tados”. Aqui está a manchete.

Ora, Sr. Presidente, São Paulo não dá indulto. 
Quem dá indulto é o Presidente Lula e o meu amigo 
Márcio Thomaz Bastos. Tenham paciência! Não vamos 
desviar as coisas, como, infelizmente, uma parte da 
imprensa está fazendo.

Quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente, que, se es-
ses indultos forem assinados, o serão pelo Dr. Lula, 
acolitado pelo meu prezado amigo Ministro Márcio 
Thomaz Bastos. Aliás, como gosto muito do Márcio, 
estimaria dizer que essa constituinte que está aí – al-
gumas figuras ilustres foram favoráveis a esse golpe, 
mas felizmente a Ordem dos Advogados já foi contra 
– deve ter um pouco do meu amigo Márcio Thomaz 
Bastos. Ele foi presidente da Ordem e não apareceu 
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na reunião. Evidentemente, se não houvesse nada, ele 
apareceria, normalmente, com outros presidentes da 
Ordem dos Advogados. Ele não apareceu, e habilida-
de e inteligência ninguém lhe nega, principalmente eu, 
que o conheço bastante. De modo que essa constituin-
te golpista foi repelida por quase todos os advogados 
do Brasil e veementemente repelida pelo Dr. Busato, 
presidente da Ordem dos Advogados. 

Conseqüentemente, aqueles que foram ao Pa-
lácio – sem comunicar à Ordem –, atendendo a um 
pedido de Sua Excelência o Presidente da República, 
para preparar um minigolpe... Há os grandes golpes, 
que são os que conhecemos: valerioduto, mensalão, 
sanguessugas ou, então, Gamecorp. 

Ele, aliás, terá oportunidade, nesse programa da 
Globo, preliminar dos programas oficiais que aconte-
cerão a partir de 15 de agosto, de explicar os R$15 
milhões que seu filho Fábio recebeu da Telemar; terá 
de explicar se sabia ou não do mensalão; terá de ex-
plicar se sabia ou não do valerioduto.

Ele já disse que sabia, já negou. Conseqüen-
temente, chegou a hora de a Globo perguntar so-
bre valerioduto, mensalão, sanguessugas, Humberto 
Costa, vampiro – o vampiro que é candidato em Per-
nambuco. 

Tudo isso, evidentemente, vai ser objeto – tenho 
certeza – da argüição de William Bonner e Fátima 
Bernardes.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Pois não.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador Anto-
nio Carlos Magalhães, lamentavelmente, hoje tomamos 
conhecimento, pela imprensa, de que o Planalto está 
condicionando que só poderá haver uma pergunta so-
bre corrupção; que não poderá ser feita mais de uma 
pergunta ao Presidente sobre todos os escândalos de 
que a Nação tomou conhecimento e que V. Exª está 
relembrando – e o faz muito bem – para todo o Brasil. 
Mas o Presidente está condicionando que só poderá 
ser feita uma pergunta, ou seja, que ele quer respon-
der a uma única pergunta e, com isso, limitar as expli-
cações que deve ao cidadão brasileiro.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Não tenho a menor dúvida de que ele seja 
capaz de fazer essa proposta. Mas, desde o tempo 
de Roberto Marinho, meu fraternal amigo, e pela li-
nha dos seus filhos, não acredito que ele terá êxito 
na sua proposta. 

Também ao debate da Bandeirantes ele já disse 
que não vai. Se a Bandeirantes não deixar uma cadeira 
vazia, mostrando que ali seria o lugar do Presidente, 

entendo que nenhum dos candidatos deveria compa-
recer. Se a emissora deixar vazia a cadeira dele, acho 
que todos devem comparecer. Mas, se não for para 
deixar, é melhor que ninguém compareça, porque a 
mentira oficial, gasta com publicidade milionária... Por 
falar em publicidade milionária, V. Exª, Sr. Presidente 
– parece-me que já o fez, mas não vi –, tem de ba-
ter o mea-culpa. V. Exª quase nos leva – um homem 
sério, digno, correto e meu amigo, como V. Exª –, por 
falta de informação, a pagar R$5,6 bilhões para a Pe-
trobras gastar na campanha, porque, escolhidos os 
estaleiros que iam fazer a construção, os estaleiros 
iam fazer seu mensalão, para jogar na campanha de 
Jaques Wagner e dos demais candidatos. Evidente-
mente, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Não sei se a Mesa pode manifestar-se a V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – A Mesa infelizmente não pode debater.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Não vou debater. V. Exª tem razão, não vou discu-
tir. O Senador César Borges, da Bahia, alertou-me, e 
pedi que houvesse vista coletiva para estudo, porque 
realmente me baseei em uma coisa que considero 
importante: a recuperação dos estaleiros, com a qual 
se criarão 20 mil empregos, sem prejuízo da fiscaliza-
ção permanente do Tribunal de Contas. Tratava-se da 
possibilidade do aumento da dívida e não de facilitar 
os empréstimos; não se discutiram os empréstimos, 
mas sim o aumento da dívida.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Mas por que, Sr. Presidente, só na véspera da 
eleição, essa idéia de estaleiro, de Camargo Corrêa 
e outras firmas?

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Mas sou submisso à discussão. O Senador César 
Borges é testemunha e pode...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – É muita coincidência só vir querer fazer esta-
leiro com cinco bilhões e tanto na véspera da eleição, 
quando se sabe que a Petrobras é um duto especial 
para dar dinheiro aos petistas. Evidentemente que V. 
Exª, um dos homens mais hábeis e inteligentes que 
conheço, vai reparar isso, e, se formos discutir esse 
assunto, será depois da eleição, porque estarei aqui 
vigilante, impedindo que essa votação se faça. Faço 
isso por um dever moral e por um dever de Senador 
que quer vir toda semana, como estou hoje aqui, con-
tar à Nação o Governo do Lula. O Governo do Lula é 
o que há de mais grave moralmente no País em todos 
os tempos. Há quem tenha saudade de Collor! Veja V. 
Exª a que ponto chegamos!
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O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Com muito prazer.

O Sr. José Jorge (PFL – PI) – Senador Antonio 
Carlos, a cada dia aparece um fato novo em relação a 
esse Governo do Presidente Lula. No final da semana 
passada, apareceu um fato novo em relação a essa 
CPMI dos Sanguessugas: a questão dos ônibus para 
inclusão digital. Ora, o que seria um ônibus para inclu-
são digital? Era comprar um ônibus para nele colocar, 
Senador César Borges, 12 computadores para, então, 
dar aulas de informática. Ora, ônibus, Kombi ou outro 
veículo equivalente normalmente para questões que 
duram pouco tempo. Por exemplo: pode-se colocar 
um ônibus para fazer exame oftalmológico, pode-se 
usar um ônibus para tirar sangue para ver se a pes-
soa é diabética ou para uso odontológico; pode-se fa-
zer também uma biblioteca parando em frente a uma 
escola que não possui biblioteca. São coisas assim. 
Agora, ensinar Informática é, na realidade, uma coisa 
que demora muito, quer dizer, o curso de informática 
demora cerca de 90 ou 180 dias. Então o ônibus vai 
ficar parado por 90 ou 180 dias. Esse é um programa, 
Senador Antonio Carlos Magalhães, que, ao contrário 
do da ambulância....

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – E é ônibus velho!

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Ônibus velho. Mas 
mesmo que fosse novo. Esse é um programa feito para 
que alguém “coma” dinheiro. Faz lembrar aquela frase 
do antigo Ministro Mário Henrique Simonsen, que dizia 
assim: “Há programas que para o Governo é melhor 
pagar a comissão e não fazer aquilo que está previsto”. 
Este é um caso típico. Lembro-me que quando eu era 
Secretário da Educação em Pernambuco – já o fui por 
duas vezes – sempre aparecia gente querendo vender 
ônibus para dar algum tipo de curso. Aí eu sempre dizia 
o seguinte: “Olhe, meu filho, eu tenho aqui mil escolas, 
todas paradas, e não conseguimos administrar direito; 
tem sempre uma com um problema, outra, com outro. 
Imagine 20 escolas andando por todo o Estado! Pode 
acontecer de o ônibus bater, ou o motorista adoecer 
ou atropelar alguém, ou mesmo o ônibus quebrar. 
Quer dizer, é uma coisa que não é prática e não deve 
funcionar”. Penso que este é o tipo programa que tem 
de ter uma ampla investigação, porque todo o cheiro 
disso é mal, cheira mal, uma vez que não tem lógica 
montar-se um curso de informática dentro de um ôni-
bus. É inédito! Inclusive há ONGs, há instituições que 
fazem programa de inclusão digital, mas nenhuma faz 
em ônibus. O cidadão leva o computador numa sala 
e ensina dentro daquela sala, enquanto houver aluno. 
Quando não houver mais aluno, ele tira os computa-

dores e vai para outro local, e bota os computadores 
numa Kombi, que dá para carregá-los de um lugar para 
outro de três em três meses, de seis em seis meses. 
Então, essa questão da inclusão digital por meio de 
ônibus é mais grave do que a questão da ambulância e 
deve ser investigada a fundo. Porque aí deve ter muito 
problema realmente. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Essa investigação, V. Exª tem toda razão, tem 
de ser feita a fundo para desmoralizar, mais uma vez, 
outro setor de ciência e tecnologia deste Governo. 
Quando eu digo que em qualquer parte que se olhar 
este Governo vai-se encontrar coisas graves, eu não 
estou mentindo; estou dizendo a pura verdade. 

Agora, infelizmente, nem sempre acreditam. Mas 
seja como for, eu que já mostrei a manchete de O Glo-
bo, vou mostrar outra manchete real: “Desemprego no 
País é o dobro do oficial”. E eles dizem aqui com uma 
coragem danada, a Líder, os Líderes, enfim, os poucos 
que aparecem aqui – vamos ser francos – eles estão 
acanhados. A Bancada do PT é muito acanhada com 
o Lula; mesmo ele subindo em pesquisa, eles têm aca-
nhamento de defender o Presidente da República. 

Desemprego é o dobro! E não está só nisto aqui: 
“Sem emprego e sem esperança”. Esta que é a razão 
mais terrível: tirar a esperança do trabalhador brasileiro 
que acreditou nele uma vez e que, segundo dizem as 
pesquisas, vai acreditar a segunda vez. Mas as pesqui-
sas estão erradas; ele vai perder a eleição justamente 
pela mentira que tem falado ao povo brasileiro quando 
os fatos forem esclarecidos. 

Quero dizer a esta Casa também... Tem tanta coi-
sa, Sr. Presidente, mas não vou abusar da sua paci-
ência e vejo que os outros oradores estão doidos para 
falar, principalmente o Senador César Borges, a quem 
não quero privar desse direito. Mas quero dizer que o 
Ministério Público ofereceu, ontem, denúncia contra 11 
dirigentes e ex-dirigentes do Banco Rural – o Banco Ru-
ral, já se sabe, é aquele dos empréstimos para o PT, é 
o do mensalão –, todos acusados de gestão temerária; 
é o Ministério Público quem diz. O Procurador aponta 
irregularidades na concessão de vultosos empréstimos, 
“sem observância aos princípios de garantia e liquidez”. 
São exatamente os empréstimos do PT. O Procurador 
só faltou botar aqui, entre aspas, “PT”, PT de Lula. Entre 
os empréstimos estão – claro! – os concedidos ao PT e 
às empresas do Marcos Valério.

Agora, veja também como é curioso! Em agosto 
de 2005, eu encaminhei um requerimento ao Banco 
Central em que eu indagava exatamente que sanções 
teriam sido impostas ao Banco Rural em face dos em-
préstimos concedidos ao PT e às empresas do vale-
rioduto. Meses depois, o Banco Central respondeu 
que sanção alguma tinha sido imposta. As operações 
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tinham sido apenas reclassificadas para níveis de ris-
co mais elevados, mas não tomou maior providência. 
Quanto às evidentes faltas de garantias, renovações 
sucessivas e incapacidade de pagamento, essas ainda 
se encontravam sob análise.

Afinal, o Ministério Público – manda a verdade 
que se diga – agiu, e agiu bem. Ao contrário do Go-
verno Lula, sempre inerte no trato de investigar e pu-
nir os seus, o Procurador repetiu o que já tinha feito 
ao indiciar “os quarenta” do valerioduto, quando ficou 
faltando apenas o “Ali Babá”.

Ora, Sr. Presidente, quando fiz o meu requeri-
mento, que aqui está, nº 921, de 2005, eu dizia exa-
tamente isso, e eles responderam de uma forma que 
realmente não correspondia, de modo algum, ao que 
agora estão fazendo. 

Quero dizer a V. Exª que, de qualquer maneira, é 
louvável que tenham tomado essa providência com o 
Banco Rural. Veja bem V. Exª este ponto da resposta:

O Banco Central do Brasil considerou de boa téc-
nica bancária [isso no passado, respondendo a mim] em 
seus relatórios de supervisão, os empréstimos feitos ao 
Partido dos Trabalhadores [agora está dizendo que não, 
mas disse, na época, que foi regular] e às empresas 
das quais era sócio o Sr. Marcos Valério Fernandes de 
Souza pelos bancos BMG e Banco Rural? Que sanções 
administrativas o Banco Central lhes imputou? 

E continua: 

A partir dessa análise, a Supervisão de-
terminou a reclassificação de todas as opera-
ções citadas para o nível de risco mais elevado” 
[antes não tinha risco, agora, é de risco eleva-
do]. Como resultado dessa reclassificação, foi 
determinado que o Banco Central efetuasse 
ajustes sobre a forma dessa reclassificação e 
a provisão adicional de R$59 milhões [foi o que 
botou na bolsa o PT, nesse banco].

[...]
Essa questão ainda encontra-se sob aná-

lise podendo resultar na adoção de procedi-
mentos com vistas à aplicação de punição 
administrativa. 

E agora? Quero dizer a V. Exª que, agora, o Banco 
Central está tomando a providência que já deveria ter 
tomado, quando fiz o meu requerimento. Estou vigilante 
quanto aos roubos deste Governo. E é preciso muita 
vigilância, porque os roubos se multiplicam a cada dia 
e, a cada dia, somos obrigados a vir a esta tribuna para 
mostrar à Nação brasileira que o País continua sem 
Governo, e o Presidente, mesmo com novo oftalmologis-
ta, sem enxergar coisa nenhuma. É uma pena! Vamos 
dar-lhe um oftalmologista melhor, em São Paulo; até 
mesmo em Campinas, há bons oftalmologistas. E ele, 

embora seja do Nordeste, como reside em São Pau-
lo, vai enxergar melhor um dia, mas o povo brasileiro 
vai enxergar antes dele, derrotando-o na eleição para 
Presidente da República e elegendo Geraldo Alckmin, 
como é indispensável para o País.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Obrigado a V. Exª. 
Espero, se Deus quiser, conversando com o Se-

nador César Borges, que adaptemos o problema da 
Transpetro, principalmente dentro do interesse do País. 
Jamais tive qualquer disposição...

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª é uma garantia.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Obrigado.

E o Senador César Borges está me vigiando bem, 
estando sempre atento.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 907, DE 2006

Com o objetivo de obter elementos necessários 
ao exercício da função fiscalizadora inerente ao Senado 
Federal, requeiro ao Exmo Sr. Ministro dos Transportes, 
nos termos do art. 49, X, e do art. 50, § 2º, da Consti-
tuição Federal, combinados com os arts. 215, I, a, 216, 
I, e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, a 
remessa de cópia dos seguintes documentos:

• Convênio nº 544.692, celebrado entre o 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes (DNIT) e a Prefeitura de Simões 
Filho/BA, em 30 de dezembro de 2005, com 
valor empenhado de R$ 2.807.250,00; 

• Convênio nº 564.088, celebrado entre o 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes (DNIT) e a Prefeitura de Simões 
Filho/BA, em 30 de dezembro de 2005, com 
valor empenhado de R$ 2.000.000,00.

Sala das Sessões, 9 de agosto de 2006. – Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães.

(A Mesa Para Decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Com a palavra o Senador Marcos Guerra, que vem 
em paz.

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – A 
família Guerra é uma família de paz.
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Sr. Presidente Senador Romeu Tuma, Srªs e Srs. 
Senadores, o Governo tem sido pródigo em promes-
sas não cumpridas, inaugurações de obras que sequer 
foram iniciadas e declarações de princípios abandona-
das sem a menor hesitação ou remorso ético quando 
julgadas prejudiciais ao interesse maior, que é o de 
permanecer no poder a qualquer custo.

Tem sido assim desde que o Presidente assumiu, 
em janeiro de 2003. Portanto, não devemos nos sur-
preender quando, travestida em medida de “interesse 
público” – algo que só engana os poucos avisados –, 
alguma disposição, destinada na verdade a atender a 
interesses de poucos, ganha corpo neste Governo e 
passa a constituir-se em ameaça concreta.

É o caso da anunciada revisão dos índices de 
produtividade da terra para fins de reforma agrária. Já 
está pronta a minuta de uma instrução normativa do 
Ministério da Agricultura que vai aumentar de forma 
substancial o número de propriedades passíveis de 
desapropriação, com base em alterações no chamado 
Grau de Eficiência da Exploração.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, jornais 
de todo o Brasil tiveram acesso a essa minuta e des-
cobriram que a produção de gado em certas regiões 
precisará ser mais que o dobro da atual para que uma 
área seja considerada produtiva. No sertão nordestino, 
por exemplo, o número de cabeças de gado aumen-
tará de 0,13 para 0,29 por hectare, uma variação de 
123%. No caso de lavouras, o índice terá que ser duas 
ou três vezes superior ao atual.

Os novos índices não contavam com a aprovação 
do Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que pe-
diu demissão do cargo há semanas. Ele argumentava 
que, num momento em que o agronegócio atravessa 
uma crise, com queda na produção e dificuldades para 
exportar, não seria correto promover alterações.

Na ocasião da saída de Rodrigues, o Presidente 
Lula garantiu que a política agrária não sofreria mudan-
ças. Mas o fato é que a nova tabela está pronta para 
entrar em vigor, não importa o quanto a crise esteja 
afetando os produtores rurais. 

A elevação dos índices de produtividade atende 
a interesses de entidades como o MST (Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e MLST (Mo-
vimento de Libertação dos Sem Terra), este último o 
protagonista de um episódio de violência inédito no 
Brasil, em que parte da Câmara dos Deputados foi 
destruída. Tais movimentos têm sido beneficiários de 
uma montanha de recursos do Governo Federal – e 
a expressão não é nada exagerada. Segundo a orga-
nização não-governamental Contas Abertas, o atual 
Governo repassou R$549 milhões, dos quais R$280 
milhões só no ano passado, para essas entidades, en-

tre as quais o MLST, que recebeu quase seis milhões 
de reais desde 2003.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, é uma 
situação que joga no desânimo o produtor rural, hoje 
enfrentando problemas como câmbio desfavorável às 
exportações, juros altos, tributos elevados, variações 
do clima, que, em certas regiões, acabam com a co-
lheita, e o alto preço dos insumos agrícolas.

Os investimentos na agricultura brasileira apre-
sentaram uma queda média de quatro pontos percen-
tuais desde o início da atual administração, e as verbas 
para a defesa sanitária caíram 32%. O surgimento de 
focos de febre aftosa, nos últimos meses, em várias 
regiões do País, não é obra de forças do além, e, sim, 
resultado do descaso governamental.

A mudança dos índices de produtividade não 
vai resolver os problemas do campo. Agricultores pro-
duzem mais quando há demanda. Se não têm para 
quem vender, simplesmente quebram. Nos últimos dez 
anos, calcula-se que cerca de 25 milhões de hectares 
foram destinados a projetos de reforma agrária. Mas 
nem mesmo a fabulosa quantia que o Governo petista 
doou aos movimentos que dizem representar os des-
providos de terras foi capaz de reduzir a violência no 
campo. Por quê?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, isso ocorreu 
porque entidades que dizem representar os sem-ter-
ra, presas a idéias que, no restante do mundo, estão 
devidamente sepultadas há décadas, não têm a me-
nor vontade de solucionar o problema. Estão assim, 
interessadas em gravá-lo em nome de uma ideologia 
ultrapassada. Cabe à sociedade brasileira resistir a 
tais tentativas, dando um basta à cumplicidade que 
pauta as relações entre esses movimentos e o Go-
verno Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Agradeço a V. Exª pelo brilhante discurso e por ter 
sido sucinto.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Aze-
redo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, Srªs e Srs. 
Senadores, venho a esta tribuna para fazer, mais uma 
vez, algumas observações a respeito da crise na in-
fra-estrutura no Brasil. Essa é uma área que tem co-
locado obstáculos ao crescimento do País. O Brasil, 
para crescer, precisa ter logística e infra-estrutura de-
vidamente resolvidas e equacionadas. O que vemos 
hoje é que não há avanços significativos, passados 
já quase quatro anos do Governo Lula. Ao contrário, 
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temos carência de boas estradas e aumento de custo 
para empresas de transporte, além de deixar sempre 
consignada a perda humana em acidentes no Brasil, 
que está muito acima da média internacional. 

Já passou da hora de termos soluções paliati-
vas para rodovias de grande movimento. Não dá mais 
para ficar fazendo apenas operações tapa-buracos 
em rodovias que têm tráfego como a rodovia BR-262, 
no meu Estado, que liga Belo Horizonte ao litoral ca-
pixaba. Essa é uma rodovia de tráfego intenso, com 
alto índice de acidentes. Passei por ela nesses últimos 
dias e vi que lá houve manutenção, taparam buracos, 
fizeram sinalização com o chamado olho de gato. Al-
guma coisa foi feita nesse setor. Mas não adianta uma 
solução dessa. É uma rodovia que precisa ser dupli-
cada; tem volume de tráfego que justifica o processo 
de duplicação.

Fui à cidade de Itabira para um evento político 
do meu Partido, o PSDB, que lançava o vice-Prefeito 
Roberto Chaves como candidato a Deputado Federal. 
Ao passar por essa rodovia, pude ver, mais uma vez, a 
absoluta necessidade de ser duplicada. O ex-Prefeito 
Ronaldo Lages, o atual Prefeito João Izael, também lá 
de Itabira, lutam por essa providência, assim como o 
Presidente da Assembléia, Deputado Amauri Torres, 
também votado na região. Essa é uma rodovia, em 
Minas Gerais, que precisa ser duplicada.

Veja bem, Sr. Presidente, já saí do Governo de 
Minas há quase oito anos. Já naquela época discu-
tíamos essa duplicação, buscávamos recursos para 
ela; deixamos avançado o processo com recursos 
que tinham sido destinados a partir da privatização 
da Companhia Vale do Rio Doce – havia recurso para 
os Estados. Eu havia conseguido consenso com os 
Prefeitos da região para que esses recursos fossem 
utilizados nessa duplicação, na duplicação da BR-262. 
Lamentavelmente, no Governo que me sucedeu, essa 
questão foi esquecida, e o dinheiro foi distribuído de 
outra maneira para as prefeituras e acabou-se sem 
que a obra de duplicação fosse feita.

Agora, temos outro caminho para fazer essa du-
plicação: por meio das chamadas PPPs ou do próprio 
processo de concessão de rodovias. 

Entretanto, este Governo não conseguiu fazer 
nenhum processo sequer de concessão de rodovia à 
iniciativa privada. Essa seria uma forma moderna de 
fazer obras de infra-estrutura se o Governo não as fi-
zer. Mas o Governo não faz concessão e não coloca 
as PPPs em funcionamento. Vivemos o pior dos mun-
dos na área de infra-estrutura. O Governo faz apenas 
operações tapa-buracos. O dinheiro da Cide – volto a 
dizer, é muito dinheiro – é decorrente da aprovação, 
pelo Congresso, de uma taxação em cima da gasoli-

na. O dinheiro está aí sendo recolhido todo dia e não 
é empregado, como deveria ser, nas obras de manu-
tenção das rodovias de todo o País. 

Senador José Jorge, ouço V. Exª com muito pra-
zer.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Edu-
ardo Azeredo, gostaria de me solidarizar com V. Exª. 
Realmente, este Governo, tanto do ponto de vista da 
privatização de rodovias – algumas delas já preparadas 
para privatização – quanto na questão das PPPs, não 
tomou nenhuma iniciativa. Então, as nossas rodovias 
tiveram apenas a chamada Operação Tapa-Buracos, 
que, como V. Exª sabe, tapa hoje e abre amanhã. É 
uma maquiagem que deveria durar até as eleições. 
Aparentemente, não vai chegar às eleições porque 
as estradas já estão novamente esburacadas. E o Se-
nador Marco Maciel estava me dizendo aqui que não 
pagaram a Operação Tapa-Buraco relativamente aos 
valores previstos. Se fossem só as estradas, estaria 
bom, nós, brasileiros, estaríamos mais felizes; mas 
isso se deu também no setor de energia elétrica, um 
setor que acompanho mais de perto. Durante todo o 
Governo Lula, na verdade, praticamente não se cons-
truiu nada de novo. Estamos utilizando aquela sobra 
de energia, cerca de 12 mil megawatts, 20% do con-
sumo, ainda da época do Governo anterior. Mas isso 
vai, pouco a pouco, sendo consumido: dois, três, qua-
tro mil megawatts por ano, com a baixíssima taxa de 
crescimento do País, em torno de 2,3% ao ano, taxa 
superior apenas à do Haiti na América Latina. Sem 
dúvida, nosso País precisa de um choque de infra-
estrutura. Precisamos encontrar novos modelos para 
que possamos ter, com os recursos disponíveis, uma 
infra-estrutura que não atrase o desenvolvimento do 
nosso País. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador José Jorge, seu aparte vem exatamente somar 
no que diz respeito a essa preocupação. Tenho cer-
teza que, a partir de janeiro, com a sua eleição como 
vice-Presidente da República na chapa do nosso can-
didato Geraldo Alckimin, teremos realmente uma visão 
diferente, uma visão aberta, uma visão que mostre 
que não podemos ficar com soluções pequenas. Pre-
cisamos de grandes soluções para a infra-estrutura 
no Brasil. A grande solução vem exatamente com in-
vestimentos com recursos do Tesouro, investimentos 
com o dinheiro da Cide, investimentos com a parceria 
com a iniciativa privada. Aí poderemos ter um País que 
ofereça condições de crescimento e competição com 
os outros países do mundo.

Ouço, com muito prazer, o Senador Marcos Guer-
ra e depois o Senador César Borges.
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O Sr. Marcos Guerra (PSDB – ES) – Senador, 
V. Exª traz a essa tribuna um assunto que afeta pra-
ticamente o Brasil inteiro – as estradas. O Governo 
Federal colocou no combustível um imposto chamado 
Cide, como V. Exª acaba de citar. A Cide é um depó-
sito compulsório feito pelo consumidor. Quando uma 
empresa cobra o IPI para repassar para o Governo 
Federal e o empresário não repassa esse tributo para 
os cofres públicos, ele é considerado inadimplente e 
é cobrado veementemente pelo Governo Federal. E o 
Governo Federal tinha obrigação de aplicar esses re-
cursos oriundos da Cide nas rodovias federais. O que o 
Governo tem feito, Senador? Tem dado mau exemplo, 
pois esse dinheiro destina-se especificamente à recu-
peração das estradas federais. Infelizmente, o grande 
número de obras que estão sendo feitas no âmbito fe-
deral é realizado pelos governos estaduais e não pelo 
federal. Parabéns pelo seu pronunciamento, Senador 
Eduardo Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador Marcos Guerra, o Estado de V. Exª, o Espírito 
Santo, acaba sendo prejudicado, porque se a BR – 262 
estivesse em melhor situação, mais mineiros iriam 
para as praias capixabas. Eles acabam não indo com 
medo das rodovias.

Concedo o aparte ao Senador César Borges.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador Eduar-

do Azeredo, V. Exª traz um assunto da maior importância 
para o Brasil. Diversas vezes, tenho ido à tribuna falar 
sobre esse assunto. Veja bem, V. Exª: esse Governo 
que tudo prometeu e, lamentavelmente, não realizou é 
um governo virtual: fala muito e executa praticamente 
nada. Poderíamos dizer que é o “governo www”. Com 
relação às PPPs, recorda-se V. Exª, que fomos instados 
a aprová-las rapidamente. Veio um péssimo projeto do 
Executivo, e nós o melhoramos muito aqui no Senado. 
O Presidente da República anunciou que essas PPPs 
eram a panacéia, era aquela solução miraculosa que 
iria permitir a infra-estrutura brasileira receber, em pou-
cos anos, investimento, de 20 bilhões. Nós aprovamos 
uma PPP honesta e séria. O Governo selecionou 23 
prioridades, que seriam as primeiras PPPs. Quantas 
já foram licitadas? Sabe muito bem o Senador Eduar-
do Azeredo que nenhuma. V. Exª sabe a prioridade de 
uma estrada que é da maior importância para Minas 
e para a Bahia, que é a BR-116, a famosa Rio–Bahia. 
Pretende-se recuperá-la da divisa Minas com Bahia, 
na altura de Cândido Sales, passando por Vitória da 
Conquista, Jequié e chegando ao rio Paraguassu, de 
onde seria duplicada até a cidade de Feira de San-
tana. Está quase intransitável esse trecho pelo alto 
volume de tráfego e pelo baixo padrão geométrico do 
projeto da estrada que lá foi implantada na década de 

50, na época de Getúlio Vargas. Também está a BR 
– 324, estrada que tem o maior volume de tráfego de 
todo o Nordeste do Brasil e que liga Feira de Santa-
na a Salvador, está quase intransitável em virtude de 
escorregamento dos taludes, de aterro, de corte. É 
um problema incrível para a Bahia. Essa estrada está 
nas PPPs, e a obra não anda, não sai. Por quê? Por 
causa da inação, da incompetência, da falta de inte-
resse desse Governo. V. Exª sabe quanto a Cide já 
recolheu? Recolheu 37 bilhões desde que foi criada 
e desse total quanto foi aplicado para recuperação de 
estradas? Nem 5 bilhões.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Pois 
é. Um valor ridículo, um pouco mais de 10%.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Eu apresentei 
um projeto para que 20% da Cide fosse aplicado neces-
sariamente na recuperação de rodovias. O projeto está 
tramitando, mas é claro que o Governo vai mandar sua 
Bancada votar contra ele. Se tivessem sido aplicados 37 
bilhões nas estradas, muitas vidas teriam sido poupa-
das e a economia do Brasil teria economizado milhões, 
bilhões, de reais. Portanto, queria dar essa contribuição 
e parabenizar V. Exª pelo pronunciamento.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador César Borges, agradeço as suas palavras.

Na questão das PPPs nem dá para o Governo 
dizer que é muito complicado. É um processo novo, é 
verdade, mas Minas Gerais já conseguiu fazer alguma 
coisa. A Bahia também está conseguindo. O Gover-
nador Aécio Neves abriu esta semana o processo lici-
tatório, e cinco grandes grupos se credenciaram para 
recuperar a Rodovia MG – 50, que liga Belo Horizonte 
ao oeste mineiro.

Quer dizer, se um Estado consegue, por que o 
Governo Federal não consegue? E o que acontece? Há 
rodovias importantes, como essa, como a Rio–Bahia 
e outras, cuja construção data do Governo Juscelino 
Kubitscheck; outras datam do Governo Vargas. Pas-
saram quarenta, cinqüenta anos, aumentou o volume 
de tráfego, e houve apenas obras paliativas. Por isso 
eu digo que precisamos de um projeto amplo, cora-
joso, arrojado, de duplicação das principais rodovias 
arteriais do País.

O Chile tem uma economia muito menor do que 
a nossa e possui uma rodovia que corta todo o país. 
É certo que o Chile é estreito, mas a rodovia acompa-
nha todo o mapa do país em pista dupla, do norte até 
o sul do Chile, que é habitado.

Aqui não, poucas rodovias foram duplicadas. A 
maior parte delas ficam em São Paulo. Algumas que 
foram duplicadas, como é o caso da Fernão Dias, já 
estão sofrendo grande perda de qualidade por falta 
de manutenção. 
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Na Fernão Dias, desde o primeiro momento, 
estava previsto o pedágio e a concessão à iniciativa 
privada para manutenção. Ela está pronta há pratica-
mente oito anos, e o Governo não consegue fazer um 
processo simples de concessão à iniciativa privada. 
Assim, vão continuar os gargalos que temos hoje. 
Discute-se agora a construção de nova siderúrgica 
na Região Sudeste, com a participação da Usiminas 
e da Vale do Rio Doce. Esse problema do transporte 
é um gargalo, acaba sendo um problema a mais para 
aqueles Estados que, como o meu, Minas Gerais, não 
estão no litoral, onde realmente ficaria mais fácil a lo-
gística para exportação.

No caso específico, precisamos – volto a dizer 
– de ação do Governo no sentido de investir recursos 
do Tesouro e da Cide; ação para que, de uma vez por 
todas, os processos de licitação para concessão à ini-
ciativa privada sejam executados; para que as PPPs 
realmente deixem de ser apenas mais uma ilusão, 
como tantas desse Governo, a exemplo do Primeiro 
Emprego, que também não saiu do “chão”. Não conheço 
nenhum projeto de primeiro emprego que tenha sido 
implantado no Brasil; os números apresentados foram 
realmente ridículos. Então, aí é que está realmente 
esse gargalo. O Brasil, para crescer mais, precisa ter 
uma infra-estrutura à altura de sua imensidão. Não 
podemos continuar assim. 

Volto a dizer: em Minas há outros trechos im-
portantes. Eu poderia citar aqui, na própria 262, no 
sentido do Triângulo Mineiro, o trecho entre Betim e 
Juatuba. É inacreditável que ainda não tenha sido du-
plicado até hoje. Ainda no Triângulo Mineiro, não ter-
minou a duplicação da rodovia entre Uberaba e Uber-
lândia, duas grandes cidades de progresso, que tem 
um tráfego considerável que justifica perfeitamente a 
duplicação. A Belo Horizonte–Rio de Janeiro também 
não foi duplicada até hoje. Então, não dá para termos 
soluções paliativas.

O caminho é realmente um programa mais amplo 
em que o País tenha obras efetivas e arrojadas, obras 
que façam com que o custo Brasil em transporte seja 
diminuído e o País possa crescer mais. 

Esse é o desejo de todos nós. Nossa expectativa é 
a de que no próximo ano haja novo plano rodoviário no 
Brasil, já que não acredito que as soluções possam ser 
encaminhadas neste ano, como seria necessário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Aze-
redo, o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, Presidente.

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

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

A Presidência informa que o próximo orador ins-
crito é o Senador César Borges.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Gastarei apenas 
30 segundos – não vou atrapalhar o Senador César 
Borges.

Sr. Presidente, quero agradecer o carinho que 
tenho recebido de todo o Brasil, carinho e e-mails de 
pessoas do País inteiro, reiterando a sua confiança na 
minha pessoa. Quero agradecer a solidariedade de mi-
lhões de brasileiros e reiterar que confio – um homem 
que confia em Deus, como eu confio e é dessa forma 
que eu tenho vivido e pautado a minha vida de forma 
digna, honrada e honesta – no senso de justiça das 
pessoas que, neste momento, trabalham e examinam 
documentos para dar uma resposta à Nação brasileira. 
Eu confio no senso de justiça – justiça do coração – do 
Relator e dos seus Pares e reafirmo à Nação, àqueles 
com quem convivo e aos que comigo não convivem 
mas que acompanham a minha vida e a minha traje-
tória, de que continuo da mesma forma, de cabeça 
erguida, destemido, confiante, até porque quem tem a 
verdade, quem fala a verdade, não tem absolutamente 
o que temer, nada tem a fazer senão confiar na justiça 
daqueles que precisam fazer justiça. 

Por isso, eu agradeço a este País imenso, às 
pessoas de todos os lugares, de todos os credos, de 
todas as idades, o carinho que têm dispensado a mi-
nha pessoa. 

Era isso, Sr. Presidente, que eu queria registrar 
neste momento. 

Obrigado ao Senador César Borges por este 
momento. 

Durante o discurso do Sr. Magno Malta, 
o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Paulo Octávio, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Octávio. PFL – DF) 
– Senador Magno Malta, aceite nossa solidariedade, 
nosso apoio e força.

Concedo a palavra ao Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Srª Senadora Heloísa Helena, desejo parabe-
nizá-la pelo desempenho, ontem, na entrevista que 
concedeu na Rede Globo, apesar, talvez, de um pouco 
da dureza das perguntas. Não sei, Senadora Heloísa 
Helena, se aquilo estava preparado para os adversá-
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rios do Presidente Lula e se, com ele, o tratamento 
será diferenciado. Esperamos que não. Esperamos 
que as perguntas sobre corrupção neste País feitas ao 
Presidente Lula não se limitem a uma, como deseja 
o Planalto. Que sejam feitas, como foram dirigidas ao 
candidato Geraldo Alckmin e a V. Exª, as perguntas 
que ache por bem fazer a televisão Globo, mas que 
não alivie – no popular – com o Presidente Lula! Se 
há alguém que tem de responder a este País muitas 
indagações que estão até aí hoje sem respostas, esse 
alguém é o Presidente da República, que tem respon-
sabilidade sobre tudo isso que está acontecendo, de 
mensalão à sanguessuga. Espero que ele seja ques-
tionado sobre isso para responder. Eu queria parabe-
nizá-la pela sua atuação.

Sr. Presidente, aqui eu queria dar notícia de um 
acontecimento que considero muito importante para 
o Nordeste brasileiro e que tive o prazer, a felicidade 
e a honra de presenciar.

Na sexta-feira passada, na cidade de Recife, 
acompanhei o Governador do Estado da Bahia, Paulo 
Souto, que caminha celeremente para uma reeleição, 
graças à confiança do povo do meu Estado ao seu 
excelente Governo. Lá acompanhei o Senador Anto-
nio Carlos Magalhães, que recebeu homenagem pela 
ovação dos que estavam presentes quando anuncia-
ram seu nome. Acompanhei o Vice-Governador do 
Estado, ex-Deputado e hoje Governador candidato à 
nova eleição, Heraldo Tinoco, e o Secretário de Pla-
nejamento do Estado da Bahia, Armando Avena, junto 
com representações da maior importância do Nordes-
te brasileiro.

Destaco aqui o Senador Marco Maciel, legítimo 
representante do Nordeste, em particular do seu que-
rido Estado de Pernambuco. O candidato a Vice-Pre-
sidente e também nosso Senador José Jorge lá es-
tava, assim como o Governador Mendonça Filho, que 
também continua uma caminhada de sucesso na vida 
pública em direção à sua reeleição, e o ex-Governa-
dor Jarbas Vasconcelos, com uma candidatura que se 
anuncia vitoriosa para o Senado – teremos o prazer 
de tê-lo aqui como colega a partir do próximo ano. Lá 
estavam presentes vários Governadores de Estado, 
como o Governador de Sergipe e o Governador da 
Paraíba, e também Vice-Governadores, Senadores, 
Deputados Federais, Deputados Estaduais, Prefeitos, 
para ouvir uma proposta que entusiasmou todos nós, 
que é a proposta do candidato a Presidente Geraldo 
Alckmin para o Nordeste, a qual levou o nome “Cami-
nhos para um NovoNordeste”. Sr. Presidente, é uma 
proposta que não nasce simplesmente de um desejo 
de servir ao Nordeste brasileiro, mas que nasce es-
sencialmente – e não poderia ser de outra forma, vin-

da de um homem sério, estudioso e aplicado como o 
Governador Geraldo Alckmin – de uma análise precisa 
e objetiva que ele fez do descompasso existente entre 
o desenvolvimento do Nordeste e a média nacional, 
mostrando que o Nordeste tem um crédito no País. É 
preciso que possamos tirar 31% de desequilíbrio exis-
tente entre a média nacional e o Nordeste brasileiro no 
desenvolvimento e em diversos aspectos.

Então, foi apresentado um estudo claro, minu-
cioso, objetivo, mostrando que, em relação ao Índice 
de Desenvolvimento Social e ao Índice de Desenvol-
vimento Regional, o País tem um débito com o Nor-
deste brasileiro. Vários comparativos foram apresen-
tados. Por exemplo, o PIB per capita do Brasil é de 
R$10,342 mil. O do Nordeste é exatamente a metade, 
R$5,123 mil. O percentual de empregos acima de dois 
salários mínimos, que, no País, é de 56%, no Nordeste 
só alcança 36%.

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

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Permitirei 
com muito prazer, Senador José Jorge, futuro Vice-
Presidente da República.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador César 
Borges, na realidade, V. Exª está trazendo para o plená-
rio do Senado a notícia desse documento que o Presi-
dente Geraldo Alckmin apresentou na última sexta-feira 
em Recife. Devo dizer que isso constitui grande avan-
ço para o Nordeste, porque o Governo do Presidente 
Lula, além de não ter feito nada de relevante para o 
Nordeste, nem um programa, nem um projeto para o 
Nordeste ele tem ou tinha. Quer dizer, na verdade, ele 
nos enganou. Por ele ser nordestino, confiamos que iria 
fazer aquilo de que o Nordeste precisava. Acho que, 
na campanha eleitoral dele da última vez, nem cobra-
mos a apresentação das idéias que ele tinha para o 
Nordeste. Na realidade, esse documento não existe. 
Não existe nada previsto, não existe nada feito. Então, 
o Presidente Alckmin, naquele dia, na sexta-feira, deu 
o primeiro passo, apresentou suas idéias, apresentou 
esse projeto que V. Exª tem em mão, o que vai nos 
permitir, durante toda a campanha eleitoral, discutir o 
documento, melhorá-lo, para que, ao final da campanha, 
com nossa vitória, possamos torná-lo um documento 
oficial e perseguir os objetivos durante os quatro anos 
de Governo. Esse é o mínimo que o Nordeste pode 
exigir de um candidato, de um Presidente. Então, V. 
Exª tem razão em ressaltar esse ponto, porque real-
mente é o ponto inicial de uma caminhada no sentido 
de melhorar os indicadores sociais e econômicos da 
nossa terra, do Nordeste. Muito obrigado.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Senador 
José Jorge, V. Exª tem inteira e absoluta razão. O atual 
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Governo nunca teve projeto para o Nordeste nem para 
o Brasil. O projeto do PT foi e é um projeto de poder, 
para manter-se no poder a qualquer custo. É um pro-
jeto arrivista, na concepção da palavra: faz qualquer 
coisa para se manter no poder e para obtê-lo. Nada 
realizou, não tinha projeto para o Nordeste, não diag-
nosticou o Nordeste e continua a enganar a população 
do Nordeste, lamentavelmente.

Quero ler aqui, aproveitando a oportunidade, 
Senador José Jorge, o que o Presidente disse no dia 
28 de julho de 2003, quando, em Fortaleza, Capital do 
Ceará, anunciava a recriação da Sudene:

A Sudene está de volta, não uma volta ao pas-
sado, mas, sim, à reafirmação renovada de um instru-
mento indispensável ao desenvolvimento regional e 
nacional. Recuperar a Sudene e redefinir projetos es-
tratégicos para o Nordeste brasileiro é quase condição 
fundamental para que a gente possa fazer com que o 
povo do nosso querido Nordeste volte a sorrir.

Foi o que disse o Presidente Lula, Srªs e Srs. Se-
nadores, em 28 de julho de 2003. Onde está a Sudene 
que ele dizia que estava de volta? Não houve priorida-
de, o Governo nunca quis que essa Sudene voltasse 
a ser uma realidade. Agora, Srªs e Srs. Senadores, o 
Ministério da Integração Nacional – veja bem, Senador 
Marco Maciel; sei que é amante do Nordeste – dá co-
nhecimento de um documento chamado “Bases para 
a recriação da Sudene”. Sabem de quando é esse do-
cumento? De junho de 2006. O Presidente anunciou 
a recriação em julho de 2003, ou seja, exatamente há 
três anos e um mês. E o atual Ministro – acredito que 
poucos aqui sabem o nome dele e, por isso, vou de-
clinar seu nome, que é Pedro Brito, que substituiu o 
ex-Ministro Ciro Gomes – diz no seu prefácio:

Denominada de “Bases para a recriação 
da Sudene – Por uma Política de Desenvolvi-
mento Sustentável para o Nordeste”, esta pu-
blicação foi o primeiro resultado dos esforços 
gerados no âmbito do Governo do Presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva para a retomada 
do planejamento regional do País, conforme 
compromisso de campanha (...)

Quer dizer que este é o primeiro resultado – aqui 
está: não é recriação da nova Sudene, que ele anunciou 
em julho de 2003, mas é este papelucho aqui, apre-
sentado como sendo o primeiro resultado dos esforços 
para uma política de planejamento regional.

Lamentavelmente, esse é um Governo virtual, 
que tem um débito enorme com o Nordeste brasileiro. 
E o futuro Presidente da República Geraldo Alckmin 
tratou de estudar a questão do Nordeste e de apresen-
tar seus “Caminhos para um NovoNordeste”. Pretendo 

falar aqui, rapidamente, sobre o que ele vai fazer sobre 
o Nordeste brasileiro.

Antes, concedo, com muita satisfação, um aparte 
ao Senador Antonio Carlos Magalhães e ao Senador 
Marco Maciel.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Quero felicitar V. Exª. O Senador Marco Maciel já tra-
tou desse assunto com muita propriedade, mas V. Exª 
fala também com a mesma autoridade de um Senador 
nordestino, que tem lutado por todas as causas do Nor-
deste e, em particular, pela recriação de uma verdadei-
ra Sudene e não de uma Sudene que foi exterminada. 
Lula foi ao Ceará declarar que recriaria a Sudene, mas 
nada fez. Foi um trabalho aqui da nossa Comissão, à 
qual V. Exª pertence, presidida pelo Senador Tasso 
Jereissati, na qual apresentei um substitutivo. E V. Exª 
salientou muito bem que, agora, as coisas vão andar 
porque vão ficar sob a direção do próprio Presidente 
da República, que tomou esse compromisso público 
diante dos nordestinos. V. Exª, que sempre tem tratado 
de todos os assuntos do Nordeste e do País com mui-
ta propriedade, vem fazer um favor à Nação brasileira, 
por meio da TV Senado: tornar público o programa do 
Geraldo Alckmin para o Nordeste. Não será conversa 
fiada, como foi feito até agora pelo Dr. Lula. Será um 
programa real e não virtual. V. Exª tem absoluta razão. 
Quero mais uma vez felicitar V. Exª pelo discurso.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Antonio Carlos Magalhães. Como 
V. Exª disse, uma das propostas do futuro Presidente 
Geraldo Alckmin é a de que a Sudene terá vinculação 
direta à Presidência da República, porque um dos 
fatores que levaram a Sudene a perder importância 
no passado foi sua desvinculação da Presidência da 
República, ficando sob o comando do Ministério da 
Integração Nacional. O compromisso assumido por 
Geraldo Alckmin é a Sudene recriada totalmente, com 
nova estrutura – vou falar sobre isso um pouco –, mas 
vinculada diretamente ao Presidente da República.

Concedo um aparte ao Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (PFL – PE. Com revisão do 

orador.) – Nobre Senador César Borges, ilustre re-
presentante do Estado da Bahia no Senado Federal, 
a exemplo de manifestações anteriores, inclusive do 
Senador Antonio Carlos Magalhães, quero me congra-
tular com V. Exª pelo seu discurso, chamando a aten-
ção para a nossa região, o Nordeste,e destacando, 
de modo especial, a proposta sexta-feira apresentada 
pelo futuro Presidente Geraldo Alckmin. Na verdade, 
V. Exª tem razão quando salienta que foi uma iniciati-
va muito importante e oportuna e mostra também que 
nosso candidato tem, de fato, uma proposta clara para 
o Nordeste – não somente clara, mas factível. Não são 
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planos irrealizáveis, não são sonhos impossíveis por-
que sabemos que a sociedade nordestina não aceita 
mais esses acenos. A proposta de Alckmin é basea-
da em algo que guarda total consistência com o que 
quer o povo nordestino, a partir, como salientou V. Exª, 
da recriação da Sudene e diretamente subordinada à 
Presidência da República. Vale dizer que a Sudene se 
transforma, assim, num Ministério, como foi no tempo 
de Juscelino Kubitschek, quando Celso Furtado des-
pachava diretamente com o Presidente da República 
e tinha um gabinete no próprio Palácio do Planalto. 
O futuro Presidente Geraldo Alckmin, com isso, de-
monstrou dar uma prioridade ao Nordeste e, mais do 
que isso, apresentou um programa que envolve ações 
todas elas muito articuladas, não somente no plano 
social mas também no plano econômico e cultural. 
Ao concluir o aparte a V. Exª, estou certo de que, com 
essa proposta, o Presidente Geraldo Alckmin vai ter 
uma grande adesão do povo nordestino, que espera, 
naturalmente, por propostas concretas, e não medidas 
que não saem do papel, ou seja, são mais virtuais do 
que reais. Parabéns a V. Exª.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Marco Maciel.

Essa proposta do futuro Presidente Geraldo Alck-
min, apresentada e aplaudida por tantos Governado-
res, Senadores e líderes políticos do Nordeste, parte 
da constatação que nós, nordestinos, temos de exigir 
uma atenção especial. Ele constatou que o índice de 
desenvolvimento regional do Nordeste é de 31%, ou 
seja, a situação socioeconômica nordestina está 31% 
aquém da média nacional. Daí nasce a proposta do 
futuro Presidente Alckmin para um novo Nordeste, que 
inicia com um compromisso – ele disse isso claramente 
às lideranças nordestinas –: investir no homem e em 
infra-estrutura. É o que faremos para promover o de-
senvolvimento do Nordeste e colocar a região em pé de 
igualdade com o País. Esse compromisso foi assumido 
publicamente e tenho certeza de que é realidade.

A partir daí, ele traça suas linhas de ação: cres-
cer para gerar oportunidades; crescer para eliminar a 
pobreza; crescer para eliminar a desigualdade regional. 
Qual a meta de redução desse desequilíbrio? Que o 
Nordeste cresça acima da média brasileira. A dispari-
dade social deve ser reduzida a um ritmo superior ao 
do crescimento econômico nacional; senão, nunca va-
mos superar esse gap, essa diferença existente entre a 
média nacional e o Nordeste brasileiro. Nascem as pro-
postas prioritárias. Quais são? Uma nova Sudene, uma 
nova Sudene baseada exatamente nesses pressupos-
tos, diretamente vinculada ao Presidente da República, 
organizada de forma a se voltar para o planejamento 
e as decisões estratégicas, articuladora e parceira de 

iniciativas estaduais de desenvolvimento, focada nas 
políticas e projetos transversais e estruturantes para 
a região, financiada por recursos orçamentários, não 
contingenciáveis, estrutura necessária e corpo técnico 
de alta qualificação.

Propõe o futuro Presidente Alckmin uma regra de 
orçamento adicional, quer dizer, em relação à média 
nacional, tem de haver um adicional no orçamento para 
atender o Nordeste brasileiro e assim diminuirmos as 
desigualdades regionais. Reestruturação e implanta-
ção dos fundos de financiamento regional; política de 
equalização de custos e investimentos privados. Ou 
seja, uma indústria para ser implantada no Nordeste 
tem um custo...

(Interrupção do som.)

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre-
sidente, um pouco de tolerância e chegarei já ao final 
do meu discurso.

É preciso uma compensação. Aconteceu isso 
quando conquistamos a Ford para a Bahia. Havia uma 
diferença de US$ 500.00 entre um carro produzido no 
Nordeste e um produzido em São Paulo porque em 
São Paulo havia as matérias-primas mais próximas e 
também o mercado consumidor. Ora, mas por isso va-
mos concentrar tudo em São Paulo? Então foi preciso 
se bancar esse diferencial de custo para que a Ford 
fosse para a Bahia, e hoje é um grande sucesso. Foi 
bancado, porque houve compreensão dos Governos 
de então: do Governo Fernando Henrique Cardoso e 
do Governo da Bahia, dando incentivos fiscais.

Se isso for compreendido pela Nação – e será 
– e pelo Presidente da República, que representará 
a Nação, com certeza vamos promover o desenvolvi-
mento do Nordeste muito rapidamente.

Semi-árido de oportunidades. Ou seja, hoje, no 
nosso semi-árido, temos projetos de irrigação, Senador 
Marcos Maciel, V. Exª conhece muito bem, nas regiões 
de Petrolina e Juazeiro, que são um verdadeiro sucesso. 
Mas os que estão em andamento estão paralisados, 
como é o Projeto Salitre, na região de Juazeiro, e o 
Projeto Baixio de Irecê, na região de Xique-Xique, na 
Bahia. E também há em Pernambuco projetos parali-
sados, se não me engano, o Pontal.

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Exatamente. 
Aliás, desculpe-me interrompê-lo.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Pois 
não.

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE. Com revisão do 
orador.) – Senador César Borges, no Orçamento de 
2003, o Presidente Fernando Henrique Cardoso dei-
xou alocado um volume “x” de recursos para a conti-
nuidade das obras de irrigação. No dia 1º de janeiro 
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– ou no dia 2 de janeiro, pouco importa – de 2003, o 
Ministério da Integração nacional obteve do Presidente 
a assinatura de um decreto que mandou contingenciar 
esses recursos, que não foram liberados durante toda a 
execução orçamentária. A partir daí, então, os projetos 
de irrigação, não só no seu Estado, a Bahia, mas em 
Pernambuco, estão literalmente paralisados.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Na Bahia, 
idem.

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Nenhum hecta-
re foi irrigado na região, pelo menos que tenha conhe-
cimento. A não ser que haja sido através da iniciativa 
privada ou de um governo estadual. Hoje, vi num dos 
jornais, penso que no Valor Econômico, que o Governo 
estava cogitando uma proposta para irrigação, que só 
será apresentada daqui a 90 dias, diz o jornal, mas com 
recursos do BIRD. Então, fico pensando se ainda vamos 
ter de receber esse dinheiro via PPPs, inviabilizando 
os esforços para reduzir a diferença que nos separa 
do Sul e do Sudeste do País. Veja que essa questão 
da irrigação é algo que vem desde a década de 60. Os 
primeiros projetos em Pernambuco, na margem do São 
Francisco, foram muito bem sucedidos. Isso depois foi 
se disseminando de Pernambuco, Bahia, para outros 
estados, inclusive Minas Gerais, do Senador Eduardo 
Azeredo. Mas esses recursos sempre foram da União. 
Agora, pelo que li no jornal, pode ser que não seja uma 
notícia correta, os recursos viriam também da iniciativa 
privada, onerosos para a região. Isso é mais uma prova 
de que o Nordeste não foi prioridade para o Governo 
do Presidente Lula, pelo contrário.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Senador 
Marco Maciel, fiz um pronunciamento aqui, na sema-
na passada, em que disse que este Governo do Pre-
sidente Lula é um Governo sem legado.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª está sendo 
injusto. Creio que V. Exª está querendo dizer que é um 
Governo sem legado positivo.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Positivo, 
claro. Sem legado de obras, de realizações permanen-
tes. O legado, provavelmente, que ele deixa são os es-
cândalos, a corrupção, os valeriodutos, os mensalões, 
os sanguessugas, a tentativa de corromper a vontade 
nacional que é feita pela compra de Parlamentares. 
Tudo isso é culpa do Governo Federal.

Os projetos de irrigação estão paralisados. Para 
alguns projetos falta muito pouco, pelo menos para a 
primeira fase, a fase inicial, para serem concluídos. 
Sabe muito bem V. Exª, nós também sabemos, que 
esses projetos não podem ser feitos com recursos one-
rosos. Eles têm que ser feitos com recursos do Orça-
mento Geral da União. Isso porque não há viabilidade 
na implantação da infra-estrutura. A viabilidade pode 

se dar para o pagamento do custo, depois da opera-
ção da água. Mas nunca para pagar a infra-estrutura 
de canal de adução, de canal principal.

Quero concluir dizendo que há mais do que com-
promisso com a região do Nordeste. O futuro Presi-
dente Geraldo Alckmin se compromete e vai realizar 
o desenvolvimento de cidades-pólo no Nordeste, para 
impedir que as capitais possam inchar em decorrência 
dos problemas sociais, como ocorre agora.

Preservação do meio ambiente; infra-estrutura 
e logística, uma prioridade absoluta; implantação de 
áreas portuárias industriais; inovação e empreendedo-
rismo; turismo e cultura, uma grande vocação do Nor-
deste brasileiro – está aí o Prodetur, que foi um grande 
programa do primeiro Governo Fernando Henrique; o 
Prodetur 2 não saiu no Governo Lula. São quatro anos 
paralisados, sem serem aprovados projetos que de-
senvolvem o turismo do Nordeste brasileiro –; agrone-
gócio e agricultura familiar; política social diferenciada 
e gestão por resultado.

Esses foram os compromissos assumidos. Com 
relação a uma parte importantíssima para o Nordes-
te, que tem 2/3 da sua região no semi-árido, um plano 
decenal para os recursos hídricos; projeto de revitali-
zação ambiental e regularização do rio São Francisco; 
projeto de gestão integrada da bacia do São Francisco; 
ampliação da capacidade dos reservatórios de água e 
de distribuição hídrica.

Este é um compromisso fundamental. Ninguém é 
contra repartir as águas do rio São Francisco. Mas va-
mos salvá-lo, vamos revitalizá-lo, a partir daí, em proje-
tos sérios que tenham viabilidade técnica e econômica, 
que não sejam criados artificialmente para se captar 
recursos para a campanha. Aí será feita a cessão das 
águas para os nossos irmãos nordestinos.

Sr. Presidente, sem querer abusar do tempo, que-
ro dizer que foi um momento muito importante para o 
Nordeste brasileiro, que pode almejar novos dias com 
a presença do futuro Presidente Alckmin, determinado, 
sério e, acima de tudo, compromissado com a região, e 
não um Presidente virtual como esse que aí está, que 
não realizou nada para o Nordeste e que não deixou 
nenhum legado positivo para a região.

Sr. Presidente, peço que conste dos Anais esta 
Publicação do GTI da Sudene.

Obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR CÉSAR BORGES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. César Borges, 
o Sr. Paulo Octávio, 3º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Marcos Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo 
Otávio.

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

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Pela ordem, tem a palavra a Senadora Ideli 
Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de solicitar o registro de que nesta segunda-
feira, dia 07 de agosto, o Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva sancionou uma lei que, para todas nós mulhe-
res e para todos os homens que são da paz, é muito 
importante porque pune com maior rigor os crimes de 
violência contra a mulher.

Esta lei, debatida profundamente no Congresso 
Nacional e votada durante o esforço concentrado, al-
tera o Código Penal, e faz com que as penas deixem 
de ser meramente pecuniárias – aquela história das 
multas e das cestas básicas –, passando a ser penas 
efetivamente de prisão, de detenção, para os crimes 
de violência doméstica, inclusive triplicando o período, 
que vai passar a ser de três meses até três anos.

A lei também prevê medidas inéditas de prote-
ção para a mulher que está em situação de violência, 
bem como medidas para que a mulher vítima ou em 
risco de violência possa ser atendida pelos progra-
mas de inclusão social, em âmbito nacional, estadual 
e municipal.

Por último, esta lei muito importante estabelece 
a criação dos Juizados Especiais de Violência Domés-
tica e Familiar contra a Mulher, o que vai certamen-
te agilizar os processos. Esta lei vem sendo inclusive 
denominada Lei Maria da Penha, que é uma mulher 
emblemática e que simboliza toda essa nossa luta de 
combate à violência contra a mulher, tendo em vista que 
ela foi duas vezes vítima de tentativa de assassinato 
pelo seu ex-marido e ficou paraplégica. O ex-marido 
só foi punido depois de 19 anos e com uma pena bem 
leve de apenas dois anos.

Portanto, a Lei Maria da Penha é uma vitória de 
todos aqueles que querem a paz, a relação sadia, sem 
violência, entre homens e mulheres. E aqueles que não 
a cumprem que sejam punidos de forma adequada.

Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 

– V. Exª será atendida na forma do Regimento.

Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Oc-
távio, por permuta com o Senador Romeu Tuma.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero agradecer ao Senador Romeu Tuma pela 
compreensão e pelo incentivo a que eu fizesse este 
pronunciamento, que julgo muito importante, pelo mo-
mento que vivemos neste País, quando tanto se fala em 
caixa dois, em recursos não contabilizados, em “propi-
nodutos” e outras expressões do gênero. Penso que é 
oportuno voltarmos à idéia do Imposto Cidadão.

O Imposto Cidadão, Sr. Presidente, batizado de 
maneira um pouco simplista como Imposto Único, 
é tema de Proposta de Emenda à Constituição que 
apresentei em março de 2003, que tramita ainda hoje 
nesta Casa, na CCJ, aguardando o parecer do nobre 
Senador Jefferson Péres.

A bem da verdade, devo destacar, tal como fizera 
na justificação de minha Proposta, em 2003, que o tex-
to da PEC que trouxe à consideração de meus Pares 
é idêntico ao apresentado na Câmara, em 2001, pelo 
então Deputado Marcos Cintra.

Reitero os motivos que me levaram, naquela 
oportunidade, a adotar a decisão de não introduzir 
modificações no texto de autoria do referido Parla-
mentar: desejava tão-somente aproveitar o avançado 
estágio de maturação que a proposta tinha alcançado 
na Câmara dos Deputados, já que fora aprovada, por 
unanimidade, em Comissão Especial que a examinara 
exaustivamente.

Pois bem! Passaram-se os anos. Foram-se 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, e o Brasil segue a con-
viver com esse esdrúxulo sistema tributário que todos 
criticam, mas que, ao mesmo tempo, todos aceitam. 
Um sistema tributário, Sr. Presidente, que contribui 
enormemente para a existência de caixa dois, três ou 
quatro. Um sistema tributário, Srªs e Srs. Senadores 
– peço que me permitam utilizar uma expressão já bem 
conhecida –, em que muitas vezes o Governo finge que 
cobra e os sonegadores fingem que pagam. Arreca-
dação segura, garantida, o Poder Público vai buscar 
apenas junto aos assalariados, mais especialmente os 
da classe média, que não têm como fugir ao recolhi-
mento na fonte, ou então junto aos empreendedores 
honestos, que, embora a contragosto, acabam por 
resignar-se ao pagamento de um número cada vez 
maior de taxas e contribuições.

Nosso sistema tributário é tão anacrônico, Sr. 
Presidente, que fica difícil até saber ao certo a exata 
quantidade de tributos a que somos submetidos. Te-
nho em mão um levantamento, realizado pelo Portal 
Tributário em 2005, que dá conta da existência de 74 
tributos em nosso País. Isso mesmo! Entre impostos, 
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contribuições, taxas e contribuições de melhoria, os 
cidadãos e as empresas do Brasil são obrigados a 
conviver com 74 diferentes tributos!

Mas isso não é tudo. Além de serem numerosos, 
nossos tributos têm a incrível capacidade de viver em 
constante mutação, quase sempre para aumentar o 
tamanho da “mordida” no bolso do contribuinte. Um 
estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tribu-
tário, o IBPT, divulgado há pouco tempo, revelou que, 
de 5 de outubro de 1988, data em que foi promulgada 
a nossa Constituição Cidadã, a 5 de outubro de 2005 
– em exatos 17 anos, portanto –, foram editadas, em 
nosso País, 225 mil normas referentes a questões 
tributárias.

Repito o número, Srªs e Srs. Senadores: 225 mil 
normas tributárias em 17 anos; 36 novas regras por 
dia; 50 por dia útil.

Ou seja, o cidadão brasileiro não precisa apenas 
de mais e mais dinheiro para saciar o apetite dos cofres 
públicos; precisa, igualmente, viver de olho no Diário 
Oficial, para ver se não perde as mudanças de cada 
dia das normas tributárias.

Sr. Presidente, as conseqüências de tanta in-
ventividade, de tanta complexidade, não poderiam ser 
benfazejas. Ao contrário, o estudo do IBPT que acabei 
de citar chegou à alarmante conclusão de que, entre 
1988 e 2005, a carga tributária cresceu 87,5% mais 
que o Produto Interno Bruto. Se, em 1988, os tributos 
representavam 20% do PIB, em 2005 esse número 
chegaria a 37,5%...

O Imposto Cidadão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é o contraponto a tudo isso. Na medida em 
que substituiria os tributos federais ora vigentes, ele 
daria cabo, com uma só penada, de todas essas siglas 
e expressões que atazanam, hoje, a vida dos brasilei-
ros, siglas e expressões ignoradas pelos sonegadores 
e que só interessam, no fundo, àqueles que delas, de 
uma forma ou de outra, tiram algum proveito.

O Imposto Cidadão, ou Imposto Único, eliminaria 
o imposto sobre a renda e proventos de qualquer na-
tureza, e só aqui já vislumbramos o fim do IRPF e do 
IRPJ; eliminaria a contribuição patronal para o INSS; 
eliminaria a Contribuição Social para o Financiamento 
da Seguridade Social – a temida Cofins –; eliminaria 
o Imposto sobre Produtos Industrializados – esse IPI 
de tantas desavenças e discussões –; eliminaria a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o Imposto 
sobre Operações Financeiras, o Imposto sobre a Pro-
priedade Territorial Rural e tantos outros.

Por fim, Srªs e Srs. Senadores, há que se des-
tacar que o Imposto Cidadão substituiria também a 
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financei-
ra, esse tributo que de provisório só teve o nome. De 

qualquer maneira – e notem a ironia da situação –, a 
própria experiência da CPMF nos dá um argumento a 
mais na defesa de nossa proposta. De fato, uma das 
alegações dos que se opõem à idéia do Imposto Úni-
co é a de que, por seu ineditismo e, ainda mais, por 
basear o grosso da receita do Estado em movimenta-
ções financeiras declaradas, ele seria extremamente 
vulnerável às manipulações e às fraudes.

Ora, Sr. Presidente, não há como negar que, em 
termos de arrecadação, a CPMF tem sido vitoriosa, e 
isso por dois motivos básicos. Em primeiro lugar, temos 
hoje, no Brasil, um processo de informatização ban-
cária bastante sofisticado, que permite compensação 
em tempo real. Por outro lado, até como conseqüência 
dos períodos de quase hiperinflação que vivemos no 
passado, nossa população adquiriu o hábito de, sem-
pre que possível, substituir o dinheiro em espécie pela 
moeda escritural. Logo, não é por falta de tecnologia 
apropriada ou pela ressurreição do velho hábito de se 
esconder dinheiro sob o colchão que a proposta seria 
destinada ao fracasso.

Outro sofisma levantado pelos opositores da idéia 
do Imposto Único é o de que a alíquota necessária para 
manter os níveis atuais de arrecadação seria elevadís-
sima, podendo chegar aos 7% . Pura balela! Estudos 
sérios nos mostram que uma alíquota de 3,4% – isto é, 
1,7% em cada débito e 1,7% em cada crédito bancários 
– seria suficiente para compensar a receita dos tribu-
tos extintos. Até porque – nunca é demais enfatizar – o 
Imposto Cidadão substitui apenas os tributos federais, 
não atingindo os estaduais e os municipais.

Sr. Presidente, como afirmei na justificação da 
PEC apresentada três anos atrás, reitero que a ado-
ção do Imposto Cidadão traz consigo um conjunto de 
benefícios: substitui mais de uma dezena de tributos 
federais; mantém a receita hoje auferida pelos cofres 
públicos; ainda que alterando as fontes de arrecada-
ção, não afeta as transferências para os Estados, os 
Municípios e as entidades privadas do serviço social 
e de formação profissional vinculadas ao sistema sin-
dical; acima de tudo, mais que tudo, inibe esses ver-
gonhosos esquemas de caixa dois que trazem, hoje, 
tristeza e vergonha à Nação brasileira.

Um imposto justo, simples, eletrônico, automático, 
insonegável e transparente: é disso que precisamos, 
é disso que o Brasil precisa.

Aproveito a presença do nosso ilustre companhei-
ro Senador José Jorge, candidato a Vice-Presidente da 
República na chapa de Geraldo Alckmin, para também 
encaminhar ao ilustre Senador essa proposta que tra-
mita há três anos nesta Casa.
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Quem sabe uma grande reforma do sistema tri-
butário brasileiro não seria justamente a implantação 
do imposto único no nosso País?

Por isso, Senador José Jorge, vou fazer chegar 
ao seu gabinete, ainda na tarde de hoje, uma cópia 
desse projeto, para que V. Exª encaminhe ao candidato 
Geraldo Alckmin para fazer uma análise dos benefí-
cios que teríamos em nosso País com a simplificação 
tributária que tanto queremos.

Sr. Presidente, encaminhei requerimento solici-
tando, para a Hora do Expediente da sessão do dia 
29 de setembro do corrente ano, uma homenagem 
aos corretores de imóveis de todo o Brasil. Deixo re-
gistrado que, no dia 29 de setembro, comemoraremos 
o Dia do Corretor de Imóveis. E é essa a razão desta 
iniciativa de fazer uma homenagem a esses brasileiros 
e brasileiras corajosos que fazem o desenvolvimento 
do mercado imobiliário em nosso País. Meus cumpri-
mentos a todos eles.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Peço 

a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 

– Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Solicito a palavra 
pela Liderança, mas ouço, com muito prazer, antes, o 
Senador José Jorge.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – V. Exª está inscrita.

Concedo a palavra ao nobre Senador José Jorge, 
que já havia sido anunciado, por dez minutos.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, a minha missão hoje, 
aqui, é lamentar o que ocorreu em relação à 8ª Rodada 
de Licitações da Agência Nacional de Petróleo. Con-
forme falou o Senador Roberto Cavalcanti no começo 
da tarde, o meu Estado, Pernambuco, e o Estado de 
S. Exª, a Paraíba, ficaram fora da 8ª Rodada de Lici-
tações da Agência Nacional de Petróleo.

Como todos sabem, a Agência Nacional de Pe-
tróleo foi criada pelo Governo Federal, aliás, desde o 
tempo do Governo do Presidente Fernando Henrique, 
para que fizesse as licitações e permitisse que empre-
sas privadas e mesmo a Petrobras pudessem explorar 
petróleo no Brasil. Esse é o elemento fundamental.

Antigamente, só a Petrobras perfurava buscando 
petróleo no Brasil. Hoje em dia, mais de 20 empresas, 
nacionais e estrangeiras, procuram petróleo, e muitas 
já encontraram. A ANP faz os estudos geológicos para 
identificar áreas com potencial específico de petróleo, 
e, a partir daí, são realizadas as licitações, que devem 
ser aprovadas pelo Conselho Nacional de Política 
Energética, do Ministério de Minas e Energia. A partir 
dessa aprovação, identificam-se efetivamente as áre-
as. A ANP manda os estudos, mas a decisão final é 
do Conselho Nacional de Política Energética.

Este ano, o Governo gastou muito dinheiro, R$39 
milhões no mínimo, de propaganda para falar da possi-
bilidade de o Brasil ser auto-suficiente em petróleo. Do 
ponto de vista financeiro, o que o Brasil vai importar de 
petróleo e de produtos derivados será menor do que 
o que ele vai exportar. Este é o primeiro ano de auto-
suficiência, o que não significa que será sempre as-
sim. Num determinado momento, se não houver novas 
descobertas de petróleo ou exploração suficientes para 
cobrir o aumento do consumo, evidentemente o País 
pode deixar de sê-lo. A auto-suficiência é uma questão 
conjuntural. Por exemplo, este ano, a Argentina, que 
foi auto-suficiente em petróleo, Senador Roberto Ca-
valcanti, nos últimos 20 anos, não o será mais, porque 
consumiu mais petróleo do que descobriu.

Essas rodadas são muito importantes, assim 
como a participação do setor privado, porque, com 
isso, temos a possibilidade efetiva de mais gente pro-
curar e achar petróleo. O que perfuramos para procurar 
petróleo no Brasil, desde que se começou a procurar 
petróleo, há 50 anos, é inferior, Senador Magno Malta, 
ao que os Estados Unidos perfuram por ano. Por isto 
não descobrimos tanto petróleo: perfuramos pouco.

A ANP encaminhou ao CNPE uma estrutura para 
essa 8ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios, 
que será realizada nos dias 28 e 29 de novembro no 
Rio de Janeiro e que vai ofertar 284 blocos, em 14 
setores de sete bacias sedimentares. Numa primei-
ra rodada, o CNPE aprovou, e a ANP fez os estudos 
complementares. Agora, de última hora, retiraram os 
blocos de Pernambuco, da Paraíba e da Bacia de Cam-
pos, sem que para isso houvesse sido dada qualquer 
explicação de natureza técnica. Deve ter havido algu-
ma razão política. Ninguém sabe por que resolveu o 
Governo retirar essa possibilidade de dois Estados 
nordestinos – Pernambuco e Paraíba –, dos mais po-
bres do Brasil, gerarem emprego e renda por meio da 
descoberta de petróleo.

O Sr. Roberto Cavalcanti (PRB – PB) – Sena-
dor, permite-me um aparte?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Concedo o 
aparte ao Senador Roberto Cavalcanti.

O Sr. Roberto Cavalcanti (PRB – PB) – É uma 
honra aparteá-lo, principalmente pela extrema e vasta 
experiência que tem neste segmento. V. Exª foi Minis-
tro desta área e talvez seja dos brasileiros de maior 
conhecimento acerca deste segmento, destas políti-
cas referentes a petróleo, à prospecção de petróleo. 
Coincidência também estar presidindo os nossos tra-
balhos o nobre Senador Guerra, que tem o privilégio 
de representar o Estado do Espírito Santo, Estado em 
que se pode constatar a importância da ocorrência de 
petróleo, o que modifica na economia do Estado. Eu 
pediria, por gentileza, que me fosse permitido ler três 
trechos dos jornais da época, quando se anunciaram 
essas licitações. A fonte é a ANP, e as matérias são dos 
jornais Gazeta Mercantil e Jornal do Brasil, dois jor-
nais acima de qualquer suspeita. Segundo uma dessas 

    59ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2006 



Agosto de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 10 26495 

matérias, “uma das responsabilidades da ANP é avaliar 
o País como um todo, e não, os grandes produtores”, 
o que mostra exatamente que seria a vez de Estados 
que nunca foram contemplados com a prospecção de 
petróleo terem essa oportunidade. Leio outro trecho: 
“Virgens em petróleo e gás, os Estados da Paraíba e 
Pernambuco vão entrar na rota dos petrolíferos ainda 
este ano”. O fato de ter-se dito que Paraíba e Pernam-
buco se tornariam produtores de petróleo ainda este 
ano gerou uma expectativa, o que tem frustrado os 
dois Estados, nobre Senador. E diz ainda outro trecho 
de certa matéria: “A escolha da ANP depende do aval 
do Conselho Nacional de Política Energética, CNPE. 
As sugestões da ANP costumam ser acolhidas pelo 
CNPE”.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Exata-
mente.

O Sr. Roberto Cavalcanti (PRB – PB) – A tradi-
ção, a história mostra que, diferentemente do que ocor-
reu nesta última semana, as solicitações da Agência 
Nacional do Petróleo são automaticamente acolhidas 
pelo Conselho, a não ser quando surge um erro técnico. 
Leio outro trecho interessantíssimo: “Os motivos que 
levaram o Governo a incluir o Estado da Paraíba na 
licitação das áreas de petróleo vão além da clemência 
[veja o termo] pelo povo pobre do Estado nordestino. 
O potencial de produzir por dia 15 mil barris de petró-
leo leve somente em terra pode transformar o Estado 
no quarto maior produtor de petróleo do Nordeste, 
ultrapassando Ceará e Alagoas.” Fonte: Gazeta Mer-
cantil/Agência Nacional de Petróleo. Vejam que esse 
petróleo leve eles citam como fundamental, e nós, Per-
nambuco e Paraíba, tínhamos o petróleo leve. Então, 
não há nenhuma razão, nobre Senador, para nossos 
dois Estados terem sido excluídos pela Agência Na-
cional de Petróleo (ANP), sob a bênção do Conselho 
Nacional de Política Energética (CNPE), dessa última 
licitação. Acho, Senador, que ainda há tempo de nos 
unirmos, tendo em vista que a licitação será ainda em 
novembro, para evitar que percamos um ano, como 
está previsto, porque essas licitações, como o nobre 
Senador sabe, só ocorrem uma vez por ano. Nossos 
dois Estados não podem perder essa oportunidade. 
Meu muito obrigado.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sou inteira-
mente solidário com o que V. Exª falou, está dentro 
exatamente daquilo que penso. Quero dizer também 
que, no momento em que eliminam praticamente to-
das as áreas em terra, impedem pequenas e médias 
empresas de também explorar petróleo.

Nos Estados Unidos, o petróleo não é explorado 
apenas por grandes empresas. Um bom percentual, se 
não me engano 30% daquilo que os Estados Unidos 
produzem de petróleo, vem exatamente de pequenas 

e médias empresas. Ora, se for para retirar petróleo 
do mar, uma pequena empresa realmente não pode 
fazer isso, nem uma média empresa. Só grandes em-
presas, como Petrobras, Shell, Esso, etc., essas gran-
des do petróleo.

Então, o Governador de Pernambuco, Mendonça 
Filho, e o Secretário Fernando Dueire procuraram o 
Ministro de Minas e Energia e Presidente do Conselho 
Nacional de Política Energética, Silas Rondeau, para 
obter uma explicação, Sr. Presidente, do que aconteceu, 
para saber por que essas duas áreas de Pernambuco 
e da Paraíba foram retiradas depois de haverem sido 
colocadas pela ANP.

Como muito bem disse o Senador Roberto Ca-
valcanti, o Conselho Nacional de Política Energética é 
um órgão homologatório. Ele apenas homologa aquela 
situação técnica que vem da ANP, Agência Nacional 
de Petróleo, que é quem define as áreas que serão 
exploradas.

Em nome do Governo de Pernambuco e de seu 
povo, protesto contra essa atitude do Ministério de 
Minas e Energia e do Conselho Nacional de Política 
Energética. Faço um apelo a toda a nossa Bancada 
para que nos unamos em torno da obtenção e da in-
clusão, ainda nessa licitação, das bacias dos Estados 
de Pernambuco e Paraíba. Não há nada que impeça 
que isso seja feito. O máximo que poderá acontecer, 
Senador Heráclito Fortes, é ninguém concorrer. Di-
gamos que essas áreas não estejam devidamente 
preparadas para ser licitadas. O que vai acontecer? 
Ninguém vai concorrer, e, então, a área será incluída 
no próximo leilão, e ninguém será prejudicado. É esse 
o apelo que faço.

A Agência Nacional de Petróleo precisa ser pres-
tigiada naquilo que ela define. Ela já é desprestigiada 
por não ter diretores nomeados. Ficou sem presiden-
te e sem diretor por muito tempo – Senador Roberto 
Cavalcanti, não sei se V. Exª acompanhou isso, mas, 
desde o começo deste ano, desde fevereiro, a ANP de-
veria ter cinco diretores, que seria o quadro completo, 
mas ficou com apenas dois; portanto, não podia deci-
dir. Além disso, seus recursos são contingenciados, o 
que não lhe permite fazer pesquisa.

Quer dizer, além de desprestigiar completamente 
a Agência – e não é privilégio da ANP: desprestigia a 
ANP, a Aneel, a Anatel, todas elas –, agora ignora o 
que a Agência recomenda.

Então, o correto seria o Governo incluir na lici-
tação todas aquelas áreas que foram solicitadas pela 
ANP, porque não há razão técnica para que isso não 
seja feito.

Muito obrigado, Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOSÉ JORGE EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– Concedo a palavra à nobre Senadora Ideli Salvatti.

S. Exª dispõe de até cinco minutos para uma co-
municação urgente de interesse partidário.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srª 
Senadora, Srs. Senadores, em primeiro lugar, eu gos-
taria de lamentar que continuemos tendo, em relação à 
situação que tenho de chamar de insegurança do Esta-
do de São Paulo, o acirramento das posições. Não sei 
se vamos conseguir avançar, mas há algumas sinaliza-
ções no sentido da aceitação por parte do Governo do 
Estado de São Paulo da oferta de esforços adicionais 
com o envio de um contingente do Exército nacional, 
mas as coisas ainda estão muito conturbadas.

Isso ocorre porque, em primeiro lugar, determina-
das declarações exigem posição, exigem reação. O PT 
de São Paulo, a propósito, informou que vai entrar com 
uma notícia-crime de calúnia, injúria e difamação contra 
o Secretário de Segurança de São Paulo por ter feito 
aquelas insinuações e acusações, em alguns momentos 
até explícitas, na tentativa de vincular os ataques do 
PCC com o Partido dos Trabalhadores. Não tem como 
não reagir diante do absurdo de um ataque, de uma 
difamação, de uma calúnia dessa magnitude.

Ontem eu tive oportunidade de aqui registrar, in-
clusive com a apresentação de um exemplo concreto, 
dizendo que as coisas poderiam ser diferentes. Ontem 
eu vim de Santa Catarina para Brasília depois de ter 
participado de uma solenidade na qual o Ministro da 
Justiça assinou com o Governador de Santa Catarina 
o convênio de repasse de recursos do Fundo Previden-
ciário Nacional, no montante de R$13,2 milhões para 
a construção do Presídio Regional de Itajaí.

Esses R$13,2 milhões fazem parte da mesma, 
da mesmíssima medida provisória que prevê a libera-
ção de R$100 milhões do Governo Federal, vindos do 
Fundo Penitenciário Nacional, para socorrer e, quem 
sabe até, resolver a situação caótica dos presídios e 
da insegurança que existe em São Paulo.

Em Santa Catarina conseguimos a liberação 
desses recursos, o Rio Grande do Sul e o Paraná tam-
bém. E São Paulo? Talvez não tenham dado conta de 
preparar a documentação necessária por conta da si-
tuação grave que tem lá, pois há muitas emergências: 
vira e mexe o PCC se rebela e aí eles têm de atender 
à emergência, por isso talvez não possam cuidar da 
documentação necessária para que os recursos pos-
sam ser liberados.

Agora, se não deram conta de fazer a tarefa de 
casa, se não deram conta de preparar a documentação, 
de firmar o convênio, não venham acusar o Governo 
Federal, dizendo que o dinheiro não chegou porque o 

Governo Federal não quis mandá-lo. Isso é inadmissí-
vel. Os recursos da medida provisória são de R$200 
milhões, e vários Estados, inclusive o meu, deram conta 
de preparar a documentação necessária para liberar 
o dinheiro que será utilizado em obras emergenciais 
no setor penitenciário.

Então, nada justifica que São Paulo não tenha tido 
também essa capacidade, essa competência – trata-
se realmente de competência na gestão, de fazer as 
coisas. Os recursos de um fundo federal só podem ser 
repassados mediante o cumprimento das exigências 
legais. Há que se firmar um convênio a partir de um 
projeto, toda uma documentação é necessária. Nin-
guém faz repasse de uma instância da Federação para 
outra sem determinadas formalidades. Não é TED, não 
é DOC, não é dinheiro vivo. As coisas seguem regras 
e legislação próprias. Foi assim com Santa Catarina e 
assim tem de ser também com o Estado de São Paulo. 
Mas não, fica esse jogo, essa coisa difícil de...

Eu não estava aqui – tive duas audiências, uma 
na Receita Federal e outra na Funasa, para tratar de 
alguns assuntos de interesse do meu Estado –, mas 
parece-me que novamente há um assunto sendo des-
virtuado. Segundo a informação que recebi, estão atri-
buindo ao Governo Federal a decisão relativa ao indulto 
– aliás, não é indulto, pois indulto é quando a pessoa 
que está cumprindo pena deixa de cumpri-la, sai da 
cadeia, tem amenizada a sua pena; trata-se, sim, de 
licença para os presos paulistas poderem ir passar o 
Dia dos Pais com os familiares; serão 11 mil presos 
aproximadamente. Assim me foi reportado. Se eu estou 
enganada, se quem me passou ouviu diferente, quero 
pedir desculpas, mas vamos fazer a leitura.

Sr. Presidente, faço a leitura:

... a Secretaria de Administração Peni-
tenciária de São Paulo decidiu ontem manter 
a permissão para liberar cerca de 11 mil pre-
sos a partir das 7h30min de sexta-feira para 
o Dia dos Pais.

...............................................................
A autorização para saída temporária é 

concedida por ato normativo do juiz de Execu-
ção Penal com pareceres do Ministério Público 
(através dos promotores de Execução Penal) 
e da Administração Penitenciária.

O benefício, previsto na Lei de Execução 
Penal, é concedido há 22 anos nos feriados 
de Páscoa, Natal e Finados e na comemora-
ção de Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das 
Crianças. A Secretaria de Administração Peni-
tenciária (SAP) [de São Paulo] disse que não 
tem poder para cancelar a saída temporária 
dos presos, que depende de decisão judicial.
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Trata-se de uma decisão, é legal. A esfera de 
decisão dessa licença é da autoridade paulista, é das 
autoridades penitenciárias do Estado de São Paulo. 
Mas agora já estão insinuando... Pelo menos me foi 
reportado que estão insinuando que o Presidente Lula 
está liberando 11 mil presos em São Paulo. Esse tipo 
de procedimento é lamentável. Eu só posso atribuir 
isso ao acirramento. Eu peguei aqui vários discursos 
de Parlamentares do Nordeste.

Eu queria concluir, Senador, dizendo que o pro-
cesso eleitoral vai acirrando, e tenho até uma preocupa-
ção. Ontem nós tivemos alguns comentários a respeito. 
Eu acho que o processo eleitoral vai acirrando mesmo, 
porque não tem como ser diferente. Mas há coisas que 
são muito elucidativas. Se o processo começa a acirrar 
e começa a haver determinados comportamentos que 
ultrapassam os limites da razoabilidade, eu só posso 
vincular isso aos números da própria pesquisa, apesar 
de eu sempre dizer que a pesquisa que vale mesmo é 
a da urna, no dia da eleição.

Mas vamos falar do Nordeste, pois houve várias 
manifestações aqui de Parlamentares do Nordeste. O 
Presidente Lula, na pesquisa de um mês atrás, estava 
com 62,9% no Nordeste e agora foi para 66,6%.

Portanto, é praticamente uma intenção de voto 
de aproximadamente 2/3 do eleitorado. Não é qualquer 
intenção de voto. É uma intenção de voto substancial e 
significativa. Eu não posso entender que não seja pe-
los resultados. Uma intenção de voto dessa magnitude 
não tem como não ser pelos resultados da atuação do 
Governo naquela região do País; dos benefícios, da 
melhoria, da mudança no cotidiano das pessoas.

Talvez até para tentar exemplificar, tenho usado 
aqui, como ontem, o exemplo do Espírito Santo – inclu-
sive elogiando o Governador Paulo Hartung que, talvez, 
tenha conseguido mais do que outros governadores 
aproveitar e potencializar... No Espírito Santo, houve 
praticamente três vezes mais geração de emprego, 
nos três anos e meio do Governo Lula, do que nos 
oito anos dos dois governos do Fernando Henrique 
que nos antecederam.

Mas eu vou usar números de outros Estados: a 
Bahia, por exemplo. Na Bahia, nos oito anos de Fer-
nando Henrique, 83.401 empregos com carteira assi-
nada foram criados; nos três anos e meio do Governo 
Lula, foram 161.629. Portanto, parecido também com 
Santa Catarina: o dobro.

No Maranhão, foram criados 4.020 empregos nos 
oito anos que nos antecederam; em três anos e meio, 
32.284, oito vezes mais.

Em Pernambuco, nos oito anos, foram 12.707; 
nos três anos e meio, 79.986. Esses são os resultados 
concretos que talvez justifiquem ou contribuam efetiva-

mente para que, no Nordeste, as intenções de voto do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, neste momento, 
neste retrato, que é a pesquisa, atinjam 66,6%.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 

– ES) – Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna, como Líder do PMDB.

S. Exª dispõe de até cinco minutos para uma co-
municação de interesse partidário, Senador.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, já falei por duas vezes sobre o assun-
to que hoje me traz aqui. Todavia, hoje encaminhei a 
cada membro da CPMI um documento que lerei para 
V. Exªs.

No meu primeiro mandato (1995), doei do meu 
próprio bolso – do meu próprio bolso – 82 ambulâncias 
para os Municípios mais carentes da Paraíba. (doei 
novas e/ou reformei antigas). Pegava as antigas, re-
formava-as e as devolvia.

Nos dois últimos Orçamentos, fomos obrigados 
a destinar 30% das emendas individuais para a área 
de saúde, por força da Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998 – que obriga o Ministério da Saúde ter mais 
recursos.

Consegui 29 ambulâncias em 2 anos. Só 14 fo-
ram compradas da Planam. Dessas 14, 11 destinei a 
cidades cujos Prefeitos são meus adversários políti-
cos. Por quê? Porque acho que o povo não pode ser 
penalizado por essa razão.

Não conheço ninguém da Planam, nenhum Ve-
doin, seja pai ou filho.

Nunca falei com nenhum deles por telefone ou 
pessoalmente, sequer sabia das suas existências.

Não conheço a Srª Maria da Penha Lino; nunca 
tive contato com ela.

Jamais fiz emendas para o Ippes. Não conheço 
ninguém desse instituto, aliás, só agora descobri, de-
pois de muita pesquisa, que se trata de uma Ocips, e 
a assinatura que lá está não é minha, foi falsificada – e 
enviei o laudo para cada um dos Parlamentares.

O mesmo ocorre com os pedidos de pagamento 
de emendas para o Mato Grosso – eu queria muito que 
a Senadora Serys estivesse aqui. Eu não conheço as 
cidades, nem os Prefeitos, nem ninguém. Igualmente, 
as assinaturas são falsas.

E não se trata de emendas. Apesar de ser fal-
so, o que há é um pedido para o Ministro, diante das 
normas regulamentares, ver se pode pagar para Par-
lamentares, que diz assim:

Com os meus cordiais cumprimentos, venho pelo 
presente solicitar, dentro das normas regulamentares 
e atendendo a pedidos de Parlamentares do nosso 
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Partido, a possibilidade de viabilizar pagamento refe-
rentes aos Municípios abaixo:

Santa Rita do Trivelato;
Jaciara;
Santo Afonso.
Agradecendo antecipadamente o que puder 

dispensar o pleito ora encaminhado, renovo ao emi-
nente Ministro os meus protestos de consideração 
e apreço.

Agora, veja só, Sr. Presidente, não fui eu tam-
bém que assinei.

Acredito que os Vedoin pudessem ter pensado 
que eu sabia do que estava acontecendo em função 
desses ofícios falsos e da possível desenvoltura com 
que o meu assessor teria usado o meu nome. Nesse 
caso, teriam sido também ludibriados ou se trata de 
malandragem mesmo para a “fabricação” de documen-
tos com o fito de dar uma pseudocredibilidade a essa 
armação criminosa. Não sei.

Caso a CPMI julgue isso conveniente ou necessá-
rio, tenho pessoas no meu gabinete que se dispõem a 
depor e confirmar a veracidade das minhas alegações 
quanto às falsificações das assinaturas.

É muito importante que analisemos também o 
lado do assessor, porque há muitas incoerências nos 
seus depoimentos – são muitas.

Em suma, não conheço os investigados, à ex-
ceção dos dois assessores, que mandei demitir ime-
diatamente. Eles não me conhecem; nunca soube da 
existência deles; nunca pedi ou recebi deles nada, nem 
de nenhuma pessoa ligada a eles ou que falasse em 
nome deles.

Não apresentei emendas para Mato Grosso, tam-
pouco para o Ministério das Comunicações. Tive alguns 
ofícios falsificados (há testemunhas e um laudo pericial 
para comprová-lo).

Não recebi valores em espécie, bens ou depósitos 
em minhas contas correntes ou de meus familiares. Não 
faço parte de quadrilhas. Honro o meu mandato.

Sinto-me, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, injustiçado e, aparentemente, envolvido numa 
situação kafkiana, só que ainda é mais dramática e 
dolorosa porque escapa da literatura e acontece na 
minha vida real.

Então, Sr. Presidente, mandei isso para cada 
membro da CPMI. Mas também mandei uma segunda 
carta, dizendo que recebi uma carta da Srª Angélica 
Soares, funcionária do meu gabinete, em que cita fa-
tos importantes e estarrecedores.

Ela diz que foi trabalhar lá por indicação do meu 
assessor. E diz ainda que ela bateu o ofício e alguns 
documentos desses que foram falsificados. Ela bateu 
e levou para alguém assinar. E mais: que isso foi feito 

porque era urgente, e eu sequer estava na cidade. E 
ela diz, inclusive, que está à disposição para depor e 
até para, se precisar, a coletiva de imprensa. Diz tam-
bém que não dorme há dias e que, desde que o Se-
nador Romeu Tuma disse que iria chamar outras pes-
soas do meu gabinete, ela ficou preocupada e tratou 
de informar isso.

Aqui está a carta dela, Senador Tuma, dizendo 
que está à disposição para ser entrevistada e até para 
coletiva, se precisar, dizendo o que fez.

Sr. Presidente, fico muito impressionado, pois 
mandei os depoimentos para cada um também. As 
pessoas devem prestar atenção no que recebem e 
devem ler. Esse é o grande problema que eu vejo, Se-
nador Romeu Tuma.

No primeiro dia, mandei demitir o Sr. Marcelo. E 
mais ainda, Sr. Presidente: fiz um ofício a V. Exª, Se-
nador Romeu Tuma, pedindo para depor no dia 5 de 
junho. Faz dois meses e pouco.

Mas, veja V. Exª, Senador – eu também comu-
niquei à CPMI que eu havia demitido os dois –, três 
meses depois, chega um ofício ao meu gabinete con-
vocando o Sr. Marcelo para depor. Então, se chegou 
ao meu gabinete, três meses depois que eu o tirei de 
lá, foi porque não leram o documento, o ofício que eu 
mandei dizendo que eu o havia demitido e processado. 
Então o grande problema que vejo é este: não estão 
lendo as matérias. Isso é muito perigoso.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Permite-me V. 
Exª um aparte?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Pois não, 
Senador Romeu Tuma. Ouço o aparte de V. Exª.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Nobre Senador, 
com todo o respeito que tenho por V. Exª e a amizade 
de todos estes anos em que não houve negativa. A 
pressão de V. Exª para ser ouvido inverte a ordem de 
investigação. Se há uma acusação contra V. Exª, não 
se pode dar crédito imediato àqueles que tentaram, por 
outros meios, envolvê-lo no procedimento e chamar V. 
Exª para depor por antecipação. Por isso, V. Exª deve 
ser o último a ser ouvido, porque lerá tudo o que foi 
dito e contestará ou não.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Concordo 
com V. Exª. Não estou discordando de V. Exª, não.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Agora, se eu 
ouvir V. Exª, como é que vou ouvir as outras pesso-
as? Vou desacreditar do que V. Exª me falar? Eu não 
posso.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – O que 
falo em referência a V. Exª...

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Pedi à Mesa, 
que já me mandou, os depoimentos que V. Exª tem fei-
to. Mas queria – e é importante – que a CPI me man-
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dasse a conclusão de alguns fatos, porque ela pode 
quebrar sigilo, pode tudo.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Concor-
do com V. Exª também. Não estou discordando, não. 
Apenas estou afirmando e peço que V. Exª confirme 
ou não que, no dia 5, apresentei um ofício.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – É verdade; 
estão lá os documentos protocolados e já estão ane-
xados à pasta...

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Eu não 
estou fazendo críticas a V. Exª.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – ... porque eu 
não abri nenhum procedimento investigatório.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Eu não 
estou fazendo nenhuma crítica a V. Exª. Estou dizendo 
que, no âmbito da CPMI, se tivessem lido o documento 
que enviei dizendo que eu o tinha demitido, não teriam 
mandado, três meses depois, convocar o cidadão no 
meu gabinete.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Provavelmen-
te era o único endereço que possuía a CPI que faria 
chegar às mãos...

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sena-
dor, uma CPMI tem inúmeros assessores. Uma CPMI, 
com certeza, encontraria esse cidadão facilmente. Não 
precisava ter feito isso. A minha preocupação é exata-
mente com o fato de não se ler os documentos.

Quanto a V. Exª, entendo, e a ordem está correta. 
Apenas estou querendo informar que a minha ansie-
dade em informar foi tão grande que fiz isso.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Concordo com 
a aflição de V. Exª, como a do Senador Magno Malta 
e a de outros que estão aqui. Eu concordo. Há a pró-
pria preocupação do Presidente Renan em não trazer 
o procedimento investigatório da CPI para dentro do 
plenário do Senado. Essa é a discussão. É claro que se 
terá que ler toda a documentação que V. Exª mandou. 
Terá que se ouvir a secretária que teria falsificado ou 
não a sua assinatura. Isso tudo tem que ser pratica-
mente destroçado.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Senador, 
desarme-me porque não estou fazendo carga nenhuma 
contra V. Exª. Estou apenas dizendo a verdade.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Eu também 
não estou me defendendo de nada, não. Estou só ex-
plicando.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – V. Exª 
está falando sobre o roteiro, com o que já concordei. 
O roteiro de V. Exª está certo. Estou preocupado em 
apresentar mais uns dados para que V. Exª entenda 
essa minha posição. Ouça só.

Pelejei para conseguir, Senador – e V. Exª tam-
bém; eu sei disso –, vários documentos que não me 
foram confiados.

Recebi um ofício dizendo o seguinte: o senhor 
tem 5 dias para se defender do processo tal que está 
sob segredo de Justiça.

Como é que eu iria me defender sem saber de 
que, se está em segredo de Justiça? Aí eu digo: como 
é que eu consigo isso? “Não pode; está em segredo 
de Justiça”. Então, como é que eu vou esclarecer al-
guma coisa sobre a qual não sei, não tenho conhe-
cimento?

Esse foi o primeiro ofício; aliás, o segundo, porque 
o primeiro foi esse caso de terem procurado o Marcelo 
no meu gabinete.

A terceira coisa que me preocupou foi que eu 
não consegui depoimento de ninguém; tive que sair 
catando, pedindo por favor, pois precisava saber o que 
estava sendo dito. Não tinha acesso. Para se ter uma 
idéia, V. Exª foi extremamente leal na hora em que disse 
para mim que eu poderia pegar cópia do depoimento 
prestado. Mas o depoimento dado lá na CPMI eu só 
consegui hoje. Sai amanhã o relatório, e eu só o con-
segui hoje, Sr. Presidente. Está aqui. Consegui hoje! 
E fiquei pasmo quando vi as perguntas, que poderiam 
ter me ajudado na formulação da documentação que 
mandei fazer para cada um do Parlamentares.

Olhe só, Sr. Presidente, que coisa incrível. O 
Deputado Carlos Aleluia pergunta para o cidadão:

– O senhor declarou, no Imposto de Renda de 
2004, a casa que o senhor possui e que consta que 
o senhor possui em Brasília, no Condomínio Ville de 
Montagne, Quadra 11, que vale R$ 500 mil?

– Essa avaliação eu desconheço. A casa é num 
condomínio irregular e, quando é irregular, não tem 
escritura. Eu não declarei.

– O senhor cometeu um crime – mais um, porque 
não há necessidade de escritura para declarar o que 
o senhor comprou, mas o senhor recebeu o dinheiro 
e o senhor tem que declarar.

– Essa casa inclusive já foi vendida.
– O senhor declarou a venda?
– Como eu não tinha escritura, não declarei a 

casa.
– O dinheiro foi depositado na conta?
– O dinheiro serviu para me ajudar a fazer refor-

ma numa outra casa.
– Ah, o senhor tem outra casa?
– Tenho.
– Por quanto a casa foi vendida?
– Não, a casa não vale R$ 500 mil.
– E por quanto foi vendida?
– Não me recordo.
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– Para quem vendeu?
– Não recordo.
– O senhor vendeu e não tem documento de 

venda?
– Não.
– O senhor não passou recibo?
– Não.
E isso ocorre com barcos, com carros. É muita 

incoerência!
Eu, se tivesse tido acesso a esses documentos, 

poderia ter melhorado ainda mais a minha defesa. 
Não estou fazendo carga contra o Sr. Marcelo. Estou 
dizendo que há muitas incoerências.

Sr. Presidente, vou encerrar porque não quero 
me prolongar, até porque V. Exª me deu a palavra por 
menos tempo.

Mas vejam as perguntas com as quais não me 
conformo:

– O senhor conhecia os Vedoin?
– Não.
– O senhor conhecia D. Maria da Penha?
– Não.
– O senhor mandou Marcelo pedir algo em seu 

nome?
– Não.
– Marcelo repassou algo para o senhor?
– Não.
Isso tudo está nos depoimentos dados. Todos. O 

depoimento de cada um deles. De cada um deles. Ou 
as interpelações que fiz.

– O senhor sabia o que era o Ippes ou Funda-
ção Hipólito?

– Não.
– O senhor mandou emendas para o Mato Gros-

so?
– Não.
Há um pedido de ajuda ao Ministro, mas não fui 

eu que fiz. Está aqui a assinatura; basta conferir.
– Quantas ambulâncias a Planam vendeu na 

Paraíba?
– Quatorze.
– Para quantas Prefeituras aliadas?
– Para três Prefeituras aliadas; o resto são ad-

versárias.
– Por que os Vedoin acham que o senhor sa-

bia?
– Porque havia emendas assinadas falsamente 

– que eles pediram e receberam –, então eles acha-
vam que eu tinha alguma ligação.

– Algum Vedoin tem dúvida a esse respeito de 
que o senhor sabia?

Tem. Em dois depoimentos, eles dizem que não 
tinham certeza, mas isso não saiu em nenhum lugar 

na imprensa. Só saiu dizendo que eu era culpado; 
nunca saiu dizendo que eles tinham dúvida. Está na 
página quatro do depoimento do Sr. Vedoin, no pe-
núltimo parágrafo. E o que é mais incrível ainda: um 
jornal colocou que eu tinha genro recebendo propina. 
Eu só tenho filhos; não tenho nenhuma filha. E todos 
são solteiros. É um negócio incrível isso!

– Quanto os Vedoin disseram que pagaram?
– R$ 200 mil.
Isso em dois anos.
– O senhor alguma vez esteve com eles ou com 

a senhora Maria da Penha?
– Não, eu nunca estive.
– Por que o Marcelo disse que o Senador tinha 

conhecimento das emendas?
Das emendas feitas normalmente, sem assinatura 

falsa, eu tenho conhecimento de todas. Das outras, cla-
ro que não; não fui eu que as assinei. E as outras são 
quais? Uma e um pedido de pagamento para membros 
do Partido, que eu também não assinei.

São essas coisas que estão há três meses, Sr. 
Presidente, rolando, rolando, rolando, e estamos em 
período eleitoral na Paraíba. Não temos culpa absolu-
tamente de nada, mas ficamos nessa trituração.

Não temos culpa absolutamente de nada, mas 
ficamos nessa trituração. Não sei qual é o objetivo, 
Senadora Serys.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Linchamento.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mas 
linchamento, por quê? Por que sou o Líder do PMDB? 
Sou o Líder da Maioria? Qual a razão? Não consigo 
entender. Entreguei a cada membro da CPMI o laudo 
pericial mostrando que a assinatura é falsa e todos 
esses documentos de que acabei de falar. O meu 
medo é de que não se tenha lido e que se venha com 
uma solução que não seja justa. Não quero favor de 
ninguém. Falei com cinco pessoas dessa CPMI. Ao 
Deputado Fernando Gabeira, eu disse que não queria 
pedir nada, apenas que se investigasse e se fizesse 
justiça. Ao Deputado Raul Jungmann e ao Deputado 
Antonio Carlos Biscaia, eu disse a mesma coisa. Com 
o Senador Amir Lando, encontrei-me uma única vez 
depois que S. Exª se tornou Relator, há três sema-
nas, e disse-lhe que não queria pedir favor nenhum, 
só que se investigasse e se fizesse justiça. E todo o 
dia leio no jornal: “Senador Ney está fazendo a maior 
pressão”. Não estou fazendo pressão nenhuma sobre 
ninguém, tudo o que fiz foi mandar essa documentação 
que acabei de ler aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Senador, V. Exª tem o tempo necessário para 
a sua explanação.
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Agra-
deço muito a V. Exª, mas, praticamente, já encerrei, ao 
dizer que tudo o que fiz foi exatamente isto: mandar 
para cada membro da CPMI os documentos.

Mas, já que V. Exª me concedeu mais tempo, 
deixe-me ler o que fiz para facilitar:

Depoimento prestado pelo Sr. Luiz Ve-
doin, que nunca esteve comigo: “Nunca esti-
ve pessoalmente com o parlamentar. (...) Que 
todos os assuntos eram tratados diretamente 
com o assessor, que o interrogado iria pagar ao 
assessor 10% sobre o valor de cada licitação, 
mas que ele não tinha certeza se o Senador 
ia receber essa comissão.”

Outra coisa incrível! Ele disse: “O Ippes quem in-
ventou fui eu, e quem redigiu a emenda foi o assessor.” 
A mesma coisa que a moça já disse: “Que o interroga-
do nunca se reuniu com o Senador.”

Depoimento da D. Maria da Penha: “Nunca estive 
com o Senador, não conheço o Senador, nunca falei 
com o Senador.”

Interpelação judicial que eu fiz ao Sr. Marcelo: 
“Alguma vez o interpelado recebeu ordem do interpe-
lante para solicitar, ou pedir, o que é que fosse para 
uma empresa? Não – resposta dele –, jamais recebeu 
ordem ilegal do interpelante. E conhecendo a formação 
moral deste, ele não seria capaz de fazê-lo. 

Se alguma vez o interpelante recebeu ou pediu 
ao interpelado que recebesse alguém da família Ve-
doin ou a Srª Maria da Penha Lino. “Não, o Senador 
nunca fez”. 

Se o interpelado pediu alguma vantagem ou ouviu 
o interpelante pedir para que algum prefeito comprasse 
na firma A ou B? “Não, nunca vi”. 

Se o interpelado alguma vez repassou valor re-
ferente a esse chamado esquema para o interpelante. 
“Não. Embora já tenha respondido na pergunta anterior, 
reitero que o interpelado jamais recebeu qualquer valor 
de quem quer que seja para repasse ao interpelante 
ou familiar deste.”

O Sr. Marcelo disse que eu nunca tive nenhuma 
atitude ilegal e nunca recebi coisa alguma.

Palavras do Sr. Marcelo no depoimento perante 
o Senador Tuma:

O Senador Tuma pergunta-lhe: “Alguma vez o 
Senador pediu que o senhor solicitasse algum tipo de 
benefício?” 

Ele disse: “Que eu saiba, não.” 
– “O Senador tinha conhecimento desse esque-

ma? Ele alguma vez se encontrou com alguém da 
família Vedoin?” 

– “Não.” 

– “Ele queria que a Planan participasse de algu-
ma licitação, o senhor sabe?” 

– “Não. Que eu saiba, nem dessa empresa nem 
de outras. Nunca vi o Senador pedir para convencer 
ninguém.” 

Pergunta o Senador Romeu Tuma: “Parece que 
foi declarado pelo Vedoin que ele apresentou, para 
três cidades do Mato Grosso, uma emenda. O senhor 
elaborou as emendas?”

– “Não, não fiz. Não tem emenda. Tem um pedido 
para um pagamento, mas não fui eu que assinei. 

– “O Sr. Darci disse que ele mesmo sugeriu a so-
lução do Ippes. É algum instituto ou algo assim?”

– “ Desconheço.”
– “Ele disse que o senhor redigiu o ofício pesso-

almente. O senhor confirma?”
– “ Não.”
– “ O Senador sabia da existência do Ippes?”
– “ Não. Inclusive está no meu interrogatório no 

depoimento à Polícia Federal” – quando ele estava 
preso, incomunicável ainda. 

– “O senhor sabe afirmar se o Senador mantinha 
algum relacionamento com esse instituto?”

– “Não. Nós sempre fizemos emenda para mu-
nicípio. Nós nunca fizemos emenda para qualquer 
Oscip.”

– “O senhor conhecia o Vedoin de onde?”
– “ Ah, eu conheci lá na Comissão Mista de Or-

çamento.”
– “No gabinete do Senador Ney Suassuna ele 

nunca foi?”, perguntou o Senador Romeu Tuma. 
Ele disse: “Nunca.”
O Corregedor pergunta: “Nem ele nem o Luiz?”
– “Não.”
– “Ninguém em nome dele?”
– “Não.”
Esse foi o questionamento feito pelo Senador 

Romeu Tuma. Então, não sei por que saiu de modo 
diferenciado na imprensa. Fico impressionado, Sr. Pre-
sidente, porque há coisas tão importantes e tão confli-
tantes. Aqui, nos depoimentos, há um depoimento de 
que o cidadão vendeu um carro, mas não entregou; 
vendeu uma lancha, mas não entregou; vendeu uma 
casa, mas não sabe a quem nem o preço. No final, 
vem a imprensa e diz assim: “Mas o Senador sabia 
de tudo”.

Por que em uma hora ele é tão firme e se acre-
dita na palavra dele e na outra hora não? São coisas 
que ... 

Amanhã, sai o relatório da CPMI. Espero que 
faça justiça. Provavelmente, quando chegar aqui, va-
mos analisá-lo. 

É uma coisa draconiana: a palavra do marginal 
que fez todo esse esquema vale mais do que a de 
qualquer parlamentar. Se um marginal disser alguma 
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coisa contra um cidadão comum neste País, talvez se 
rivalizem. Mas se ele disser algo contra um parlamentar, 
vale a palavra do marginal, mesmo que ela não seja 
comprovável. Isso não está certo.

Estou aqui há 14 anos, tenho agido com a maior 
correção, tenho buscado a maior lealdade com os 
companheiros e vejo, nesta hora, todo esse clima. É 
um clima que não estou entendendo, porque sequer fui 
recebido – recebido! – pelo Relator para entregar esses 
documentos. Mandei por portador, porque os telefone-
mas que dei para dizer que ia entregar os documentos 
não tiveram resposta. Mas quando pego o jornal, está 
lá: “Está fazendo pressão sobre o Relator”.

Não estou. Não fiz e não farei.
Concedo um aparte ao Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Se-

nador Ney Suassuna, sou membro da CPMI; logo, não 
posso adiantar aqui meu voto. Mas, se V. Exª pudesse 
fazer essa defesa, que fez agora da tribuna, lá na Co-
missão, tenho certeza de que seria muito difícil votar 
contra V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – No pri-
meiro dia da CPMI, eu fui e disse: estou à disposição. 
Depois disso, a CPMI só se reuniu um dia; só houve 
votação um dia. Nunca mais houve reunião. Quando 
ela se reuniu novamente, na semana passada, lá es-
tive e disse que comparecia para dar informações. O 
Deputado José Carlos Aleluia, muito gentilmente, disse: 
“Senador, não posso ouvi-lo, porque só tenho autorida-
de para ouvir assessores. Seu assessor vai depor hoje. 
Se o senhor quiser assistir, não há problema”. 

Está aqui. E disse mais: “Podemos fazer duas 
reuniões: uma com o senhor presente e outra sem o 
senhor presente”, quando um outro levantou e disse: 
“Não, não acho que esteja certo”.

Se V. Exªs me permitirem, vou ler um pedacinho 
para que vejam como distorcem as coisas.

– “O Sr. Luiz Antonio era o chefe de uma pode-
rosa empresa.”

Ele disse:
– “Eu não sei. Não estou sabendo disso.”
– “Qual a sua relação com Roberto Arruda de 

Miranda?”
– “Ele foi colega de gabinete. Trabalhava comigo 

no gabinete.”
– “O senhor conheceu ele aqui?”
– “Não. Conheci ele no Ministério da Integração 

Nacional e, por coincidência, viemos trabalhar juntos 
aqui no gabinete.”

– “O senhor Roberto Arruda de Miranda também 
recebeu dinheiro?”

– “Não sei. Não sei se ele recebeu dinheiro” – ora, 
ele pediu a conta do outro emprestada para poder de-
positar o dinheiro.

– “O senhor ainda é assessor do Senado?”
– “Não. Fui demitido no mesmo dia em que fui 

preso pela Polícia Federal.”
– “O senhor sabe por que foi exonerado?”
– “Não sei, não, porque não perguntei. Não fui 

atrás para saber. Simplesmente fui demitido.”
– “O senhor não tem nenhuma informação por 

que foi demitido?”
– “Fui demitido através da imprensa. Eu estava 

preso.” 
– “O senhor acha que foi preso por quê?” 
(Silêncio) 
– “O senhor não me respondeu. Eu perguntei se 

o senhor sabia por que é que o senhor foi preso.”
– “Eu estava aguardando o senhor. As razões 

devem estar no meu inquérito policial.”
– “O senhor não tomou conhecimento do inqué-

rito policial?”
“Anteriormente, não.” 
– “O senhor não sabia de nada?”
– “Não. Os motivos estão arrolados na Justiça. Os 

meus advogados é que estão tomando conta.”
– “O senhor poderia consultar o seu advogado 

para dizer por que é que foi?” 
– “Aí o advogado disse: “Olha, foi instaurado o 

procedimento... (e tal).”
– “Com a palavra o Deputado.”
Um orador não identificado. 
Aí eu entro: 
– “Permite, Sr. Presidente?
– “Pois não, Senador Suassuna.” 
Aí digo eu. Vejam os senhores, veja, Senador 

Raupp, o que eu disse: 
“V. Exª está coberto de razão.” 
Não. Perdão. Aí eu estava presente nisso. Aí che-

gou o Deputado e disse o seguinte: 
– “Eu não queria de maneira nenhuma atrapa-

lhar, mas eu acho que o Senador Suassuna não devia 
estar aqui, porque os outros Deputados também gos-
tariam de estar na hora em que seus assessores es-
tivessem sendo interpelados. Assim eu acho que isso 
é uma coisa que não devia acontecer. Isto não é uma 
acareação. Eu sei que o Senador não veio aqui para 
fazer nenhum tipo de pressão nem nada, ele está no 
legítimo de acompanhar.” 

Aí eu disse a ele: “Permite, Sr. Presidente?” 
Aleluia disse: “Pois não.” 
Aí eu disse:
– “V. Exª está coberto de razão, mas eu não vim 

sem pedir o consentimento do Presidente. Hoje de ma-
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nhã, quando vim aqui, eu disse, no início desta tarde, 
que era a segunda vez que eu vinha à Comissão para 
me oferecer para ser entrevistado. No primeiro dia de 
Comissão, eu vim aqui e disse exatamente isto: eu es-
tou à disposição para dar todas as informações. E vejo, 
com muita surpresa, que cada dia vaza um documento. 
Eu, para conseguir os documentos que tenho hoje, tive 
dificuldades enormes, mas alguns eu consegui depois 
de ter recebido a negativa daqui da Comissão. Teve um 
que não consegui, consegui no blog do Noblat; não, 
não, num blog, consegui num blog; eu não tinha, nem 
a Comissão dava, mas estava no blog. 

E veja só, a cada dia sai uma versão diferencia-
da: diferenciada acusando o Marcelo, acusando a mim, 
acusando assim, acusando assado, o fulano disse... E 
sempre na imprensa.

E o mais interessante é que os membros da 
Comissão, Sr. Presidente, a cada momento, vão à 
imprensa para brilhar um pouco mais, e sempre mu-
dando as versões. É um mexido, é um moído que não 
acaba mais.

Eu vim e disse: “Mais uma vez estou aqui à dispo-
sição, podem me perguntar.” E pedi para ser ouvido”. 

O Presidente, muito gentilmente, disse: “Não te-
nho autoridade para ouvir o senhor, porque hoje é dia 
dos assessores. Mas quem sabe na terça-feira! Vou 
levar o seu pedido”.

– “Estou fazendo esse pedido por escrito, para 
ser ouvido na terça-feira”.

– “Dou o parecer favorável”, disse o Presidente.
O Senador Ney Suassuna disse:
– “Muito bem! Então, eu acho que até que a colo-

cação que está me fazendo não cria problema nenhum, 
apenas acabei de ouvir esse pedacinho do depoimento 
do Sr. Marcelo, e a imprensa vai colocar tudo que eu 
duvido que ele tenha dito. Mas estou consigo, eu me re-
tiro, não me cria problema absolutamente nenhum”.

“Tem o depoimento dele na Justiça, tem o de-
poimento na Polícia Federal, e eu queria que você 
visse apenas o que é, porque eu também tenho uma 
interpelação judicial que fiz a ele, porque, além disso, 
ainda processei e pedi informações”.

Muito bem, aí eu disse: “Mas o senhor está cer-
to”.

O Aleluia disse o seguinte: “Não, o senhor fica, 
nós fazemos duas. Fazemos uma com o senhor e ou-
tra sem o senhor”. 

O Aleluia era o Presidente.
Eu disse: “Não! Não podemos criar constrangi-

mento, ele tem razão. Não estou aqui para criar cons-
trangimento. O que eu quero é a verdade e só”. 

E me retirei. Sabe como saiu na imprensa?

“O Senador Ney foi lá fazer constrangimento e 
saiu zangado!”

Esse é o diálogo. Essa é a distorção. 
São essas coisas que eu não concebo. Eu quero 

só uma coisa: a justiça e a verdade.
O que eu pedi aos membros dessa CPMI foi uma 

coisa só, o tempo todo:
– “Investiguem. Investiguem que vocês vão en-

contrar. Tem muita coisa mal explicada, tem muita 
coisa que não foi sequer lida. Como eu disse, esse 
depoimento, este último aqui, eu recebi há meia hora. 
Ele foi feito quando somente dois parlamentares esta-
vam presentes: o Aleluia e o Redecker. Depois disso, 
ele foi passado para MD – uma nova modo de grava-
ção – e ficou guardado no cofre até ontem. Só ontem 
mandaram abrir. Como é que os outros membros da 
Comissão vão tomar conhecimento? Como é que to-
maram conhecimento desse depoimento se somente 
ontem foi aberto o cofre? E a tradução foi feita hoje? 
Só recebi hoje porque fui procurar. E os membros da 
Comissão? Como é que vai sair um relatório, se esse 
depoimento não constou sequer constou do relató-
rio? São coisas como essas que fazem com que eu 
queira estar presente para poder me defender. Não é 
pressão, mas acho que tenho o direito de defesa. La-
mentavelmente, estou achando que não está sendo 
como devia, mas não há problema nenhum. Sou uma 
pessoa que cumpre a lei.”

Agradeço a V. Exª o tempo que me concedeu e 
vamos aguardar para tomar as providências devidas. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma, 
por permuta com o Senador Paulo Octávio.

S. Exª dispõe de até dez minutos.
O Presidente prorroga a presente sessão por 

mais 30 minutos.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores. Senador Ney Suassuna, de 
início, não vou citar nem entrar no mérito do assunto, 
mas gostaria de dizer que o amplo direito de defesa é 
reconhecido no Direito brasileiro. Então, jamais será 
cerceado a V. Exª, em qualquer tempo, o direito de de-
fesa, se necessário for. Acho que nenhum de nós, nesta 
Casa, vai abrir mão desse direito que V. Exª tem.

Eu não participei das oitivas da CPI. Hoje eles 
estão fazendo o relatório e juntando cada depoimento 
comparativo à situação geral do que houve na Planam 
e em outras empresas. Eu não me aprofundei. Preferi 
não ter lista, não ter nada em mãos, para evitar isso 
que V. Exª disse, ou seja, o vazamento de matérias 
que, além disso, às vezes saem distorcidas. Isso por-
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que quem fala às vezes aumenta um ponto ou dimi-
nui um ponto.

O direito de V. Exª, sem dúvida, terá que ser res-
peitado.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Eu peço aos Srs. Senadores – temos vários 
Senadores inscritos – que se atenham ao tempo de 
dez minutos, para que todos possam falar até o final 
da prorrogação.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Eu tenho um 
discurso que vou deixar para amanhã, porque preci-
saria de mais de dez minutos.

Hoje eu tenho dois problemas. Eu pedi à Cláu-
dia, e ela foi gentil em me trazer o Código Penal sobre 
o Crime de Dano. O Secretário de Segurança Públi-
ca pede o enquadramento na Lei de Segurança Na-
cional. Trata-se da questão da queima dos ônibus. É 
um ato terrorista? Eu acho que é. Há uma discussão 
a respeito, porque é difícil o enquadramento, por se 
tratar de uma lei de 1983; portanto, de antes da nova 
Constituição.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Se-
nador Tuma, permita-me, sem interrompê-lo, agradecer 
as suas explicações e a sua afirmação de que teremos 
sempre o direito de... Quero também agradecer ao Se-
nador Raupp a gentileza da sua participação.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obrigado.
Eu fiz um questionamento ao Ministro da Justiça. 

Peço, em uma questão de ordem, informação sobre 
se ele foi ou não encaminhado ao Ministro da Justiça, 
porque, neste recesso, não sei se tem de haver a apro-
vação da Mesa, em se tratando de um questionário ao 
Ministro da Justiça sobre entrevista do Secretário da 
Segurança a respeito “do desinteresse do Governo 
central com São Paulo”.

Não sei se isso pode ir ad referendum da Mesa 
ou não. Do contrário, passará do tempo necessário para 
um esclarecimento que o Ministro entenderia por bem 
dar ao Senado, onde ouvi muitas acusações.

Eu gostaria de saber a resposta do Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 

– Vou verificar e, até o final do seu pronunciamento, 
informarei a V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Penso que 
muitos Senadores aqui têm recebido várias denúncias 
de comportamento indigno de algumas autoridades de 
Executivo, de Parlamentos municipais ou não. Cada um 
de nós, dentro do que é possível – pois não dá para se 
tomar providência, porque não há envolvimento de Par-
lamentar do Senado -, tem encaminhado as denúncias 
às autoridades competentes: ou à Polícia Federal, ou 
à Polícia do Estado, ou ao Ministério Público.

Então, comunico que recebi de membros da Se-
cretaria do Estado do Amazonas de Infra-estrutura uma 
série de denúncias de saques em dinheiro na “boca” 
do cofre, comprometimento com algumas empreiteiras, 
alguns órgãos que ganham concorrência e pagam co-
missão por meio do dinheiro da “boca” do cofre.

Eu não posso investigar isso, nem tenho como 
fazê-lo. Então, depois de orientação do nosso consul-
tor, foi feita uma proposta, um pedido de instauração 
de inquérito, que achei melhor não fazer. Estou enca-
minhando toda a documentação por ofício, para que o 
próprio Procurador-Geral designe um promotor e ana-
lise as denúncias que recebi, e para que possa fazer 
também o levantamento das obras, que, segundo as 
informações que me chegaram, são viciadas, e para 
que analise vários saques que foram feitos e que en-
caminhei ao Coafi, por conterem valores altos para 
ser um saque normal na boca do cofre. Tivemos um 
exemplo triste aqui dos mensaleiros e outras acusa-
ções que ocorreram por aqui.

Fiz para a Polícia Federal, para o Dr. Paulo La-
cerda...

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 
– V. Exª me questionou sobre o requerimento de V. Exª. 
Informo que ele foi lido no dia 3 de agosto e está sendo 
encaminhado ao Presidente, para distribuição.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – É que en-
volve muita aflição de minha parte por ser paulista, e 
todos são paulistas: Ministro da Justiça, Secretário 
de Segurança, Governador e até o Presidente Lula, 
que, mesmo não sendo paulista, adquiriu cidadania 
por ter praticamente vivido a sua vida inteira em São 
Paulo. Por isso, tive a aflição, dentro das acusações 
que o Secretário fez, de que o Ministro nos informasse 
a respeito. Mas acho que ainda tem que passar pela 
Mesa, não é, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Será encaminhado para o Presidente para ver 
se defere ou não.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ad referen-
dum da Mesa, se pudesse adiantar, porque é impor-
tante saber a resposta. Não é nada ofensivo, é apenas 
dentro do que declarou o Secretário, para que o Minis-
tro nos pudesse esclarecer a respeito, a mim, como 
paulista, e aos brasileiros que vivem em São Paulo.

Esse documento foi encaminhado por mim à 
Procuradoria, ao Coafi e à Polícia Federal para que 
eles, dentro de suas competências, possam investi-
gar a verdade sobre essas informações que mandou 
a Secretaria de Estado do Amazonas.

Vou encerrar meu pronunciamento, para que V. 
Exª dê oportunidade a outros.
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Eu agradeço, Sr. Presidente. Vou aguardar o re-
latório da CPMI amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Concedo a palavra ao nobre Senador Valdir 
Raupp.

V. Exª dispõe de até dez minutos para o seu pro-
nunciamento, Senador Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, farei um pronunciamen-
to que, sinceramente, não é o tipo de pronunciamento 
que gosto de fazer. Sempre ocupei esta tribuna para 
falar de reivindicações para a construção das usinas 
do Madeira, para a restauração das nossas BRs, das 
nossas rodovias federais em Rondônia, para a cons-
trução do Gasoduto Urucu-Porto Velho, que até hoje 
não se iniciou, e tantas outras cobranças que tenho 
feito aos Governos, tanto o Federal quanto o Estadu-
al, para a melhoria da qualidade de vida do povo de 
Rondônia.

Diante dos fatos, dos últimos acontecimentos 
envolvendo o meu Estado, eu não poderia deixar de 
me pronunciar aqui sobre este assunto.

Então, Sr. Presidente, manifesto aqui a minha 
profunda preocupação com os episódios ocorridos re-
centemente no meu querido Estado de Rondônia – e 
estou lá há trinta anos –, episódios esses amplamente 
divulgados nos meios de comunicação do País.

Os fatos apresentados são estarrecedores e ne-
cessitam ser investigados por completo; e os culpados, 
penalizados conforme a conduta eventualmente ilícita 
cometida por cada um dos envolvidos.

Confesso, Sr. Presidente, que fiquei perplexo 
com o noticiário, visto que investigações preliminares 
apontam para supostos desvios dos três dirigentes 
dos Poderes, o que atinge frontalmente a normalida-
de institucional.

É preciso investigar tudo com cautela e profissio-
nalismo, mas também é imperativo evitar excessos do 
aparelho do Estado.

As informações que recebo são de que a Polícia 
Federal em Rondônia tem investigado de forma isenta 
e republicana todos os crimes cometidos por particu-
lares e autoridades, o que exaltamos e elogiamos. No 
entanto, é necessária a sensibilidade dos responsáveis 
pelas operações para que excessos sejam evitados. 
Esse é o único reparo que faço às ações da Polícia 
Federal, visto que as investigações têm demonstrado 
competência e zelo com suas funções públicas.

O Chefe do Executivo Estadual, ao contrário dos 
embustes que faz, vem sendo investigado pelo envolvi-
mento em uma multiplicidade de supostos crimes, como 
invasão de terra indígena para instalar hidrelétrica de 

sua família, manipulação de licitações, contrabando 
de diamantes, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, 
formação de quadrilha, e manter empresas em nome 
de “laranjas”. E não é por acaso, Sr. Presidente, que 
o Governador do Estado é apontado como o sexto 
político mais rico do País. Em menos de dez anos em 
que entrou na vida pública, já é o sexto político mais 
rico do País.

Concordo com a Senadora Fátima Cleide quan-
do S. Exª se pronunciou, ontem, daqui desta tribuna, 
que, talvez, o maior responsável por tudo que esteja 
acontecendo em Rondônia é o Governador e ele ten-
ta, por todos os meios, se esquivar porque é da com-
petência do Executivo e do Legislativo dotar de orça-
mento todos os Poderes e órgãos do Estado, e este 
último episódio que ocorreu em Rondônia, envolvendo 
o Judiciário, o Ministério Público – a Assembléia e o 
Executivo já estavam envolvidos –, eu acredito que a 
culpa maior seja do Poder Executivo do Estado e não 
dos outros Poderes.

O Governador, usando as estruturas do Estado, 
manipula parte da mídia para se arvorar de paladino, 
como se as ações da Polícia Federal fossem uma ex-
tensão das suas.

É verdade que o Governador conseguiu gravar 
Parlamentares tentando extorquir o Erário, como tam-
bém é verdade que o próprio Chefe do Executivo esti-
mulava tais atos e somente decidiu divulgar as imagens 
do crime quando se viu encurralado pela Assembléia 
Legislativa no processo de cassação.

Todos sabem em Rondônia que o Sr. Gover-
nador Ivo Cassol utilizava também essas fitas como 
instrumento de chantagem para evitar qualquer tipo 
de investigação e fiscalização do seu Governo pelo 
Parlamento Estadual.

Poucos no País sabem que Ivo Cassol somente 
divulgou as imagens dos Parlamentares tentando pi-
lhar o Executivo depois que a Assembléia Legislativa 
deu autorização ao Superior Tribunal de Justiça para 
que pudesse processá-lo. Aliás, processo que se en-
contra no STJ e não tem tido a celeridade que almeja 
a população rondoniense.

Foram dois anos, Sr. Presidente, com as fitas gra-
vadas na gaveta, esperando oportunidade para mos-
trar, para divulgar. Por que não divulgou de imediato? 
Se os Parlamentares estavam cometendo um crime, 
ele tinha que, no dia seguinte, entregar essas fitas à 
Polícia Federal, ao Ministério Público, para que fossem 
apuradas. Mas não. Passaram-se dois anos. Por isso 
digo que, talvez, se tivesse cortado, naquele momento, 
o mal pela raiz, não estaria o Estado, hoje, mergulhado 
na mais profunda crise da sua história.
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As recentes cenas mostradas pela mídia de Ron-
dônia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mesmo 
sendo abomináveis, não refletem a realidade do povo 
desbravador e trabalhador do Estado de Rondônia, 
assim como muitos outros Estados já tiveram os seus 
problemas também e, nem por isso, pode ser culpada 
uma população.

A atual legislatura, por motivos óbvios, vai deixar 
um legado cruel e negativo para a história do Estado, 
mas também deverá servir para que a população re-
flita com mais cuidado na hora de escolher os seus 
representantes.

A lista de homens e mulheres de bem que dis-
putam o pleito atual é imensa. Então, a população tem 
condições de escolher, diante de todos os candidatos, 
para o Governo do Estado, para Senador, para Depu-
tado Federal, para Deputado Estadual, bem como, no 
cenário nacional, para Presidente da República.

Assim, também, Sr. Presidente, é o Poder Judi-
ciário rondoniense. A maioria absoluta é formada de 
trabalhadores honestos, retos e dignos nas funções 
que exercem. Esta é a regra; o que ocorreu foi exce-
ção. Jovens magistrados de quase todos os Estados 
brasileiros formam o Poder Judiciário de Rondônia, 
com competência, presteza e dignidade, assim como 
a maioria dos desembargadores e juízes. E o mesmo 
se aplica aos membros do Ministério Público.

Finalmente, Sr. Presidente, após manifestar toda 
a minha preocupação com a crise que assola Rondô-
nia, não posso deixar de elogiar as ações investigativas 
que vêm sendo feitas pela Polícia Federal no combate 
ao crime. Faço apenas um reparo aos excessos, espe-
cialmente ao uso desnecessário de algemas quando 
os conduzidos não oferecem nenhuma reação.

Renovo também minha preocupação com os 
meios fraudulentos e violentos com que Ivo Cassol 
tenta se manter no Executivo Estadual, especialmente 
porque ele é o mais perigoso de todos e não hesitará 
em utilizar as estruturas do Governo para perpetrar 
suas mazelas, avacalhando seus adversários e trans-
gredindo as leis.

O Governador, Sr. Presidente, em nome de testa-
de-ferro, tem usado sistematicamente um jornal que 
alugou para bater na Oposição. Recentemente, agrediu 
violentamente, por meio desse jornal, o Senador Amir 
Lando, um homem sério, reto, digno que não merece 
todas as acusações feitas a ele nesse jornal.

Acho que a Polícia Federal deveria também apu-
rar de onde sai o dinheiro para pagar esse jornal. Se-
gundo as informações, são R$120 mil, R$160 mil, não 
sei quantos mil reais, por mês, pagos pelos cofres pú-
blicos a esse jornal, arrendado pelos Assessores do 
Governador para bater nos seus adversários. E isso 

ele sabe muito bem fazer. Como ele sempre tem dito, 
fazer a diferença.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – 

ES) – Concedo a palavra ao nobre Senador Heráclito 
Fortes, do PFL do Piauí.

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

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por mais que 
o Governo tente dizer que não politiza a questão da 
violência, cujo foco maior é o Estado de São Paulo, 
mas que está impregnada no Brasil inteiro, os fatos 
demonstram, com muita clareza, que este Governo 
procede de maneira de maneira deliberada para usar 
esse instrumento que ceifa vidas, que desassossega 
populações, que aterroriza cidades como instrumento 
de pressão política. Pensar ou dizer ao contrário é que-
rer tapar o sol com a peneira ou tentar fazer com que 
a população brasileira seja tida como desatenta.

Lamentavelmente, não temos nesta Casa a opor-
tunidade de um debate claro com os responsáveis por 
representar o Governo no Senado da República. Criam 
os factóides, fazem as acusações, muitas vezes ten-
tam ser irônicos sem nenhuma vocação para tal fato e 
terminam na contradição das suas próprias palavras, 
motivadas por falta de convicção no que estão dizen-
do, entregando-se e denunciando a trama que está 
por trás disso tudo.

Os jornais de hoje noticiam – e a própria Líder do 
PT acabou de falar desta tribuna sobre o fato – uma 
evidência incontestável sobre o que estou dizendo.

Ao relatar uma viagem sua com o Ministro da 
Justiça a Santa Catarina para a liberação de convênios 
– liberação esta feita por meio de uma mesma medida 
provisória que reserva recursos para São Paulo –, S. 
Exª. dá a entender que São Paulo foi negligente ou está 
inadimplente no processo em que o Governo Federal 
se propõe a ajudá-lo. E, numa tentativa de ironizar o 
fato, S. Exª. diz que a remessa desses recursos não 
pode ser feita nem por DOC, nem por TED.

Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma 
criança hoje sabe que o DOC é um documento de 
compensação bancária e que a TED é uma simples 
transferência eletrônica feita com recursos disponíveis. 
O caso em tela, e considero grave que o Ministro da 
Justiça endosse o que foi dito pela nobre Senadora, é 
diferente, é uma ordem bancária, cujo procedimento, 
tão burocratizado pelo Governo Federal, faz com que, 
em todos os casos, os recursos demorem a chegar a 
sua origem.
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Vejamos, é preciso, em primeiro lugar, a elabo-
ração de um projeto. O projeto é elaborado, analisado 
pela tecnocracia, que o faz ao bel-prazer. E, no atual 
Governo, com essa burocracia politicamente engaja-
da, com a república sindicalista montada em todos 
os ministérios, é muito comum se ver o contingencia-
mento ou engavetamento dos projetos que interessam 
à Oposição e a liberação de maneira rápida aos que 
interessam ao Governo.

Estamos aqui falando, Sr. Presidente, e o Brasil 
todo está nos ouvindo. Basta perguntar aos prefeitos 
dos mais distantes Municípios deste País se não é 
assim o procedimento. Liberação de recursos fede-
rais passaram, neste Governo, de maneira descarada, 
deslavada, a ter a sua distribuição matematicamente 
proporcional ao atendimento, pelo Parlamentar, das 
necessidades do Governo de aprovar seus interesses 
nas duas Casas do Parlamento brasileiro. Se isso não 
fosse verdade, cairia por terra a CPI das Sanguessugas, 
que nada mais é do que a liberação de ambulâncias e 
outros equipamentos da área da saúde condicionada, 
em todos os seus casos, ao engajamento de Parlamen-
tares aos caprichos do Governo Federal.

Quero lembrar à Líder e ao Ministro da Justiça que 
nesse processo existem os estágios da despesa. Após 
o projeto aprovado pela burocracia fria, nos tapetes de 
Brasília, nos gabinetes hermeticamente fechados às 
condições e características das diversas regiões do 
País, julgam-se os donos da Pátria e analisam o pro-
jeto de acordo com suas conveniências. E aí são os 
senhores da razão e do tempo. Quando liberam, pas-
sa-se para o doloroso processo do empenho, que é o 
primeiro compromisso que o Governo assume com a 
obra a ser realizada, que, no caso em tela, é o convê-
nio com a Segurança Pública de São Paulo.

Depois disso, temos o processo de liquidação, 
que é exatamente o pagamento. O estágio seguinte é 
a prestação de contas das parcelas: presta contas da 
primeira parcela e vem a segunda parcela. Aí chamo 
mais uma vez, como municipalista convicto que sou, 
os Prefeitos... O Senador Valdir Raupp, que já transitou 
pelo Executivo, sofreu, penou com isso. 

O Governo – e este não é exclusivo nessa práti-
ca –, então, libera a primeira parcela. O Prefeito ou o 
Governador toca a obra de acordo com o projeto pre-
viamente aprovado.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Li-

citação feita, vem o drama da liberação da segunda 
parcela. Quantos Prefeitos, quantos administradores 
no Brasil estão com problemas, na Advocacia-Geral 
da União, no Tribunal de Contas, pois seus Municípios 
estão inadimplentes porque o Governo não liberou a 

segunda parcela, deixando em dificuldade o Prefeito, 
que é acusado de desvio de recursos, sob a pecha 
de construtor de obras inacabadas? Aí a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal passa a ser injusta, porque pune 
quem não dá continuidade à obra, mas não pune, Sr. 
Presidente, quem não cumpre o compromisso assu-
mido de, por meio de recursos orçamentários, fazer os 
repasses devidos conforme o contrato ajustado.

Sr. Presidente, o mais grave disso tudo é o uso 
político, maldoso, criminoso, do episódio de São Pau-
lo. Enquanto se bate boca nesta Casa, vidas tombam 
nas ruas. O que ela fala aqui é totalmente diferente 
do que está acontecendo em Santa Catarina, Estado 
onde está sendo proposta a construção de novos pre-
sídios, o que depende de projeto, de aquisição de ter-
reno, de aprovação pelos organismos ambientais. No 
caso de São Paulo, não. O Ministro e o Presidente de 
República, de maneira pública, prometeram socorrer, 
emergencialmente, aquele Estado em crise liberando 
recursos para a recuperação. Entretanto, agora estão 
criando dificuldades para efetivar o compromisso as-
sumido. Ficam, de maneira demagógica e perversa, 
num bate-boca público, tentando jogar o Estado contra 
a opinião pública.

Seria preciso que o Brasil não conhecesse a figu-
ra do Governador Cláudio Lembo, homem de conduta 
ilibada, de atitude reta em todos os estágios por que 
passou na vida, que tem a responsabilidade pública 
do momento grave por que seu Estado passa e que 
não aceita conviver com a política dos factóides, das 
frases de efeito para tentar, geralmente entre uma e 
outra pesquisa de opinião pública sobre a avaliação 
de candidaturas a Presidente da República, colocar 
em dificuldade os administradores do Estado de São 
Paulo.

Eu não conhecia, Sr. Presidente, a não ser por 
rápidas aparições na imprensa, o Secretário de Segu-
rança de São Paulo, mas tive, nesta semana, oportuni-
dade de vê-lo em duas ou três ocasiões em programas 
de televisão e ver o massacre a que foi submetido. Em 
programas adredemente preparados, não se deixava 
sequer que S. Sª, com os dados, com as provas, con-
cluísse seu raciocínio.

É preciso que se dê mais atenção ao que diz 
esse homem, pela responsabilidade do cargo e pelo 
acesso às informações que S. Sª possui, porque esta 
não é uma luta para amadores ou uma luta em que se 
aceite blefe ou brincadeira.

Aliás, Sr. Senador, há cerca de um mês, chamei 
a atenção do Plenário desta Casa para um discurso 
cheio de pureza e de boas intenções, mas que trazia 
uma curiosa verdade: o meu caro amigo Senador Su-
plicy contou, desta tribuna, sobre a visita que fez a um 
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presídio de segurança máxima no Estado de São Pau-
lo, no qual se encontravam 1.443 amotinados. Àquele 
pátio a Igreja não conseguiu acesso, os médicos não 
conseguiram acesso, mas o Senador, acompanhado 
do Prefeito da cidade, salvo engano Araraquara...

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – O presídio?
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sim.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Araraquara.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – O Se-

nador Suplicy, na companhia do Prefeito da cidade, do 
PT, e do Presidente da Câmara, de maneira ordeira 
e pacífica, dialogou por mais de duas horas com os 
amotinados.

Participou da interlocução o médico Osmani Ra-
mos, aquele que triunfou como playboy na sociedade 
do Rio de Janeiro e que tinha uma dupla face, de bon 
vivant, de playboy e de bandido e que está há quase 
20 anos atrás das grades. É o mesmo Osmani Ramos, 
Senador Romeu Tuma, que intermediou, num passa-
do não tão recente, negociações para que fosse feita 
a libertação de presidiários envolvidos no seqüestro 
de outros brasileiros, episódio de que V. Exª tem co-
nhecimento.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Concede-me 
V. Exª um pequeno aparte?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Con-
cedo o aparte ao Senador Romeu Tuma, com o maior 
prazer.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Infelizmente, 
não ouvi o início, a motivação do pronunciamento de 
V. Exª. Cheguei a falar com o Senador Suplicy que S. 
Exª. se acautelasse para não ser o porta-voz do PCC. 
Como o Governador o recebeu, ratificou o papel que S. 
Exª fez nesse contato com o Osmani Ramos e tudo.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – E o 
Presidente da República.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Eu até lhe peço 
desculpas, Senador, mas é uma coisa que me angus-
tiou um pouco.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Eu até 
lhe convoco, de maneira prazerosa, para discutir esta 
questão, uma vez que V. Exª é o maior especialista que 
temos na Casa neste assunto. A Líder do Governo, de 
maneira leviana, disse que a transferência de recursos 
para São Paulo não podia ser feita por meio de TED 
ou de DOC. É claro, ninguém discute isso aqui. Agora, 
querer enganar a opinião pública...

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador, há 
uma coisa que acho gravíssima. Se V. Exª tem, no seu 
Piauí que V. Exª ama tanto, uma enchente em que vá-
rias famílias estão em perigo de verem desmoronarem 
as suas propriedades ou morrerem afogadas, o que é 
que se faz? O socorro deve ser imediato, não há con-

corrência. O que havia era a desumanidade, pois eles 
deveriam ter ficado num pátio. Foram eles que des-
truíram todo o patrimônio, e não havia como removê-
los. Penso que não se trata de política. Eu acho que 
não há por que pôr política nessa hora. Deve-se dar 
o dinheiro e pôr o TCU para acompanhar o emprego 
desse dinheiro. Não temos que ficar discutindo se va-
mos dar amanhã, se vamos dar no ano que vem, se 
vamos esperar o projeto. Essa é a minha angústia e, 
por isso, fiz um requerimento.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Trata-
va-se de emergência.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Essa emergên-
cia é tão clara que a própria sociedade ficou sem saber 
que caminho tomar, porque achou que era uma coisa 
que podia esperar. Estou só desabafando.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – É exa-
tamente sobre esse tema que eu estava falando. Foi 
feita uma comparação entre a viagem prazerosa que 
a Líder fez ontem, com o Ministro Thomaz Bastos, a 
Santa Catarina para liberar recursos para a constru-
ção de presídios futuros. O caso de São Paulo é dife-
rente. A liberação dos recursos de São Paulo é para 
emergência, como bem disse V. Exª. A lei assegura 
exatamente, em rubrica específica, esse tipo de libe-
ração. Não se pode tentar enganar a opinião pública, 
Senador Tuma, enquanto uma cidade padece, noites 
a fio, o terror e a incerteza. Não se pode tentar enga-
nar a opinião pública passando a impressão de que 
São Paulo foi omissa ou negligente. São Paulo não foi 
irresponsável. Uma coisa é a construção de presídios 
novos, que demanda projeto, aquisição de área, libe-
ração dos órgãos ambientais.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Equipamen-
tos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sim, 
equipamentos. Outra coisa são exatamente os recursos 
para a emergência por que o Estado passa hoje.

Esse tipo de conduta não pode ser levada adian-
te, esse tipo de conduta faz com o Partido do Governo 
fique sob suspeita. Não quer dizer que haja ligação com 
fulano ou sicrano, mas a máquina, que ora emperra 
daqui, ora agiliza de lá, faz com que fatos que devem 
ser tratados por Ministros e pelo Presidente da Repú-
blica como episódios republicanos sejam tratados de 
maneira política para colocar em xeque homens idône-
os como Cláudio Lembo ou como a administração de 
Covas e de Alckmin, deixando de lado o compromisso 
maior que se tem com a população.

Senador Romeu Tuma, V. Exª é testemunha e 
me apoiou, no primeiro ano e no primeiro mês neste 
Senado, quando se quis transferir para o Piauí Fer-
nandinho Beira-Mar. Este Governo prometia o maior 
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projeto na área de segurança da América do Sul e da 
América Latina, com construção de presídios. Só no 
Estado do Piauí, seriam quatro.

Assustei-me por dois fatos. O primeiro, pelo pre-
cedente; o segundo, pela falta de condições do presídio 
em que iriam colocar o preso. Tanto era verdade que, 
meses depois, um fato triste ali ocorreu: jovens meno-
res foram colocados naquele presídio sem nenhuma 
segurança, e um acidente ocorreu. Vários morreram, 
e, até hoje, os culpados não foram punidos e os fatos 
não foram apurados.

Aliás, o Presidente Lula precisa medir as suas 
palavras, porque isso não ocorre só com segurança 
pública, mas também na saúde. Enquanto diz que a 
saúde brasileira está perto da perfeição, o Brasil vê es-
tarrecido o que ocorreu no Estado do Rio de Janeiro: 
uma senhora morrer por negligência das mais bárba-
ras que já vi na vida, ser considerada morta, receber 
atestado e ser colocada numa ala, dentro de um saco 
plástico. Sua filha e neta, ao pedirem a legalização do 
óbito para poderem proceder ao enterro, surpreende-
ram-se com a avó respirando. De maneira brutal, os 
servidores do hospital rasgam o primeiro atestado, 
levando a senhora imediatamente para a UTI; e ela, 
evidentemente, não resiste.

Essa é a perfeição da saúde que o Presidente 
da República pregou. Trata-se do mesmo Presidente 
que prega que qualquer um morre feliz se tiver o Dr. 
Jatene ao lado, sorrindo, mesmo que o Dr. Jatene co-
meta erro.

Por mim, ele não falou. Eu não morrerei sorrindo 
perto de ninguém. Faço minhas as palavras do Dr. Ulys-
ses. No dia em que eu tiver de ir pode ficar certo de que 
serei um homem contrariado. Vou na marra. Sorrindo 
com erro médico? Nem do pai da Medicina.

Meu caro Tuma, temos, além de admiração pelo 
Jatene, acesso a ele. E os milhões de brasileiros que 
não sabem sequer quem é esse grande cientista da 
Medicina?

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Que me co-
nhece por dentro.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – E os 
brasileiros que nascem e morrem sem sequer conhe-
cerem um médico, ter tido essa oportunidade? Onde 
está o respeito a essa categoria do nosso universo 
social? Acho que a brincadeira com as palavras, às 
vezes, pode custar caro a qualquer um de nós, mas 
de maneira muito mais grave a quem governa um País 
com as contradições sociais do nosso Brasil. Trata-se 
de um País que, exatamente pelas características, 
pela vida, pela história e pela origem, deu um crédito 
de confiança a um trabalhador para nos governar, que 
volta as costas para a sua origem e discursa apenas 

para atender os banqueiros e as elites brasileiras. As-
sim é demais, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB – ES) 

– Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
S. Exª dispõe de dez minutos para o seu pro-

nunciamento.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Desculpe, Senador Guerra, pelo atraso. É que 
estávamos analisando os documentos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito que examina o caso dos san-
guessugas. Como parlamentares que somos, diante de 
tantas denúncias gravíssimas de corrupção, espera-
mos que a CPI realmente apresente detalhadamente 
todas as provas relacionadas a todos os parlamenta-
res. Isso é o que desejamos nós e a grande maioria 
do povo brasileiro.

Amanhã o Senador Amir Lando lerá a parte de seu 
relatório relacionada aos parlamentares envolvidos nos 
crimes contra a administração pública, os chamados 
sanguessugas. Este é um momento muito importante 
para o Congresso Nacional. Na segunda fase, que se 
inicia já nesta semana, mas especialmente na próxima, 
para que possamos desmontar as bases que auxiliam 
a patifaria e o banditismo político, é muito importante 
que possamos investigar o Executivo. 

V. Exª podia ter colocado uma emenda, eu podia 
ter colocado uma emenda, qualquer parlamentar podia 
ter colocado uma emenda no Orçamento. Infelizmente, 
a definição dos parlamentares que seriam beneficiados 
com a liberação de sua emenda é feita pelo próprio 
Executivo – ou é a Casa Civil ou o Ministério da Saúde 
ou o Ministério da Educação ou o Ministério da Ciência 
e Tecnologia. Infelizmente, era isso que acontecia.

Então, volto a insistir na necessidade de estabe-
lecermos mecanismos de transparência na construção 
do Orçamento. Eu já disse aqui várias vezes que a 
própria Confederação Nacional dos Prefeitos – V. Exª 
sabe disso, Senador Heráclito Fortes – apresentou um 
documento no qual também solicita a integração dos 
prefeitos na elaboração do Orçamento.

Como ela acontece hoje? A elaboração do Orça-
mento é um ato unilateral do Poder Executivo, que de-
pois passa pelo Congresso Nacional. É preciso alterar 
a forma de elaboração do Orçamento para evitar esses 
crimes contra a administração pública. Da forma como 
vem sendo feita, o empresário, para ter oportunidade 
de vender serviços ao setor público, tem de estabelecer 
um “propinódromo”. Notem que não estou isentando 
os empresários de jeito nenhum, porque tem gente sa-
fada em todo canto, tem no Congresso Nacional, tem 
no Palácio do Planalto, tem no setor empresarial, tem 
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em todo canto. Não é isso. A forma como é elaborado 
o Orçamento é inaceitável. O empresário, para poder 
vender a ambulância, tinha de pagar propina para o 
Ministério da Saúde, que, por sua vez, só liberava re-
cursos para o parlamentar que aceitasse que o Exe-
cutivo colocasse uma etiqueta em sua testa dizendo 
o seu preço. Então, não é possível isso. 

As coisas não precisam ser assim. Existem in-
formações em abundância, diagnósticos precisos, há 
todo um instrumental técnico, Senador Marcos Guerra, 
à disposição do Governo. Há o Censo, que é feito pelo 
IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 
os censos agropecuários, planilhas eletrônicas, ques-
tionários escaneados. Portanto, o Poder Público sabe 
o que acontece na indústria, no comércio, na agrope-
cuária. O Poder Público sabe o que existe na casa de 
cada um dos brasileiros. Não é o percentual de jovens 
em Alagoas ou no Rio Grande do Sul: ele sabe quem 
habita cada casa no Brasil, qual é a localidade, o sí-
tio, o bairro, qual o nome da rua, qual é o número da 
casa, a quantidade de eletrodomésticos que existe na 
casa, se existe saneamento, se o terreno é empres-
tado. Tudo. Então, o Poder Executivo tem abundante 
instrumental técnico. 

A única forma de diminuir os riscos de corrupção 
e a promiscuidade na relação Palácio do Planalto–Con-
gresso Nacional–setor empresarial é a elaboração do 
Orçamento de forma transparente, nos moldes de algo 
que já existe, que é o planejamento estratégico. 

Ora, todos os setores da sociedade, as forças vi-
vas da sociedade, sejam empresários, trabalhadores, 
agentes públicos, ministros que representam o Execu-
tivo ou parlamentares, têm de participar da elaboração 
do Orçamento. Ela não pode continuar sendo vinculada 
a atos unilaterais do Presidente da República ou de 
seus ministros, nem a execução pode continuar pau-
tada no balcão de negócios sujos e na promiscuidade. 
Isso é inaceitável. 

Não é a primeira vez que nos vemos diante de 
um episódio de corrupção das proporções que assu-
miu o caso dos sanguessugas. Não é a primeira vez 
que existe a citação de ministros do Executivo, de 
parlamentares, de empresários e de agentes públi-
cos de forma geral como envolvidos nesses crimes. 
Então, continuo achando que, para diminuir o risco do 
tráfico de influência, da intermediação de interesses 
privados, da exploração de prestígio e de tudo aquilo 
que está listado no Código Penal como crimes con-
tra a administração pública, que cadeia deveriam dar, 
seja para o Presidente da República, para o ministro, 
para o senador, para o deputado ou para empresário, 
é preciso mudar a elaboração do Orçamento. Para di-
minuir esses riscos, não tenho dúvida, precisamos de 

uma elaboração transparente, discutida com as forças 
vivas da sociedade, discutida em cada Estado, utilizan-
do o instrumental e a exatidão técnica dos dados que 
já estão disponibilizados e a garantia do Orçamento 
impositivo. 

Claro que nenhum desses dados pode ser apre-
sentado, Senador Romeu Tuma, Senador Heráclito 
Fortes, como panacéia. Ninguém está a propor algo 
como uma panacéia para resolver todos os males, mas 
mecanismos para diminuir o risco da promiscuidade 
e do banditismo na relação Palácio do Planalto–Con-
gresso Nacional–setor empresarial. 

O Orçamento impositivo que aqui foi apresenta-
do pelo Senador Antonio Carlos Magalhães, da Bahia, 
e que foi aprovado por todos, não é a salvação, mas 
diminui os riscos. Agora, se o Orçamento passa a ser 
impositivo, mas a elaboração do Orçamento continua 
sendo pautada na promiscuidade de grupos econômi-
cos e de agentes políticos, dá no mesmo, porque vai 
ser a imposição da execução orçamentária com base 
no que foi elaborado no balcão de negócios sujos. 

Espero que, na segunda etapa, nós possamos 
identificar como funciona o esquema na Casa Civil, no 
Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, no 
da Ciência e Tecnologia; que possamos identificar os 
acordos promíscuos que são estabelecidos para de-
cidir qual é o parlamentar que vai receber a emenda; 
que possamos identificar o mecanismo da propina que 
é paga ao Executivo ou ao Legislativo para viabilizar 
a aprovação. 

Não é possível que, diante da vergonhosa cor-
rupção envolvendo a compra de ambulâncias, da des-
moralização do mundo da política, das instâncias de 
decisão política, dos espaços do Poder, não se tire uma 
lição para impedir que crimes contra a administração 
pública voltem a acontecer. 

Precisamos da elaboração do Orçamento de for-
ma transparente, com as forças vivas da sociedade, 
Orçamento impositivo para diminuir a promiscuidade. 
Tenho dito várias vezes, Senador Heráclito, antes de 
conceder o aparte a V. Exª, que o banditismo do Con-
gresso Nacional retrata o banditismo do Executivo. 
Se o Poder Executivo não estabelece as mercadorias 
parlamentares que terão suas emendas liberadas, se 
o Poder Executivo não paga a propina ao parlamen-
tar ou ao empresário, com certeza isso não estaria 
acontecendo.

Espero que possamos tirar lições importantes, 
conseqüentes, distanciadas de qualquer debate dema-
gógico, eleitoreiro; que possamos realmente viabilizar 
mecanismos para diminuir o risco dos crimes contra 
a administração pública, da promiscuidade do Poder 
Executivo com o Legislativo e setores empresariais. 
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Mas eu não tenho dúvida de que a desmoralização 
do Congresso Nacional reflete a desmoralização 
do Poder Executivo.

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Herá-
clito.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senado-
ra Heloísa Helena, congratulo-me com V. Exª pelo 
pronunciamento. Digo-lhe que esse é exatamente o 
nó da questão. Em primeiro lugar, Senador Heloísa 
Helena, que tal experimentarmos que as reuniões 
da Comissão de Orçamento sejam secretas, com 
a participação dos parlamentares na sua elabora-
ção? Vemos, infelizmente – o Senador Tuma é meu 
colega na Comissão –, uma quantidade indesejável 
de lobistas, que defendem não os interesses dos 
municípios, não o interesse do País, mas o interes-
se de suas obras. Esses interesses começam, por 
meio da maneira dócil com que tratam as pessoas, 
a se sobrepor ao interesse coletivo. Se tirarmos 
uma fotografia, ou se aproveitarmos as fotografias 
já tiradas nas últimas reuniões da Comissão de 
Orçamento e compararmos com aquelas da época 
dos “anões”, vamos ver a mesma equipe de pres-
são de força externa transitando pelos gabinetes 
das duas Casas do Congresso, infelizmente. Isso 
ocorre também por lobistas dos bancos. Ou se tem 
a coragem de legalizar a função do lobby – há até 
uma proposta do Senador Marco Maciel para que 
todos tenham um carimbo –, ou vamos conviver com 
aqueles que agem aqui na marginalidade, com a 
mesma desenvoltura do traficante ou de qualquer 
prestador de serviço ilegal. Apenas é bem traja-
do, “glostorado” o cabelo, aquele lenço saindo do 
bolsinho da lapela, uma pasta geralmente de coro 
de crocodilo, jacaré, aquela pasta brilhante, ou de 
avestruz e um sapato de crocodilo, nos restauran-
tes, a abordar parlamentares. V. Exª tem absoluta 
razão. E, aí, vem o mais grave: há uma corrente que 
tenta, Senador Marcos Guerra, se livrar do carra-
pato, matando o boi. 

Começam a querer tirar as emendas de maior 
valor porque essas não interessam às empresas na 
mobilização dos seus equipamentos. É uma maneira, 
Senadora Heloísa Helena, de prejudicar o Nordes-
te, que, muitas vezes, não tem a necessidade da 
obra pequena. Imagine o que ocorre numa cidade 
do sertão de Alagoas, que é o mesmo que ocorre 
no Piauí. Uma das propostas recentes era limitar 
emendas de bancada, a divisão em R$10 milhões. 

Ora, com R$1,5 milhão, R$2 milhões, fazemos uma 
escola que atende a determinada região. A emenda 
ser de R$10 milhões é um convite ao pecado. Mas 
a grande empresa, Senador Romeu Tuma, não se 
interessa quando se diminui o valor por causa do 
seu custo. Aí vêm uns nomes técnicos – BDI e ou-
tros. Até aprendi com a Senadora Ideli hoje, que 
falou em DOC e TED, processo de transferência 
bancária, o que mostra que o PT está renovado. Te-
mos que ter, Senadora Heloísa Helena, exatamente 
esse cuidado, porque, afinal contas, o Orçamento, 
depois da nossa Constituição, é a lei maior desta 
Casa. E temos que ter o cuidado de fazer um orça-
mento impositivo e transparente, porque se punem 
prefeitos que não concluem as obras, mas não se 
pune o Governo que não manda os recursos. É 
preciso fiscalização nas duas pontas. E o prefeito 
passa a ser o pedinte. Pede do Presidente da Re-
pública ao ministro, deputado, senador, e cai nas 
garras do terceiro escalão. Louvo V. Exª por trazer 
este assunto. Aliás, com relação a esta Legislatu-
ra, cometemos dois pecados – eu, pelo menos. O 
primeiro foi acreditar que fosse impossível o PT, 
dentro dos seus quadros, cometer pecados com 
os quais se emaranhou durante esse período. Daí 
por que dei, de maneira errada, aquele crédito de 
confiança na instalação da CPI do Waldomiro. Foi 
o grande erro que esta Casa cometeu. Se, naquele 
momento, tivéssemos feito uma apuração do início 
daquele “propinoduto”, que marcou, pelo menos pu-
blicamente, a estréia do PT naquela nova vida, tal-
vez tivéssemos tido condições de evitar crise maior. 
V. Exª, como eu, assistiu à desfaçatez de alguns 
na CPI do Banestado, que posavam de salvadores 
da pátria, mas, na calada da noite, comandavam 
gangues de assalto a cofres de pessoas, justa ou 
injustamente, envolvidas na questão. Senadora 
Heloísa Helena, este é um discurso transparente, 
oportuno e urgente de ser ouvido pelo Brasil e, 
acima de tudo, aplicado. Não podemos viver sem 
o Orçamento, não podemos deixar de atender o 
Nordeste, mas também – isso é prioridade – não 
podemos permitir que esta lei orçamentária seja 
motivo, ano após ano, de enxovalhamento desta 
Casa e de instrumento para o descrédito da Insti-
tuição democrática do País. Muito obrigado.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – 
Agradeço a V. Exª, Senador Heráclito Fortes. Com-
partilho inteiramente de suas observações.
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Concedo um aparte ao Senador Romeu 
Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Primeira-
mente, quero cumprimentá-la pela postura de V. 
Exª na entrevista dos candidatos na Rede Globo. 
Estamos acostumados a conviver há alguns anos 
com V. Exª e sabemos que seu comportamento é 
esse, que sua doçura é sincera. Não houve nenhu-
ma falsidade de expressão nas suas considerações 
e no tratamento que deu aos dois entrevistadores. 
Eu queria cumprimentá-la porque nenhuma vez 
saiu da regra de conduta que se dispôs a praticar 
durante todo esse período em que aqui convivo 
com V. Exª. Expresso a admiração que tenho por 
essa conduta, demonstrada permanentemente no 
interesse da sociedade.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) 
– Muito obrigada.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Agora, às 
vezes participamos da Comissão de Orçamento 
e saímos profundamente angustiados, Senador 
Presidente, porque não temos participação efeti-
va. Não há renovação de Presidente e Relator, é 
um rodízio que se faz entre os Partidos dominan-
tes. Então, você não recebe um relatório para fa-
zer, parcial ou não. Vi nossa Senadora Lúcia Vânia 
chorar porque não quiseram aceitar a permanência 
de um projeto social no qual ela era Relatora de 
determinados assuntos, e caiu por terra sua luta. 
V. Exª é testemunha.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) 
– Lembro-me do fato, testemunhei isso.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Outra coisa 
que me aflige, Senadora: há aqui a Comissão de 
Infra-Estrutura, que o Senador Heráclito Fortes pre-
side bem e onde acompanha os projetos que têm 
de ser analisados. Mas a Comissão de Fiscalização 
e Controle não sei quem está presidindo. Não que-
ro criticar. Quando eu participei, por indicação do 
Partido, ficava assustado com o que o Tribunal de 
Contas nos enviava a respeito do comportamento 
de integrantes ou não do Executivo, nos proces-
sos que são corretamente apurados, vale destacar. 
Dependendo da vontade do Presidente, podiam 
até arquivar. São coisas que deveriam funcionar, 
principalmente as comissões temáticas, para todos 
participarem efetivamente e discutirem os assuntos 
expostos. É a nossa obrigação. V. Exª tem razão. 
Não sei se é vantagem ou não continuar com a Co-

missão de Orçamento. As comissões de assuntos 
temáticos devem discutir. Nelas a participação é 
mais efetiva. Só comparecemos à comissão para 
dar número, para que possa haver reunião, mas 
discutir, Senador Heráclito Fortes, é difícil. Não se 
encontra oportunidade de discutir a não ser no re-
latório parcial, quando pode haver maior interesse 
em justiça e segurança. Senadora Heloísa Helena, 
V. Exª tem toda a razão. Essa luta vale a pena se 
desencadear. Estamos ao seu lado, desejando que 
vingue essa idéia que V. Exª expõe ao findar esta 
sessão. Foi muito bom V. Exª, Sr. Presidente, dar 
tempo à Senadora.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Romeu Tuma, e tam-
bém por todas as contribuições que tem dado na 
área de segurança pública, inclusive nos ajudando 
na discussão do programa de Governo.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Veja como é 
importante o projeto da pulseira: vão soltar presos 
por indulto, mas não têm capacidade de fiscalizar.

A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – 
Com certeza. Eu estava falando sobre isso. O proble-
ma não é a flexibilidade da pena, nem é o problema 
de São Paulo. Eu tenho dito várias vezes que, infe-
lizmente, essa disputa política está possibilitando a 
inconseqüência desvairada. O problema da crise na 
área de segurança e o problema da violência não 
é apenas em São Paulo. É a maior farsa.

V. Exª, Senador Guerra, já vivenciou essa si-
tuação no Espírito Santo, eu já vivenciei na minha 
Alagoas. Todos os Estados brasileiros têm proble-
mas gravíssimos na área de segurança. E o pior é 
que os dois últimos Presidentes da República, tanto 
o Fernando Henrique quanto o Lula, não tiveram 
nenhum compromisso com a estruturação da área 
de segurança: nem possibilitaram o tratamento das 
causas, com políticas sociais para minimizar o ris-
co de crianças e jovens serem arrastados para o 
narcotráfico e para a criminalidade, nem estabe-
leceram os mecanismos de repressão implacável 
ao crime organizado, esteja ele onde estiver. Não 
fizeram isso.

E, para completar, como estamos em ano elei-
toral, o que acontece? O Presidente da República, 
em vez de coordenar o novo pacto na área de se-
gurança pública, discutindo todos os detalhes, pro-
postas e diagnósticos apresentados por todas as 
secretarias de segurança do Brasil, acaba entran-
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do, de forma inconseqüente e demagógica, numa 
disputa com as Lideranças políticas do Estado de 
São Paulo e perde a oportunidade de ser o gran-
de coordenador de um novo pacto federativo que 
se relacione às políticas sociais e que também se 
relacione à repressão implacável do crime organi-
zado, esteja no sistema prisional, no sistema único 
de segurança público, no salário decente, que infe-
lizmente hoje não existe, para os trabalhadores da 
área de segurança pública. Não existe nem para as 
Forças Armadas, não é, Senador Tuma? V. Exª já re-
clamou várias vezes isso aqui. Nem para as Forças 
Armadas. Imaginem o que acontece com o aparato 
policial espalhado pelos Estados brasileiros.

Então, mais uma vez o meu apelo no sentido 
de que sejam disponibilizadas as condições con-
cretas e objetivas para minimizar o problema da 
violência no nosso País.

Era o que tinha a dizer.
Agradeço de coração a V. Exª, Sr. Presidente, 

Senador Sérgio Guerra, que já estava praticamente 
encerrando a sessão, mas me possibilitou que eu 
pudesse falar.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – V. Exª tornou o horário nobre. Parabéns, 
Senadora.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi-
dente, eu poderia fazer um registro só?

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – V. Exª tem a palavra, Senador.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O Senador Heráclito, que 
sempre está acompanhando o noticiário no nosso 
computador, deu-me agora uma notícia muito tris-
te: o falecimento do Deputado Estadual Paschoal 
Tomeu, que foi prefeito de Guarulhos e, na mi-
nha primeira campanha, me ajudou muito naquela 
região da zona leste de São Paulo. Era um bom 
companheiro, um empresário que sempre ajudou 
Guarulhos, foi prefeito por mais de uma vez e veio 
a falecer no dia de hoje.

Amanhã vou apresentar o requerimento de 
pesar, mas já queria deixar registrada minha an-
gústia e meus sentimentos de pêsames à família 
do Deputado Estadual Paschoal Tomeu.

Muito obrigado, Sr. Presidente, e desculpe-me 
por ter ultrapassado o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – A Mesa se associa a V. Exª.

Por oportuno, Senador Tuma, o requerimento 
que V. Exª dirigiu ao Ministro da Justiça foi distri-
buído ao Senador Paulo Octávio.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Flávio Arns, 
Arthur Virgílio, Antero Paes de Barros e Juvêncio 
da Fonseca enviaram discursos à Mesa para se-
rem publicados na forma do disposto no art. 203, 
combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210 do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, solicito a transcrição na íntegra, nos 
Anais da Casa, do artigo “Constituinte golpista”, 
publicado na edição do dia 09 de agosto de 2006, 
do Jornal Folha de S.Paulo, de autoria do eminente 
jurista Dr. Rubens Aprobato Machado.

O Dr. Rubens Aprobato nos brinda nesta quar-
ta-feira com vigoroso artigo, mais uma peça que 
abriga importantes subsídios para o debate da re-
forma política.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, também 
ocupo a tribuna neste momento para fazer o regis-
tro da matéria intitulada “Dados de investimentos 
do governo são inflados”, publicada pelo jornal O 
Estado de S. Paulo em sua edição de 10 de julho 
do corrente.

Segundo a matéria, o ministro, Guido Mante-
ga, utilizou investimentos fantasmas no cálculo que 
divulgou semana passada sobre os investimentos 
públicos federais. De 2000 a 2005, o governo can-
celou pelo menos R$4,24 bilhões nos chamados 
restos a pagar – R$2,87 bilhões nos três primeiros 
anos da administração Lula. Contudo, os valores 
cancelados continuam na estatística de investi-
mento da Fazenda.

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

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, in-
ciso I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no último fim-de-semana, o Brasil inteiro 
acompanhou e participou do belíssimo espetáculo 
promovido pela campanha “Criança Esperança”, 
patrocinada pela Rede Globo de Televisão. Em 
verdade, os números artísticos e as apresenta-
ções musicais representaram o coroamento de 
uma campanha que já se integrou ao calendário 
anual do País. 

Por meio de ligações telefônicas, pessoas 
espalhadas por todo o País puderam dar sua con-
tribuição financeira para que importantes ações 
desenvolvidas por diversas organizações sociais 
possam continuar a dar futuro e esperança para os 
pequenos e mais humildes brasileiros.

Na campanha deste ano, foram 64 projetos 
apoiados, com resultados extraordinários para a 
vida de muitos jovens e crianças de nosso País. 
Projetos arrojados e inovadores como a construção 
dos “Espaços Criança Esperança” nas periferias 
das grandes cidades, que oferecem cursos profis-
sionalizantes e aulas de artes e esportes, permi-
tindo retirar milhares de jovens do ócio destrutivo 
das ruas e dando-lhes horizonte, valores, respeito 
e auto-estima.

E não podemos, Sr. Presidente, Srªs e srs. Se-
nadores, falar do “Criança Esperança” e de ações de 
apoio à infância no Brasil sem destacarmos a monu-
mental obra realizada pela Pastoral da Criança.

Sob a sensível e competente liderança da 
Dra. Zilda Arns, a Pastoral, como organismo de 
ação social vinculado à Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), completa 23 anos com 
um trabalho que enche os olhos de todos os que 
se preocupam com a saúde e com a boa formação 
de nossas crianças.

Atualmente, já são um milhão e oitocentas 
mil crianças beneficiadas diretamente pelas ações 
de promoção fornecidas pela Pastoral no Brasil. E 
pensar que tudo começou com um pequeno proje-
to-piloto em Florestópolis, no meu querido Paraná, 
que conseguiu baixar em 78% a mortalidade infantil 
registrada no Município!

Desde sua criação, meus nobres Colegas, a 
Pastoral da Criança tem como principal objetivo 
garantir o desenvolvimento integral das crianças, e 
das suas famílias. No geral, o acompanhamento é 
realizado nas próprias localidades e se dá em três 
etapas: a visita familiar, o Dia da Pesagem e a reu-
nião de avaliação com líderes comunitários.

Na visita familiar, profissionais da área de 
saúde vão aos lares acompanhar como as crian-
ças vivem e as condições em que são criadas. Em 
seguida, são passadas as orientações necessárias 
e o acompanhamento caso algum problema seja 
detectado.

No Dia da Pesagem, o crescimento e o desen-
volvimento da criança são medidos e analisados 
conforme o seu histórico. Ao final das inspeções, 
há reuniões com líderes da comunidade para que o 
trabalho seja efetivado da melhor maneira possível 
e os resultados possam ser alcançados.

Sr. Presidente, Srªs e srs. Senadores, nes-
te momento em que as eleições se aproximam, o 
grandioso e inestimável trabalho desenvolvido pela 
Pastoral da Criança, assim como a campanha do 
“Criança Esperança”, devem servir como inspira-
ção para todos nós, no sentido de que firmemos 
um compromisso inabalável de apoio e fomento 
à assistência infantil integral. Toda criança tem o 
direito inalienável de brincar, de crescer com saú-
de e, sobretudo, de sonhar, porque é dos sonhos 
de hoje que veremos surgir um mundo melhor no 
amanhã. Cabe a todos nós pela união de esforços 
e ideais garantir que a cidadania se transforme em 
realidade.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento 
para fazer o registro da capa da revista Veja, do 
dia 26 de julho de 2006, intitulada “A lista da ver-
gonha”.

A capa da revista Veja desta semana destaca 
o escândalo da máfia dos sanguessugas, mostran-
do que o chefe da quadrilha, Vedoin, já citou 112 
nomes com fotos dos acusados, 60 prefeitos e o 
ex-ministro da Saúde, Humberto Costa.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a 
referida capa passe a integrar os Anais do Sena-
do Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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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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 “Assessor da Saúde é 
apontado como ‘contato’ de esquema”, publicada no 
jornal Folha de S.Paulo de 2 de agosto do corrente.

A matéria destaca que um integrante da chamada 
máfia dos sanguessugas afirmou que o atual secretá-
rio de gestão estratégica e participativa do Ministério 
da Saúde, Antonio Alves de Souza, seria a pessoa de 
contato do esquema no Ministério quando ele ocupa-

va a chefia de gabinete do então ministro do governo 
Lula, Humberto Costa.

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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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje para 
comentar o artigo intitulado “Manual Lula de pobre-
za”, de autoria do jornalista Clóvis Rossi, publicado 
no jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 30 de 
junho do corrente.

O autor, em seu artigo, trata da declaração do 
Presidente Lula de que “os pobres não dão trabalho”. 
Segundo o autor, “Nem mesmo o de pensar soluções 
para a pobreza, a desigualdade, a educação de qua-
lidade, a saúde idem, a infra-estrutura, o crescimento 

econômico etc. etc. etc. É dar a esmola e correr para 
o abraço”.

Sr. Presidente, solicito que o artigo acima citado 
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 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. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 44 
minutos.)
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(Inicia-se a sessão às 14 horas)

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Havendo número regimental, declaro aberta 
a sessão.

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

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL – 
AL) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Decreto Legislativo nº 363, de 
2006 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômi-
cos como conclusão de seu Parecer nº 1.003, de 2006, 
Relatora: Senadora Ideli Salvatti), que aprova a Progra-
mação Monetária para o terceiro trimestre de 2006. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria encontra-se em regime de urgência e 

constará da pauta da sessão deliberativa ordinária do 
dia 4 de setembro próximo

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. S/Nº CPMI –“CORREIOS”

Brasília, 4 de abril de 2006

Senhor Presidente,
À vista do encerramento dos trabalhos e con-

seqüente aprovação do Relatório Final da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requeri-
mento nº 3, de 2005 – CN, “para investigar as causas 
e conseqüências de denúncias e atos delituosos pra-
ticados por agentes públicos nos Correios – Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos”, nos termos do art. 
150 do Regimento Interno do Senado Federal, enca-
minho a Vossa Excelência o Relatório Final para as 
providências que se fizerem necessárias.

Na oportunidade aproveito para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração. – Se-
nador Delcídio Amaral, Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL – 
AL) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 908, DE 2006

Requeiro, nos termos regimentais, seja aprovado 
voto de pesar pelo falecimento do Deputado Estadual 
Paschoal Thomeu ocorrido ontem, dia 9 de agosto de 
2006, aos 80 anos, e que o voto de pesar seja levado 
ao conhecimento da família e da Presidência da As-
sembléia Legislativa do Estado de São Paulo.

Justificação 

O Deputado Paschoal Thomeu faleceu ontem 
em São Paulo, aos 80 anos, vítima de insuficiência de 
múltiplos órgãos. Deputado Estadual por São Paulo em 
terceiro mandato, teve atuação marcante na política 
local e nacional, tendo iniciado sua vida pública como 
Prefeito de Guarulhos.

No término de seu mandato como Prefeito, em 1992, 
foi nomeado pelo então Governador do Estado de São 
Paulo, Antônio Fleury Filho, Presidente da Eletropaulo.

Na Assembléia teve destacada atuação nas Co-
missões Permanentes. Integrou também, como membro 
titular, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, além 
de ter exercido, no biênio 2000 e 2001, o cargo de 2º 
Secretário da Mesa Diretora da Assembléia. 

O Deputado Paschoal Thomeu era também em-
presário do ramo de comunicações e metalurgia, ten-
do dirigido várias de suas empresas. Sua morte deixa, 
assim, entristecido o povo paulista.

Senado Federal, 10 de agosto de 2006. – Sena-
dor Romeu Tuma.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – A Mesa encaminhará aos familiares e à As-
sembléia Legislativa de São Paulo o voto de pesar 
solicitado, conforme o requerimento do Senador Ro-
meu Tuma.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 909, DE 2006

Requer voto de lembrança ao ensejo 
das homenagens do Grupamento de Fuzilei-

Ata da 130ª Sessão não Deliberativa,  
em 10 de agosto de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência da Sra. Heloísa Helena
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ros Navais à memória dos marinheiros que 
morreram nos conflitos em que o Brasil foi 
envolvido ao longo de sua história.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, voto de lembrança ao ensejo 
das homenagens que tiveram lugar no Grupamento 
de Fuzileiros Navais de Brasília, no último dia 21 de 
julho, aos Marinheiros que morreram em combates 
nos conflitos bélicos em que o Brasil foi envolvido ao 
longo de sua história.

A data escolhida para a homenagem coincide 
com o dia em que a corveta Camaquã, um pequeno 
navio de guerra brasileiro, naufragou em operação 
de escolta a um comboio durante a Segunda Guerra 
Mundial. Morreram, então, 33 marinheiros.

Requeiro, ainda, que o voto de aplauso seja le-
vado ao conhecimento do Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Roberto de Guimarães Carvalho 
e, por seu intermédio, a toda Marinha do Brasil.

Justificação

Por iniciativa da Marinha do Brasil, no último dia 
21 de julho, foram homenageados em Brasília, no Gru-
pamento de Fuzileiros Navais, assim como em todas 
as Organizações Militares da Marinha, os Marinheiros 
brasileiros que morreram em conflitos bélicos nos quais 
o País se envolveu ao longo da sua história. Desde 
as lutas pela Independência, passando pela Guerra 
do Paraguai e a gloriosa Batalha Naval do Riachuelo, 
os Marinheiros brasileiros foram instados a lutar pelo 
nosso País.

Em 1917, na Primeira Guerra Mundial, em reação 
à perda de sete navios mercantes nacionais afundados 
pela Alemanha, juntaram-se a frota inglesa, que opera-
va no Atlântico-Norte e, com quatro contratorpedeiros, 
um navio – tender e um rebocador, patrulharam águas 
de interesse ao nosso tráfego marítimo.

A Marinha recorda-se com nitidez das imensas 
dificuldades para todas essas operações. Além do 
perigo representado por um submarino nas proximi-
dades de Serra Leoa (Freetown), incluíam também o 
abastecimento de carvão para as belonaves e a Gri-
pe Espanhola, principalmente em Dakar, no Senegal, 
que atacou as tripulações dos navios e ceifou a vida 
de 176 marinheiros brasileiros.

Na Segunda Guerra Mundial, a Marinha do Brasil 
apresentava situação material muito crítica, em face 
ao abandono a que fora relegada por sucessivos Go-
vernos. Não fosse o sentimento exarcebado do dever 
e a coragem de nossos homens, o desaparelhamento 
da Força praticamente impediria qualquer reação bra-
sileira após o torpedeamento, nas costas de Sergipe, 

de cinco navios mercantes. Os navios foram afundados 
por submarino U-2 da Alemanha nazista, causando a 
morte de 607 tripulantes.

A Marinha do Brasil registra que sua principal ta-
refa, à época, foi garantir o tráfego dos comboios en-
tre Trinidad (Caribe) e Florianópolis. Foram, então 574 
comboios formados por 3.164 navios mercantes. Destes, 
apenas três foram afundados, apesar do grande numero 
de submarinos inimigos na área. Nossa Marinha encetou 
66 ataques contra os submarinos nazistas.

Foi ainda nossa Marinha a responsável pela es-
colta, até o Estreito de Gilbratar, no acesso ao Mar 
Mediterrâneo, dos Navios que transportaram a Força 
Expedicionária Brasileira (FEB), que tão bravamente 
lutou em solo europeu.

O resultado das ações da Marinha foi extrema-
mente eficiente, razão pela qual são mais que justas 
essa homenagem. O número de Marinheiros mortos, 
somente na Segunda Guerra, ultrapassa os 1.500, den-
tre os mais de 7 mil que a Marinha mantinha no mar.

Hoje, tempo de paz, a Marinha do Brasil conti-
nua prestando excelentes serviços ao Brasil. Eu sou 
testemunha de seu brilhante trabalho no Amazonas e 
na Amazônia.

Por isso, como homenagem desta Casa à gloriosa 
corporação proponho este Voto de Lembrança.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – A Presidência encaminhará o voto de lem-
brança solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 910, DE 2006

Requer ao Ministro das Minas e Ener-
gia informações acerca dos valores do 
contrato para a construção do gasoduto 
Coari-Manaus.

Requeiro, nos termos do art. 216, I, do Regimento 
Interno, combinado com o disposto no art.50, § 2º, da 
Constituição Federal, e no exercício das prerrogativas 
que o texto constitucional confere ao Congresso Na-
cional, que sejam solicitadas, ao Ministro das Minas 
e Energia, informações da Petrobrás sobre os valores 
contratados para a construção do Gasoduto Coari-
Manaus, especificando:

1. Qual o valor total da obra?
2. Qual a empresa ou quais as empresas 

contratadas?
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3. Prazo para a conclusão das obras;
4. Os valores contratados são inferiores 

ou superiores aos estimados pela empresa?

Justificação

A Petrobrás informou-me, em Nota Técnica, que 
o processo de licitação do gasoduto Urucu-Coari-Ma-
naus foi iniciado em agosto de 2005. Ao longo desse 
tempo, muitas controvérsias prosperaram no País, tor-
nando-se difícil avaliar se os preços contratados estão 
em conformidade com as estimativas e levantamentos 
técnicos da empresa. No Título IV, Capítulo I, a Consti-
tuição Federal prescreve as atribuições do Congresso 
Nacional, contemplando, no inciso X do art. 49, as suas 
prerrogativas de fiscalizar e controlar, diretamente ou 
por qualquer de suas casas, os atos do Poder Execu-
tivo, incluídos os da administração indireta. Por isso, 
esse requerimento de formações é indispensável, pelo 
que aguardo pronta resposta da Petrobrás, por inter-
médio do Ministério das Minas e Energia.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2006. – Se-
nador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 911, DE 2006 

Nos termos do art. 50 da Constituição Federal e 
do art. 397, inciso I, do Regimento Interno, requeiro a 
convocação de Sua Excelência, o Senhor Ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Doutor Luis 
Carlos Guedes Pinto, a fim de que, perante o Plenário, 
preste informações sobre a situação e as medidas ado-
tadas em relação ao Relatório elaborado pelo Serviço 
Veterinário de Alimento (Food and Veterinary Office) 
(FVO), que em missão européia ao Brasil, no período 
de 23 de novembro a 1º de dezembro de 2005, para 
fiscalizar as medidas adotadas pelo Governo brasilei-
ro, no tocante ao controle fito-sanitário dos produtos 
brasileiros que são exportados para a Europa, cons-
tatou que: “a maioria das deficiências encontradas em 
2003, não foram retificadas e muitas das ações pro-
metidas de fato não aconteceram. Conseqüentemente 
o sistema atual para o controle de resíduos e drogas 
veterinárias não é adequado e não oferece garantias 
equivalentes aquelas oferecidas pela legislação da 
comunidade européia”.

O Relatório aponta, ainda, falhas no planejamento 
e implementação do Plano Nacional de Controle de Re-
síduos – PNCR, elaborado pelo Ministério da Agricultura, 
e a incapacidade da rede laboratorial oficial em atender 
até o que fora estipulado pelo Governo Federal no seu 
Plano, bem como a falta de controle na distribuição e uso 
de medicamentos veterinários em território nacional.

A aprovação, no Brasil, de um grande número 
de antibióticos expressamente proibidos pela UE e a 
ausência de testes para estas substâncias expõe a 
saúde dos humanos a riscos graves e aumentam ain-
da mais o descrédito quanto aos nossos controles, foi 
outro ponto abordado pela Missão.

Só para ter uma idéia da gravidade do problema, o 
Brasil produziu um milhão de toneladas de pescados em 
2004, através da pesca e da criação de animais aquáticos, 
volume 32% superior ao de dez anos atrás. Graças ao 
aumento das exportações, em virtude da carcinicultura, 
desde 2001, a balança comercial de pescados brasileira 
é positiva e no ano passado o setor pesqueiro nacional 
exportou 86 mil toneladas e gerou 385 milhões de dólares 
em divisas com as exportações. As condições naturais do 
país para a aqüicultura e o avanço tecnológico alcançado 
pela indústria contribuíram para que nos últimos cinco 
anos a criação de camarões e tilápias no Brasil aumen-
tassem 160% e 113%, respectivamente.

Mas, infelizmente, todo este avanço está amea-
çado, porque o mercado europeu sinaliza com a pos-
sibilidade de impedir a entrada de nossos produtos, 
por falhas graves encontradas no Plano Nacional de 
Controle de Resíduos oficial (PNCR).

Já se tem notícias, inclusive, que o mel brasilei-
ro já sofreu restrições e a carne e o frango, também, 
estão ameaçados.

Este problema é de extrema gravidade, e um em-
bargo nas nossas exportações trará conseqüências 
catastróficas como demissões em massa e quebra das 
nossas exportações, uma vez que não dispomos de 
mercados alternativos para absorver o produto desti-
nado à Europa.

Vários estados que desenvolvem a carcinicultura 
e a pesca serão prejudicados, a exemplo do Espírito 
Santo, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernam-
buco, Piauí, Paraíba, dentre outros.

Sala das Sessões, de 10 de agosto de 2006. 
– Senador João Batista Motta.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – O requerimento que acaba de ser lido será in-
cluído em ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.

É lida a seguinte:
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MENSAGEM Nº 209, DE 2006 
(Nº 673/2006, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico 

a Vossas Excelências que acabo de sancionar o proje-
to de lei que “Cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 
8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discri-
minação contra as Mulheres e da Convenção Intera-
mericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 
altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e 
a Lei de Execução Penal; e dá outras providências”. 
Para o arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta 
oportunidade, dois autógrafos do texto ora convertido 
na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

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

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006

Cria mecanismos para coibir a violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do § 8º do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra 
as Mulheres e da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher; altera o Código de Processo 
Penal, o Código Penal e a Lei de Execução 
Penal; e dá outras providências.

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

eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e 
prevenir a violência doméstica e familiar contra a mu-
lher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violên-
cia contra a Mulher e de outros tratados internacionais 
ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe 
sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de 
assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar.

Art. 2º Toda mulher, independentemente de clas-
se, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, goza dos direitos funda-
mentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asse-
guradas às oportunidades e facilidades para viver sem 
violência, preservar sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condi-
ções para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segu-
rança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 
à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 
respeito e à convivência familiar e comunitária.

§ 1º O poder público desenvolverá políticas que 
visem garantir os direitos humanos das mulheres no 
âmbito das relações domésticas e familiares no sen-
tido de resguardá-las de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.

§ 2º Cabe à família, à sociedade e ao poder pú-
blico criar as condições necessárias para o efetivo 
exercício dos direitos enunciados no caput.

Art. 4º Na interpretação desta lei, serão consi-
derados os fins sociais a que ela se destina e, espe-
cialmente, as condições peculiares das mulheres em 
situação de violência doméstica e familiar.

TÍTULO II 
Da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 5º Para os efeitos desta lei, configura violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação 
ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral ou patrimonial:

I – no âmbito da unidade doméstica, compreen-
dida como o espaço de convívio permanente de pes-
soas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as espo-
radicamente agregadas;

II – no âmbito da família, compreendida como 
a comunidade formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços naturais, 
por afinidade ou por vontade expressa;

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual 
o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 
independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas 
neste artigo independem de orientação sexual.

Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a 
mulher constitui uma das formas de violação dos di-
reitos humanos.
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CAPÍTULO II 
Das Formas de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher

Art. 7º São formas de violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher, entre outras:

I – a violência física, entendida como qualquer con-
duta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II – a violência psicológica, entendida como qual-
quer conduta que lhe cause dano emocional e dimi-
nuição da auto-estima ou que lhe prejudique e per-
turbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humi-
lhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridiculari-
zação, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação;

III – a violência sexual, entendida como qualquer 
conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a 
participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a 
induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, 
a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, 
à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante co-
ação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que 
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 
reprodutivos;

IV – a violência patrimonial, entendida como 
qualquer conduta que configure retenção, subtração, 
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumen-
tos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores 
e direitos ou recursos econômicos, incluindo os desti-
nados a satisfazer suas necessidades;

V – a violência moral, entendida como qualquer 
conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 

TÍTULO III 
Da Assistência à Mulher em Situação 

de Violência Doméstica e Familiar

CAPÍTULO I 
Das Medidas Integradas de Prevenção

Art. 8º A política pública que visa coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio 
de um conjunto articulado de ações da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações 
não-governamentais, tendo por diretrizes:

I – a integração operacional do Poder Judiciário, 
do Ministério Público e da Defensoria Pública com as 
áreas de segurança pública, assistência social, saúde, 
educação, trabalho e habitação;

II – a promoção de estudos e pesquisas, esta-
tísticas e outras informações relevantes, com a pers-
pectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às 
causas, às conseqüências e à freqüência da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, para a sistema-
tização de dados, a serem unificados nacionalmente, 
e a avaliação periódica dos resultados das medidas 
adotadas;

III – o respeito, nos meios de comunicação social, 
dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, 
de forma a coibir os papéis estereotipados que legiti-
mem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, 
de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1º, 
no inciso IV do art. 3º e no inciso IV do art. 221 da 
Constituição Federal;

IV – a implementação de atendimento policial 
especializado para as mulheres, em particular nas 
Delegacias de Atendimento à Mulher;

V – a promoção e a realização de campanhas 
educativas de prevenção da violência doméstica e 
familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar 
e à sociedade em geral, e a difusão desta lei e dos 
instrumentos de proteção aos direitos humanos das 
mulheres;

VI – a celebração de convênios, protocolos, ajus-
tes, termos ou outros instrumentos de promoção de 
parceria entre órgãos governamentais ou entre estes 
e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a 
implementação de programas de erradicação da vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher;

VII – a capacitação permanente das Polícias Civil 
e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombei-
ros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às 
áreas enunciados no inciso I quanto às questões de 
gênero e de raça ou etnia;

VIII – a promoção de programas educacionais 
que disseminem valores éticos de irrestrito respeito 
à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de 
gênero e de raça ou etnia;

IX – o destaque, nos currículos escolares de todos 
os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos 
direitos humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou 
etnia e ao problema da violência doméstica e familiar 
contra a mulher.

CAPÍTULO II 
Da Assistência à Mulher em Situação 

de Violência Doméstica e Familiar

Art. 9º A assistência à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar será prestada de forma 
articulada e conforme os princípios e as diretrizes pre-
vistos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Siste-
ma Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança 
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Pública, entre outras normas e políticas públicas de 
proteção, e emergencialmente quando for o caso.

§ 1º O juiz determinará, por prazo certo, a inclu-
são da mulher em situação de violência doméstica e 
familiar no cadastro de programas assistenciais do 
governo federal, estadual e municipal.

§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar, para preservar sua in-
tegridade física e psicológica:

I – acesso prioritário à remoção quando servi-
dora pública, integrante da administração direta ou 
indireta;

II – manutenção do vínculo trabalhista, quando 
necessário o afastamento do local de trabalho, por 
até seis meses.

§ 3º A assistência à mulher em situação de vio-
lência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos 
benefícios decorrentes do desenvolvimento científico 
e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção 
de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiên-
cia Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos 
necessários e cabíveis nos casos de violência sexual.

CAPÍTULO III 
Do Atendimento pela Autoridade Policial

Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática 
de violência doméstica e familiar contra a mulher, a 
autoridade policial que tomar conhecimento da ocor-
rência adotará, de imediato, as providências legais 
cabíveis.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput 
deste artigo ao descumprimento de medida protetiva 
de urgência deferida.

Art. 11. No atendimento à mulher em situação 
de violência doméstica e familiar, a autoridade policial 
deverá, entre outras providências:

I – garantir proteção policial, quando necessário, 
comunicando de imediato ao Ministério Público e ao 
Poder Judiciário;

II – encaminhar a ofendida ao hospital ou posto 
de saúde e ao Instituto Médico Legal;

III – fornecer transporte para a ofendida e seus 
dependentes para abrigo ou local seguro, quando hou-
ver risco de vida;

IV – se necessário, acompanhar a ofendida para 
assegurar a retirada de seus pertences do local da 
ocorrência ou do domicílio familiar;

V – informar à ofendida os direitos a ela conferi-
dos nesta lei e os serviços disponíveis.

Art. 12. Em todos os casos de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, feito o registro da 
ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de 

imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo 
daqueles previstos no Código de Processo Penal:

I – ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência 
e tomar a representação a termo, se apresentada;

II – colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III – remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da 
ofendida, para a concessão de medidas protéticas de 
urgência;

IV – determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames 
periciais necessários;

V – ouvir o agressor e as testemunhas;
VI – ordenar a identificação do agressor e fazer 

juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, 
indicando a existência de mandado de prisão ou regis-
tro de outras ocorrências policiais contra ele;

VII – remeter, no prazo legal, os autos do inqué-
rito policial ao juiz e ao Ministério Público.

§ 1º O pedido da ofendida será tomado a termo 
pela autoridade policial e deverá conter:

I – qualificação da ofendida e do agressor;
II – nome e idade dos dependentes;
III – descrição sucinta do fato e das medidas pro-

tetivas solicitadas pela ofendida.
§ 2º A autoridade policial deverá anexar ao do-

cumento referido no § 1º, o boletim de ocorrência e 
cópia de todos os documentos disponíveis em posse 
da ofendida.

§ 3º Serão admitidos como meios de prova os 
laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospi-
tais e postos de saúde.

TÍTULO IV 
Dos Procedimentos

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução 
das causas cíveis e criminais decorrentes da prática 
de violência doméstica e familiar contra a mulher apli-
car-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal 
e Processo Civil e da legislação específica relativa à 
criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem 
com o estabelecido nesta lei.

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária 
com competência cível e criminal, poderão ser criados 
pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pe-
los Estados, para o processo, o julgamento e a exe-
cução das causas decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher.
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Parágrafo único. Os atos processuais poderão 
realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem 
as normas de organização judiciária.

Art. 15. E competente, por opção da ofendida, para 
os processos cíveis regidos por esta lei, o Juizado:

I – do seu domicílio ou de sua residência;
II – do lugar do fato em que se baseou a de-

manda;
III – do domicílio do agressor.
Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas 

à representação da ofendida de que trata esta lei, só 
será admitida a renúncia à representação perante o 
juiz, em audiência, especialmente designada com tal 
finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido 
o Ministério Público.

Art. 17. E vedada à aplicação, nos casos de vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher, de penas 
de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, 
bem como a substituição de pena que implique o pa-
gamento isolado de multa.

CAPÍTULO II 
Das Medidas Protetivas de Urgência

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da 
ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas:

I – conhecer do expediente e do pedido e decidir 
sobre as medidas protetivas de urgência;

II – determinar o encaminhamento da ofendida ao 
órgão de assistência judiciária, quando for o caso;

III – comunicar ao Ministério Público para que 
adote as providências cabíveis.

Art. 19. As medidas protetivas de urgência pode-
rão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Minis-
tério Público ou a pedido da ofendida.

§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão 
ser concedidas de imediato, independentemente de 
audiência das partes e de manifestação do Ministério 
Público, devendo este ser prontamente comunicado.

§ 2º As medidas protetivas de urgência serão 
aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser 
substituídas a qualquer tempo por outras de maior efi-
cácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei 
forem ameaçados ou violados.

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério 
Público ou a pedido da ofendida, conceder novas me-
didas protetivas de urgência ou rever aquelas já con-
cedidas, se entender necessário à proteção da ofen-
dida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o 
Ministério Público.

Art. 2º Em qualquer fase do inquérito policial ou 
da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do 
agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento 
do Ministério Público ou mediante representação da 
autoridade policial.

Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão 
preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de 
motivo para que subsista, bem como de novo decretá-
la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos 
atos processuais relativos ao agressor, especialmente 
dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem 
prejuízo da intimação do advogado constituído ou do 
defensor público.

Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar 
intimação ou notificação ao agressor.

Seção II 
Das Medidas Protetivas de  

Urgência que Obrigam o Agressor

Art. 22. Constatada a prática de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, nos termos desta 
lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em 
conjunto ou separadamente, as seguintes medidas 
protetivas de urgência, entre outras:

I – suspensão da posse ou restrição do porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, nos ter-
mos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

II – afastamento do lar, domicílio ou local de con-
vivência com a ofendida;

III – proibição de determinadas condutas, entre 
as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus fa-
miliares e das testemunhas, fixando o limite mí-
nimo de distância entre estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus fami-
liares e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação;

c) freqüentação de determinados luga-
res a fim de preservar a integridade física e 
psicológica da ofendida;

IV – restrição ou suspensão de visitas aos de-
pendentes menores, ouvida a equipe de atendimento 
multidisciplinar ou serviço similar;

V – prestação de alimentos provisionais ou pro-
visórios.

§ 1º As medidas referidas neste artigo não im-
pedem a aplicação de outras previstas na legislação 
em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as 
circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser 
comunicada ao Ministério Público.
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§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, en-
contrando-se o agressor nas condições menciona-
das no caput e incisos do art. 6º da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao 
respectivo órgão, corporação ou instituição as medi-
das protetivas de urgência concedidas e determina-
rá a restrição do porte de armas, ficando o superior 
imediato do agressor responsável pelo cumprimento 
da determinação judicial, sob pena de incorrer nos 
crimes de prevaricação ou de desobediência, con-
forme o caso.

§ 3º Para garantir a efetividade das medidas pro-
tetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer 
momento, auxílio da força policial.

§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, 
no que couber, o disposto no caput e nos §§ 5º e 6º 
do art. 461 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
(Código de Processo Civil).

Seção III 
Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas:

I – encaminhar a ofendida e seus dependentes 
a programa oficial ou comunitário de proteção ou de 
atendimento;

II – determinar a recondução da ofendida e a de 
seus dependentes ao respectivo domicílio, após afas-
tamento do agressor;

III – determinar o afastamento da ofendida do lar, 
sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos 
filhos e alimentos;

IV – determinar a separação de corpos.
Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da 

sociedade conjugal ou daqueles de propriedade parti-
cular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, 
as seguintes medidas, entre outras:

I – restituição de bens indevidamente subtraídos 
pelo agressor à ofendida;

II – proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação de pro-
priedade em comum, salvo expressa autorização 
judicial;

III – suspensão das procurações conferidas pela 
ofendida ao agressor;

IV – prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos materiais de-
correntes da prática de violência doméstica e familiar 
contra a ofendida.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório 
competente para os fins previstos nos incisos II e III 
deste artigo.

CAPÍTULO III 
Da Atuação do Ministério Público

Art. 25. O Ministério Público intervirá, quando não 
for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da 
violência doméstica e familiar contra a mulher.

Art. 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo 
de outras atribuições, nos casos de violência doméstica 
e familiar contra a mulher, quando necessário:

I – requisitar força policial e serviços públicos de 
saúde, de educação, de assistência social e de segu-
rança, entre outros;

II – fiscalizar os estabelecimentos públicos e 
particulares de atendimento à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, 
as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no to-
cante a quaisquer irregularidades constatadas;

III – cadastrar os casos de violência doméstica 
e familiar contra a mulher.

CAPÍTULO IV 
Da Assistência Judiciária

Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e 
criminais, a mulher em situação de violência domésti-
ca e familiar deverá estar acompanhada de advogado, 
ressalvado o previsto no art. 19 desta lei.

Art. 28. É garantido a toda mulher em situação 
de violência doméstica e familiar o acesso aos servi-
ços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária 
Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, 
mediante atendimento específico e humanizado.

TÍTULO V 
Da Equipe de Atendimento Multidisciplinar

Art. 29. Os Juizados de Violência Doméstica e Fa-
miliar contra a Mulher que vierem a ser criados poderão 
contar com uma equipe de atendimento multidiscipli-
nar, a ser integrada por profissionais especializados 
nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde.

Art. 30. Compete à equipe de atendimento mul-
tidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem re-
servadas pela legislação local, fornecer subsídios por 
escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pú-
blica, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e 
desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, 
prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, 
o agressor e os familiares, com especial atenção às 
crianças e aos adolescentes.

Art. 31. Quando a complexidade do caso exigir 
avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determi-
nar a manifestação de profissional especializado, 
mediante a indicação da equipe de atendimento mul-
tidisciplinar.

AGOSTO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL104     



Agosto de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 11 26569 

Art. 32. O Poder Judiciário, na elaboração de sua 
proposta orçamentária, poderá prever recursos para 
a criação e manutenção da equipe de atendimento 
multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias.

TÍTULO VI 
Disposições Transitórias

Art. 33. Enquanto não estruturados os Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
as varas criminais acumularão as competências cível 
e criminal para conhecer e julgar as causas decor-
rentes da prática de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, observadas as previsões do Título 
IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual 
pertinente.

Parágrafo único. Será garantido o direito de pre-
ferência, nas varas criminais, para o processo e o jul-
gamento das causas referidas no caput.

TÍTULO VII 
Disposições Finais

Art. 34. A instituição dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher poderá ser acom-
panhada pela implantação das curadorias necessárias 
e do serviço de assistência judiciária.

Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e 
os Municípios poderão criar e promover, no limite das 
respectivas competências:

I – centros de atendimento integral e multidisci-
plinar para mulheres e respectivos dependentes em 
situação de violência doméstica e familiar;

II – casas-abrigos para mulheres e respectivos 
dependentes menores em situação de violência do-
méstica e familiar;

III – delegacias, núcleos de defensoria pública, 
serviços de saúde e centros de perícia médico-legal 
especializados no atendimento à mulher em situação 
de violência doméstica e familiar;

IV – programas e campanhas de enfrentamento 
da violência doméstica e familiar;

V – centros de educação e de reabilitação para 
os agressores.

Art. 36. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios promoverão a adaptação de seus ór-
gãos e de seus programas às diretrizes e aos princí-
pios desta Lei.

Art. 37. A defesa dos interesses e direitos transin-
dividuais previstos nesta Lei poderá ser exercida, con-
correntemente, pelo Ministério Público e por associação 
de atuação na área, regularmente constituída há pelo 
menos um ano, nos termos da legislação civil.

Parágrafo único. O requisito da pré-constituição 
poderá ser dispensado pelo juiz quando entender que 
não há outra entidade com representatividade adequa-
da para o ajuizamento da demanda coletiva.

Art. 38. As estatísticas sobre a violência domésti-
ca e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases 
de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e 
Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de 
dados e informações relativo às mulheres.

Parágrafo único. As Secretarias de Segurança 
Pública dos Estados e do Distrito Federal poderão 
remeter suas informações criminais para a base de 
dados do Ministério da Justiça.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, no limite de suas competências e nos 
termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, 
poderão estabelecer dotações orçamentárias especí-
ficas, em cada exercício financeiro, para a implemen-
tação das medidas estabelecidas nesta lei.

Art. 40. As obrigações previstas nesta lei não excluem 
outras decorrentes dos princípios por ela adotados.

Art. 41. Aos crimes praticados com violência do-
méstica e familiar contra a mulher, independentemente 
da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 
de setembro de 1995.

Art. 42. O art. 313 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso IV:

“Art. 313.  ..............................................
 ..............................................................
IV – se o crime envolver violência domés-

tica e familiar contra a mulher, nos termos da 
lei específica, para garantir a execução das 
medidas protetivas de urgência.”(NR)

Art. 43. A alínea f do inciso II do art. 61 do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 61.  ................................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
 ..............................................................
f) com abuso de autoridade ou prevale-

cendo-se de relações domésticas, de coabi-
tação ou de hospitalidade, ou com violência 
contra a mulher na forma da lei específica;

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

Art. 44. O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 129.  ..............................................
 ..............................................................
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§ 9º Se a lesão for praticada contra as-
cendente, descendente, irmão, cônjuge ou 
companheiro, ou com quem conviva ou tenha 
convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agen-
te das relações domésticas, de coabitação ou 
de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 
(três) anos.

 ..............................................................
§ 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, 

a pena será aumentada de um terço se o cri-
me for cometido contra pessoa portadora de 
deficiência.”(NR)

Art. 45. O art. 152 da Lei nº 7.210, de 11 de julho 
de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 152.  ..............................................
Parágrafo único. Nos casos de violência do-

méstica contra a mulher, o juiz poderá determinar 
o comparecimento obrigatório do agressor a pro-
gramas de recuperação e reeducação.”(NR)

Art. 46. Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e 
cinco) dias após sua publicação.

Brasília, 7 de agosto de 2006; 185º da Independên-
cia e 118º da República. – Luiz Inácio Lula da Silva.

Aviso nº 916 – C. Civil

Em 7 de agosto de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Sanção presidencial

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
restitui dois autógrafos do texto aprovado do Projeto 
de Lei nº 37, de 2006 (nº 4.559/04 na Câmara dos 
Deputados), que se converteu na Lei nº 11.340, de 7 
de agosto de 2006.

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

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL 
– AL) – A mensagem que acaba de ser lida vai à pu-
blicação.

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

O processado vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, avisos que passo a ler.

São lidos os seguintes: 

AVISOS 
DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 320/2006, de 7 do corrente, do Ministro da Fa-
zenda, encaminhando informações em resposta 
ao Requerimento nº 563, de 2006, do Senador 
José Maranhão;

– Nº 323/2006, de 7 do corrente, do Ministro da Fa-
zenda, encaminhando informações em resposta 
ao Requerimento nº 672, de 2006, do Senador 
Arthur Virgílio; e

– Nº 909/2006, de 4 do corrente, da Ministra-Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República, enca-
minhando informações em resposta ao Reque-
rimento nº 540, de 2006, do Senador Mozarildo 
Cavalcanti.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – As informações foram encaminhadas, em có-
pia, aos Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo. 
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – A Presidência recebeu do Embaixador da Rús-
sia no Brasil, documentos aprovados pelos chefes dos 
Estados e Governos dos países membros do G-8, em 
São Petersburgo, no dia 16 de julho deste ano.

Os documentos vão à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 
como orador inscrito, pelo tempo que S. Exª entender 
necessário para seu pronunciamento.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta fase de 
sessões não deliberativas, de recesso branco portan-
to, e justificado em função do importante fato eleitoral 
– lutamos tanto para termos eleições diretas para a 
Presidência da República e para a governadoria dos 
Estados –, temos de entender como normal que, neste 
momento, as atenções se concentrem no fato eleitoral, e 
que saibamos escolher bem. O Brasil precisa disso!

É natural que, em estando em Brasília, eu pro-
cure abordar – e não é essa a minha postura nas ses-
sões ordinárias em tempos de não-eleição – alguns 
pontos que terminam se encadeando em um mesmo 
discurso.

Começo pelo Relatório do Senador Amir Lan-
do, na chamada CPMI dos Sanguessugas, presidi-
da, com muita consciência, pelo Deputado Antonio 
Carlos Biscaia, que demonstra muita elegância, mui-
ta firmeza, muito espírito democrático na condução 
dos trabalhos. O Relatório, que arrolou, que incrimi-
nou um sem-número de Parlamentares, foi aprova-
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do, por unanimidade, sem que qualquer Parlamentar 
tivesse pedido vistas para protelar, por uma semana, 
uma decisão que já havia conquistado o coração da 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Evidente-
mente que, agora, temos algumas etapas a cumprir. 
Uma delas é o Conselho de Ética das duas Casas, 
aos quais cabe examinar a situação de Senadores e 
Deputados apontados pela CPMI, no Relatório par-
cial, como suspeitos de atividades ilícitas, envolven-
do essa empresa Planam e o Sr. Vedoin, proprietário 
da empresa. 

Antes das eleições, sabemos que não há tempo 
hábil para uma eventual cassação de mandatos, ou 
para eventuais cassações de mandatos; não há.

O povo brasileiro pode, ele sim, e isto sim, cassar 
os sanguessugas. Ele pode chegar e simplesmente 
não votar. Fazer a sua lista e dizer: “Neste aqui eu não 
voto”. Isto seria uma demonstração de maioridade da 
sociedade brasileira. 

Muitas vezes, setores da sociedade se desgru-
dam do Congresso: “Ah, o Congresso está desmo-
ralizado!” Concordo; sou o primeiro a dizer isso. Mas 
pessoas lá fora falam como se não tivessem nada a 
ver com o Congresso, como se não tivessem votado, 
como se não tivessem, às vezes, negociado os seus 
votos, como se não tivessem indicado para cá essas 
pessoas que tanto têm causado vergonha aos bons 
Congressistas e aos bons brasileiros. Então, é hora de 
a sociedade assumir uma certa maioridade. A “bola” 
agora está com ela. Não há como se cassar ninguém; 
não há tempo hábil, porque se tem de garantir o am-
plo direito de defesa a cada acusado. Não há como 
se cassar ninguém até as eleições. Mas a sociedade 
pode; a sociedade por dizer “não” a cada um deles, se 
quiser. E, portanto, se ela referendar os sanguessugas 
e eles para cá voltarem, saberemos que vamos ter um 
fim de ano tumultuado e o início de nova legislatura 
tumultuado também. 

Outra providência que vejo que vai acontecer, 
e muito habilidosamente a direção da CPMI... Aqui 
quero ressaltar, Senadora Heloísa Helena, não só 
a participação de V. Exª como Membro ativo da Co-
missão Parlamentar Mista de Inquérito, mas elogiar 
o principal representante do meu Partido na CPMI, 
o Deputado Carlos Sampaio, o tempo inteiro atento, 
conhecedor de Direito, que é e homem de bem que, 
sem dúvida alguma, também é, mas ressaltar a em-
pedernida determinação na luta pela constituição da 
CPMI do Deputado Fernando Gabeira, do Deputado 
Raul Jungmann, que tem atuado como Vice-Presi-
dente, e o trabalho de Amir Lando e Antônio Carlos 
Biscaia. Com habilidade, eles fizeram uma separação. 
Trataram, hoje, da questão Parlamentar. E fica uma 

indagação: e o Executivo? O Executivo tem de vir. 
Hoje vi, lá, o Líder do PT com uma conversa esqui-
sita de que há uma empresa... Se há empresa que 
incriminou alguém, que traga para a roda quem quer 
que seja, e de qualquer ano, mas que isso não sirva 
de desculpa para se perdoar os delitos, inúmeros, 
que têm sido praticados sob as bênçãos do Gover-
no Lula, sob as bênçãos e sob a ação de pessoas 
muito próximas do Governo do Presidente Lula. O 
Sr. Vedoin foi claro em seus depoimentos à Polícia 
Federal. Em 2001, houve um caso de ambulância; 
em 2002, muitas ambulâncias foram compradas. Fi-
caram restos a pagar expressivos, que teriam sido 
negociados, no Palácio do Planalto, pelo Sr. José 
Dirceu, em troca de votos. Ou seja: “Vamos liberar 
o dinheiro das tais ambulâncias e vocês votam com 
o Governo”. Foi mais ou menos isso o que se de-
preendeu do que se colheu de depoimentos do Sr. 
Vedoin na Polícia Federal.

Eu, aqui, já disse que foi uma coisa engraçada, 
porque mandaram para lá umas pessoas que queriam 
arrancar, de qualquer jeito, uma referência ao ex-Prefei-
to de São Paulo, José Serra. Volta e meia, eles ficavam 
agoniadinhos – uma coisa engraçada; sempre digo que 
as pessoas, quando fazem esses papéis, andam com 
passinhos curtos, não andam com passos largos, fi-
cam mais baixas do que são; é uma coisa complicada 
– : “E o Serra? E o Serra? E o Serra?” Acabaram co-
lhendo uma referência ao Mercadante, que foi aqui por 
mim defendido. Vejo o Mercadante como um homem 
honrado, correto, dedicado à coisa pública. E foi uma 
referência – a meu ver – sem nenhuma importância, 
eu mesmo não dei importância.

Mas o que foram fazer, lá, os tais paus-manda-
dos? Foram lá plantar Serra – olha que agricultura 
esquisita –, e colheram o Mercadante. Que agricultu-
ra esquisita: você planta maçã e colhe laranja! Então, 
é um negócio complicado. É para não fazerem mais 
isso! Para não complicarem mais as suas vidas, não 
fazerem mais isso! Não complicarem mais, ou seja, 
deixarem a verdade aparecer com limpeza, com lisu-
ra, com seriedade.

Portanto, Srª Presidenta, temos de verificar mes-
mo o envolvimento – que, este sim, me parece grande 
– do Ministro Humberto Costa.

Quero saber do Ministro Saraiva Felipe que, como 
Deputado, foi isentado, porque, claro, S. Exª não está 
sendo questionado como Deputado. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já 
concedo o aparte a V. Exª, Senador Romeu Tuma.
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S. Exª foi isentado como Deputado e não como 
Ministro. Quero saber o que há ou o que não há com 
S. Exª como Ministro. Parece-me que as coisas para o 
lado do ex-Ministro Humberto Costa estão complica-
das. Então, não me preocupa muito essa história que 
descobriram: uma empresa que, supostamente, teria 
feito algo delituoso em 1998, ou poderia ter sido em 
1524, ou poderia ter sido quando D. Pedro I proclamou 
a Independência brasileira; isso não me importa! O im-
portante é que não permitamos manobras diversionis-
tas e saibamos focar em algo que, para mim, é inédito: 
não é o mero ladrão da repartição pública; é algo con-
certado a partir do núcleo do Governo. Ou o Sr. José 
Airton Cirilo não é alguém do núcleo deste Governo? 
Não é alguém que foi candidato a governador do Cea-
rá pelo PT, alguém que, pelo que dizem os depoimen-
tos, teria articulado esse esquema? É diferente de um 
funcionário qualquer ter feito algo por conta própria. É 
diferente. Parece-me que tem, assim, uma articulação. 
Já me referi aqui a depoimentos que são comprome-
tedores para o ex-Ministro Humberto Costa. Portanto, 
vejo que temos algumas etapas a cumprir. 

Hoje, foi um dia brilhante, vitorioso. Conseguimos 
aprovar o relatório parcial. A CPI não acaba, vai até 
dezembro e, até lá, queremos ver se o Congresso é 
ou não capaz de dar uma grande resposta, porque o 
Congresso precisa dar uma resposta. A resposta, para 
mim, está sendo bem dada, ou seja, não aceitamos a 
convivência com figuras que enlameiam a Casa. Por 
outro lado, ao mesmo tempo, o Congresso está mos-
trando com maturidade que conseguiu fazer funcionar 
uma CPI em pleno período eleitoral sem o objetivo de 
tumultuar, de turvar o processo eleitoral. Esse é um 
dado significativo que já me parece bom de ser anotado 
pela opinião pública. Essa mesma opinião pública que, 
a meu ver, deve ser chamada a exercitar, meu preza-
do Deputado João Pontes, a sua maioridade, porque 
fica muito cômodo para setores da sociedade dizerem 
que o Congresso é assim ou assado, como se eles 
não tivessem votado para que essas pessoas viessem 
para cá. Votaram. Depois, elegem essas pessoas por 
qualquer razão: porque um deles é um médico bon-
zinho; porque o outro, com ambulância, atendeu não 
sei quantos. E depois ficam a cobrar que o Congresso 
faça ou aconteça em matéria de punição, quando tem 
uma punição muito simples que pode ser aplicada aos 
sanguessugas, como deve ser aplicada aos vampiros, 
aos mensaleiros. Isso aqui não é um filme de terror, 
mas está virando um. Deixa de ser um Congresso para, 
literalmente, virar um filme de terror. 

Está nas mãos do eleitor resolver isso rapida-
mente. É só não votar.

Concedo o aparte ao Senador Romeu Tuma, 
com muita alegria.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Arthur 
Virgílio, eu não deveria aparteá-lo, porque V. Exª já está 
praticamente esclarecendo toda a situação. Há uma 
questão que fica pressionando nossa cabeça e que é 
motivo também de uma interrogação principalmente 
de parte da imprensa, dos interessados: como uma 
quadrilha pode funcionar com um braço só, só com 
o Parlamento? Ela tem de ter uma infra-estrutura se-
melhante a um polvo, com vários braços e um núcleo. 
Esse núcleo tem de ser um Ministério, porque é para lá 
que vão as emendas, lá é que elas são liberadas, para 
lá é que foram os nomes dos aliciadores que tinham 
contato com vários Parlamentares que foram conven-
cidos a apresentar as emendas. No caso do Ministro a 
que V. Exª se referiu, ele, segundo o depoimento muito 
claro do Luiz Antonio – parte do qual ouvi –, disse que 
esteve em contato pessoalmente e que o Ministro disse 
que não poderia resolver o pagamento de R$8 milhões 
que estavam em atraso. Ele disse que a firma ia que-
brar. Indicou um funcionário para encontrar o caminho 
do parcelamento e pagar a dívida. Assim, a coisa tem 
de ser esclarecida ou não? Há liberação de verbas, 
dentro de uma infra-estrutura criminosa, em que há in-
dicativo de pagamento de propina por empresas-mãe 
e por subsidiárias fantasmas. Não vejo como evitar... 
Fiz um requerimento pedindo a presença do Ministro, 
até para que ele pudesse desmentir tudo que foi feito. 
V. Exª tem razão. Acredito que essa CPMI hoje deu um 
passo, mas não encerrou sua caminhada.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
bem, Senador Romeu Tuma.

Srª Presidenta, parece-me que os delegados do 
PT, aquelas pessoas que não sei se estavam ali para 
cumprir com o dever de investigar com lisura, para 
chegar a conclusões, doessem a quem doessem as 
conclusões, mas sim para fazer um certo “tareferismo” 
político. Ficavam a dizer: “Mas e no Governo passado...” 
Parece-me que o tal Sr. Vedoim dizia: “Não. No Governo 
passado, não havia nada disso. No Governo passado, 
não havia facilidades. Depois é que começaram a fa-
zer dificuldades para vender facilidades”. Chegaram a 
plantar neste Governo uma figura da quadrilha lá den-
tro, nos escalões mais próximos do Ministro, lá dentro 
do Ministério da Saúde. 

É grave! A coisa apodreceu mesmo!
Mas eu também tenho uma explicação a dar. Na 

verdade, restou um nome ligado ao meu partido, o 
PSDB. Lamento muito, pois era uma figura com quem 
eu convivia muito bem, o Deputado Paulo Feijó, que, 
por decisão da Executiva, estava com sua expulsão 
sendo articulada.
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O Deputado se antecipou, pediu o desligamento 
do Partido e, assim, desistiu de concorrer à eleição. O 
PSDB agiu como acho que os outros partidos deveriam 
ter agido, aqueles que tivessem nomes implicados, e 
não fizeram isso. Está em tempo. Façam como fez o 
meu partido, que providenciou, procurou ver quem era 
inocente e inocentou os inocentes. Entendeu que o 
Deputado Paulo Feijó era culpado e fez isso.

Agora, Srª Presidenta, eu vou para a minha terra. 
Registro, para que conste dos Anais do Senado Federal, 
a realização, a partir do dia 29 próximo, da X Conferên-
cia Latino-Americana de Zonas Francas. Será na capital 
do meu Estado, sede do Pólo Industrial de Manaus, e 
integra a III Feira Internacional da Amazônia.

Manaus torna-se sede desse importante even-
to graças ao empenho da Superintendente da Zona 
Franca de Manaus, Drª Flávia Grosso, para quem essa 
Conferência deverá contribuir em muito para inserir o 
Pólo Industrial de Manaus nos debates internacionais 
de comércio exterior.

São esperados em Manaus 400 participantes, 
que, sem dúvida, terão oportunidade de conhecer a 
realidade amazonense, como um dos mais importantes 
centros industriais de alta tecnologia do mundo.

Os participantes virão da Argentina, Chile, Co-
lômbia, Costa Rica, Guatemala, Equador, Honduras, 
Nicarágua, Porto Rico e República Dominicana. São 
esperados também representantes governamentais 
e empresários.

A Zona Franca de Manaus é considerada a de 
melhor performance em produção e faturamento, em 
todo o mundo, segundo qualificação do Comitê de Zo-
nas Francas das Américas – CZFA, de que faz parte 
o nosso Pólo Industrial de Manaus.

Pretendo estar em Manaus por ocasião da so-
lenidade inaugural da Conferência, da mesma forma 
como sempre atuei, no Senado e fora dele, para con-
solidação do Pólo Industrial de Manaus, hoje uma das 
mais gratas realidades econômicas do Brasil.

Outra notícia relevante – e é de uma contradição 
terrível: Falta água nas torneiras da Capital da Terra 
das Águas. 

Leio na lúcida coluna “Na Mira do Belmiro”, do 
jornal O Estado do Amazonas, informação aparente-
mente mirabolante e que, dita Brasil adentro, chega a 
ser difícil de acreditar: está faltando água nas residên-
cias de Manaus. Difícil, sim. Afinal, Manaus é Capital 
da Terra das Águas.

Não é só água que falta nas torneiras. Falta ver-
gonha na cara. Na cara de quem tem obrigação de 
administrar. Na Lei máxima, que é a lei moral, gover-
nar começa por uma espécie de artigo 1º e absoluto, 
que diria:

Não pode faltar água para a população.
Absoluto significa: Que não depende de outrem 

ou de uma coisa; independente, que não tem limites, 
sem restrições, irrestrito, infinito, não sujeito a condi-
ções, isto é, incondicional. 

E mais: absoluto é algo superior a tudo o mais, 
único, firme, que não admite contradição, incontestá-
vel, pleno, completo, cabal! 

Assim deveria ser. Com água nas torneiras. 
Não obstante, a realidade triste e verdadeira é 

que está faltando água em Manaus, repito: a Capital 
da Terra das Águas.

Belmiro considera grave a situação do Prefeito 
Serafim Corrêa, responsável, em última instância, por 
equacionar o drama criado por seus antecessores. Em 
minha opinião, o menos culpado pelo caos é, precisa-
mente, o atual Prefeito. O ex-Governador Amazonino 
Mendes promoveu ruinosa privatização do sistema 
estatal de águas e, dos cerca de R$180 milhões re-
cebidos da empresa francesa compradora, menos de 
R$10 milhões foram para os cofres da municipalidade. 
A parte do leão, dizem, foi para os cofres, aí, sim, de 
empreiteiras e fornecedores amigos do poder de en-
tão. Culpa maior teve o Governador Eduardo Braga, 
que passou quase quatro anos fingindo não ter nada 
com o assunto e deixando o desgaste para a Prefei-
tura. E culpa máxima coube e cabe ao ex-Governador 
Amazonino, que “idealizou” a privatização que quebrou 
o sistema.

Estou anexando, Srª Presidenta, a este pronun-
ciamento o artigo do jornalista Belmiro Vianez Filho, 
mencionado, para que passe a constar dos Anais do 
Senado da República.

Finalmente, Srª Presidente, faço aqui um registro 
que sei que agradará muito a V. Exª

O Juiz Rafael de Araújo Romano, da Vara 
da Infância e da Juventude de Manaus, tem sido 
incansável defensor dos direitos básicos, asse-
gurados por lei à população infanto-juvenil. Sua 
preocupação é garantir principalmente educação 
e saúde às crianças. Como Juiz, exarou diversas 
sentenças,obrigando o Governo a oferecer trata-
mento fora do domicílio a crianças cardiopatas. 
Nessa missão, toda ela merecedora de aplausos, 
o Dr. Rafael de Araújo Romano atua há 30 anos, 
bem antes, portanto, do Instituto da Criança e do 
Adolescente, criado há 16 anos.

No final de julho último, li matéria assinada por 
André Alves, no jornal Correio Amazonense, com a 
entrevista do ilustre magistrado em que, além de outras 
considerações, sugere mudança firme na atuação do 
Governo do Amazonas, para que, no meu Estado, seja 
implantado, em regime integral, o ensino fundamen-
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tal. Aplaudo a idéia do Dr. Romano. É uma das teses 
a que dedico especial empenho. Como bem diz ele, o 
tempo integral no ensino, além de oferecer educação 
de qualidade às crianças, ensejaria aos pais oportu-
nidade de trabalhar com tranqüilidade, sabendo que 
os filhos estariam bem cuidados. 

Por ser uma entrevista bem adequada aos tempos 
atuais e por ser uma entrevista de interesse nacional 
e não só de interesse do meu Estado, eu o estou ane-
xando, em seu inteiro teor, a este pronunciamento, para 
que também passe a constar dos Anais do Senado 
da República, Srª. Presidente.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, registro, para que conste dos Anais 
do Senado Federal, a realização, a partir do dia 29 
próximo, da X Conferência Latino-Americana de Zo-
nas Francas. Será na Capital do meu Estado, sede do 
Pólo Industrial de Manaus, e integra a III Feira Inter-
nacional da Amazônia.

Manaus torna-se sede desse importante evento 
graças ao empenho da Superintendente da ZFM, Drª 
Flávia Grosso, para quem essa Conferência deverá con-
tribuir em muito para inserir o Pólo Industrial de Manaus 
nos debates internacionais de comércio exterior.

São esperados em Manaus 400 participantes, 
que, sem dúvida, terão oportunidade de conhecer a 
realidade amazonense, como um dos mais importantes 
centros industriais de alta tecnologia do mundo.

Os participantes virão da Argentina, Chile, Co-
lômbia, Costa Rica, Guatemala, Equador, Honduras, 
Nicarágua, Porto Rico e República Dominicana. São 
esperados também representantes governamentais 
e empresários.

A Zona Franca de Manaus é considerada a de 
melhor performance em produção e faturamento, em 
todo o mundo, segundo qualificação do Comitê de Zo-
nas Francas das Américas-CZFA, de que faz parte o 
nosso Pólo Industrial de Manaus.

Pretendo estar em Manaus por ocasião da so-
lenidade inaugural da Conferência, da mesma forma 
como sempre atuei, no Senado e fora dele, para a 
consolidação do PIM, hoje uma das mais gratas rea-
lidades econômicas do Brasil.

Como segundo assunto, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, leio, na coluna “Na Mira do Belmiro”, 
do jornal O Estado do Amazonas, informação mira-
bolante e que, dita Brasil adentro, chega a ser difícil 
de acreditar: está faltando água nas residências de 
Manaus. Difícil, sim. Afinal, Manaus é a Capital da 
Terra das Águas.

Não é só água que falta nas torneiras. Falta 
vergonha na cara. Na cara de quem tem a obri-
gação de administrar. Na lei máxima, que é a lei 
moral, governar começa por uma espécie de art. 
1º e absoluto, que diria: Não pode faltar água para 
a população.

Absoluto significa: Que não depende de outrem 
ou de uma coisa; independente, que não tem limites, 
sem restrições, irrestrito, infinito, não sujeito a condi-
ções, isto é, incondicional.

E mais: absoluto é algo superior a tudo mais, úni-
co, firme, que não admite contradição, incontestável, 
pleno, completo, cabal!

Assim deveria ser. Com água nas torneiras.
Não obstante, a realidade triste e verdadeira é 

que está faltando água em Manaus, repito: a Capital 
da Terra das Águas.

Avanço na leitura da correta coluna de Belmiro 
Filho, em que ele diz que o prefeito e o atual Governa-
dor, Eduardo Braga, foram céleres em responsabilizar 
o ex-Governador Amazonino Mendes.

Belmiro considera grave a situação do Prefeito 
Serafim, responsável, em última instância, por equa-
cionar o drama criado por seus antecessores.

Os outros dois, que procuram jogar a culpa um 
no outro disputam o Governo do Estado, um para ficar, 
o outro para tentar voltar.

Só o que não volta é a água nas torneiras das 
famílias amazonenses. Passam sede na Terra das 
Águas. E isso é inadmissível!

Senhor Presidente, estou anexando a este pro-
nunciamento o artigo do jornalista Belmiro Filho, men-
cionado, para que passe a constar dos Anais do Se-
nado da República.

E, como último assunto, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, quero dizer que o Juiz Rafael de 
Araújo Romano, da Vara da Infância e Juventude 
de Manaus, é um incansável defensor dos direitos 
básicos assegurados por lei à população infanto-
juvenil.

A preocupação desse autêntico bom Samarita-
no é a de garantir principalmente Educação e Saúde 
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às crianças. Como Juiz, exarou diversas sentenças 
obrigando o Governo a oferecer tratamento fora do 
domicílio a crianças cardiopatas.

Nessa sua missão, merecedora de aplausos, o 
Dr. Romano atua há 30 anos, abem antes da existên-
cia do Estatuto da Criança e do Adolescente, criado 
há 16 anos.

No final de julho último, li no jornal Correio Ama-
zonense entrevista do ilustre magistrado, em que, 
além de outras considerações, sugere uma mudança 
firme na atuação do Governo do Amazonas, para que, 
no meu Estado, seja implantado em regime integral o 
ensino fundamental.

Aplaudo essa idéia do Dr. Romano. É uma das 
teses a que dedico especial empenho. Como bem diz 

o magistrado, o tempo integral no ensino, além de ofe-
recer educação de qualidade às crianças, ensejaria 
aos pais oportunidade de trabalhar com tranqüilidade, 
sabendo que os filhos estariam bem cuidados. 

Por ser uma entrevista bem adequada aos tem-
pos atuais, estou anexando seu inteiro teor a este pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado da República.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

Concedo a palavra, pelo tempo que entender 
necessário, ao Senador Magno Malta.

Enquanto V. Exª se dirige à tribuna, registro a 
presença do querido companheiro e irmão de tantas 
caminhadas, o Deputado João Fontes, nosso irmão 
de Sergipe.

Nobre Senador Magno Malta, V. Exª tem a pala-
vra pelo tempo que entender necessário.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dora Heloísa Helena, Senador Romeu Tuma, Deputado 
João Fontes, Senadora Ideli Salvatti, pessoas presen-
tes no plenário, as pessoas que estão nos vendo em 
casa já imaginam as razões que me trazem à tribuna, 
nesta tarde. A última vez em que aqui estive foi com 
um misto de tristeza e indignação. 

Mas o que me traz nesta tarde é tão-somen-
te indignação. Acabei de assistir, Senadora Heloísa 
Helena, ao relatório da CPMI, estupefato, até porque 
em momento nenhum imaginei, em momento nenhum 
me ocorreu, Senador Romeu Tuma, que meu nome 
estivesse incluído no relatório da CPMI, pelas mais 
diversas razões. E razões contundentes, verdadeiras; 
razões fortes. Cabe a um homem de bem, num mo-
mento como este, revelar à Nação sua indignação, 
porque os justos têm de indignar-se. Hoje venho tão-
somente, Senador Arthur Virgílio, indignado, revoltado 
e, até certo ponto, traído, porque discuti com quem 
podia discutir. 

Vejo o relatório, e o Relator, simplesmente, com 
todo o respeito que tenho ao Senador Amir Lando, 
que pega bandidos que receberam dinheiro, que car-
comeram o Orçamento da União, que fizeram con-
luio, que roubaram dinheiro público, que receberam 
dinheiro em conta... O dinheiro foi repassado em conta 
de parentes, e há outro lote, recebido em contas de 
assessores. 

Indigna-me, Srª Presidente. O Presidente da CPMI 
leu em resposta a um Senador, e, respondendo ao 
Senador Eduardo Suplicy, que indagava ao Relator as 
razões de citar o nome das pessoas contra as quais 
não existiam provas e sobre as quais havia absoluta 
dúvida, conforme foi mencionado, ou seja, aquelas 
que nem dinheiro em conta receberam e cujo assessor 
também não recebeu, as que não têm familiar envol-
vido e que tão-somente eram vítimas de ilação, com 
todo o respeito ao Senador Amir Lando, S. Exª disse: 
Encaminhei todo mundo, para que, nos Conselhos de 
Ética, os inocentes tenham condição de se inocenta-
rem.” Nunca vi isso na minha vida! “Eu não examinei, 
Senador Eduardo Suplicy, não deu tempo. Então, como 

não deu para separar, mandei o nome de todos, para 
que, nos Conselhos de Ética, os inocentes tenham 
condição de inocentarem-se.” 

Senador Romeu Tuma, V. Exª é Corregedor des-
ta Casa, um dos homens mais dignos deste País; seu 
padrão moral é aplaudido pelo Estado de São Paulo e 
pelo Brasil. Eu já admirava V. Exª, antes de conhecê-
lo, antes de ter o mandato federal. E, do alto da sua 
postura, sei que V. Exª estava atento e ávido, porque 
não há a menor possibilidade. Em nenhum momento, 
imaginei que meu nome pudesse ser incluído numa 
vala comum, com indivíduos que roubaram dinheiro 
público. 

Os critérios são os que passo a relatar. Primeiro 
critério: incluir todos os Parlamentares que se utiliza-
ram de prerrogativas do mandato, com apresentação 
de emenda, Senadora Heloísa Helena, Senadora Ideli 
Salvatti, para auferir benefícios financeiros e outras 
vantagens indevidas. 

Eu não coloquei emenda nenhuma. Brasil, eu 
nunca coloquei emenda nenhuma!

Então, se o critério é esse, não me enquadro no 
primeiro, Deputado Walter Pinheiro. 

Segundo critério: todos que permitiram, por ação 
ou omissão, que servidores conseguissem benefícios 
financeiros ou outras vantagens junto ao grupo Pla-
nam sobre as emendas do Parlamentar. Não há isso 
comigo. Os meus funcionários, os meus assessores 
nunca receberam, nunca participaram, não conhe-
cem, não estiveram presentes; nada lhes foi dado, 
nada receberam.

Srª Presidente, Corregedor Tuma, não estou en-
quadrado nesse segundo grupo, até porque não foi 
assim que construí a minha vida, fazendo benefícios 
financeiros a partir do Orçamento da União. A minha 
vida foi construída, fazendo enfrentamento a bandido, 
ao narcotráfico, ao crime organizado. 

Quero que o cidadão, que qualquer homem deste 
País; quero que algum Prefeito do meu Estado levante o 
seu dedo e diga: “O Senador Magno Malta me mandou 
uma emenda e mandou a Planam junto ou qualquer 
tipo de empreiteira ou lobista.” Isso não existe, absolu-
tamente! Não estou enquadrado no segundo item.

Terceiro item, que está nos jornais de hoje, pois 
os critérios foram espalhados para a mídia ontem: de-
verão ser enquadrados todos os Parlamentares que 
utilizaram serviços ou terceiros para recebimento, em 
suas contas bancárias ou em espécie, de recursos 
destinados a Parlamentar.

Nunca recebi dinheiro, nunca recebi em espécie, 
nunca recebi em qualquer conta minha, nem da mi-
nha família, Senador Romeu Tuma. As minhas mãos 
estão limpas. 
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Homens e mulheres que, como eu, têm vergonha 
na cara e que se vêem enquadrados numa vala no-
jenta como essa preferem morrer. É preferível morrer! 
É melhor a morte, Senador Romeu Tuma! É melhor a 
morte, do que enfrentar os olhos, Senador Arthur Vir-
gílio, de uma sociedade que põe todo mundo na vala 
comum e que, a partir de agora, olha todos como se 
fossem ladrões, roubadores, defraudadores da moral 
pública, roubadores de orçamento. Eu não sou ladrão! 
Não sou sanguessuga! Nunca botei emenda para am-
bulância! Indignado estou em ver o meu nome enfiado 
nessa malandragem!

O Sr. Vedoin e o filho ... e não posso nem pro-
cessá-los por corrupção ativa, porque não os conheço; 
eles nunca me propuseram qualquer tipo de corrupção. 
Não os conheço, não sei quem são; ouvi falar em Pla-
nam pelos jornais. Eles disseram, no depoimento, que 
acertaram com o Deputado Lino Rossi dar um carro 
para mim, como se minha honra valesse só uma van. 
É pouco, porque honra não tem preço. E diz que com-
prou este carro em 2003 para mim: uma van. Sena-
dor Romeu Tuma, essa tal van foi comprada em 2001 
– aqui está o documento – e foi registrada no nome 
do Deputado Lino Rossi no dia 08/01/2001, Senadora 
Heloísa Helena. Aqui está o reconhecimento da firma, 
a assinatura do Sr. Luiz Antonio Trevisan Vedoin, dando 
fé ao documento em nome de Laudenir Lino Rossi.

Quem é Lino Rossi? Um Deputado Federal que 
trabalhou na CPI do Narcotráfico comigo – fez um belo 
trabalho –, sobre quem, naqueles dias, não pesava 
qualquer tipo de acusação, ou envolvimento, nem ban-
ditismo. Naqueles dias, o trabalho que Moroni Torgan, 
Fernando Ferro e eu fizemos, a luta que tivemos, neste 
País, na CPI do Narcotráfico, fez com que ficássemos 
todos muito amigos.

Quando veio a reeleição – para que o Brasil saiba 
a história –, o Deputado Lino Rossi não se reelegeu, 
Deputado João Fontes. Eu era Senador, ele veio ao 
meu gabinete e chorou ali. Sou evangélico – a mídia 
já zombou disso, mas vou falar de novo para zombar 
mais um pouco; oramos com ele, li a Bíblia com ele, 
ajoelhei-me com ele, que tem uma filhinha doente. É 
uma pessoa com a qual fiz uma grande amizade. Nunca 
pesou, naqueles dias, qualquer tipo de acusação. 

Ele nunca me falou em Planam; nunca me falou 
em emenda para o Orçamento; nunca tocou comigo 
em absolutamente nada, porque ele sabe o tipo de 
homem que sou. Aliás, todos os outros nunca me en-
costaram para propor nada, porque sabem quem eu 
sou, o meu comportamento, a minha vida.

E ele me disse que o seu grande sonho era ter 
um programa, Senador João Fontes, quer dizer, Depu-
tado João Fontes – de repente, estou até profetizan-

do, chamei-o de Senador. Seu grande sonho era ter 
um programa nacional porque ele tinha um programa 
de muita audiência em Cuiabá. Eu, Senadora Heloísa 
Helena, Senador Arthur Virgílio, falei ao Bispo Marce-
lo Crivella, Senador, que falou ao Dr. Gonçalves, di-
retor da Record. Fui lá com o Lino Rossi naquele dia 
e o apresentei. Ele fez um teste, passou, por méritos 
próprios, e foi comandar o programa Cidade Alerta, 
da Record.

Hoje, Deputado Walter Pinheiro, o Rony Lins, 
empresário musical que trabalhava comigo naqueles 
dias, ligou-me pela manhã para me lembrar, dizendo: 
eu estava naquele dia no encontro, quando começamos 
a conversar sobre televisão e música, e o Deputado 
Lino Rossi – ex-Deputado naquela época – disse-me 
o seguinte, Deputado João Fontes: Magno, tenho uma 
van que usei na minha campanha. Está encostada. Não 
volto mais para Cuiabá. Vou agora me concentrar em 
São Paulo. Tive a grande oportunidade da minha vida. 
Se você precisar usar, é minha, usa do jeito que você 
quiser. Eu usei essa van, que não está em nome de 
Planam nem de outra empresa. O Lino simplesmente 
me mandou no nome de uma pessoa, que nem me 
lembro: Luiz não sei o quê. Eu a devolvi, Deputado 
João Fontes, Senadora Heloísa Helena, Senador Sibá 
Machado, há um ano e dois meses. Se eu tivesse de-
volvido no mês passado, há sessenta dias, quando 
estourou tudo isso, há quinze dias. Devolvi há um ano 
e dois meses e para o seu dono, Lino Rossi.

Está lá na porta dele o carro dele, que nunca foi 
meu. Não existe outra verdade além dessa. 

O que acontece? Cadê o Lino Rossi para com-
provar isso? Ele aparece aqui, no Senado, chega ao 
Corregedor, Senador Romeu Tuma, e diz: “Sou o Lino 
Rossi e tudo o que o Senador acabou de falar na tri-
buna é a mais pura verdade. Eu assumo e ratifico”. O 
Senador Romeu Tuma disse a ele: “Faça por escrito”. 
E, por escrito, ele fez. Mandou o documento que está 
na minha defesa, que agora imagino que nem foi lido 
na CPI, porque o relatório da CPI põe apenas o que o 
Vedoin disse sobre a Serys Slhessarenko, sobre o Ney 
Suassuna e sobre mim e não põe a nossa defesa. Foi 
por isso que o Senador Suplicy perguntou ao nosso 
querido Senador Amir Lando, por quem tenho muito 
respeito: “Por que a defesa não foi anexada?” Assim 
como a sociedade tem direito de conhecer a denúncia, 
tem direito de conhecer a resposta. A sociedade tem 
que entrar em contato com esses documentos. E, so-
bre a acusação que me fez, a sociedade vai dizer: por 
que o nome do Senador está nessa lista? 

Simplesmente o Relator respondeu ao Senador 
Suplicy: “Não deu tempo. Estou mandando para os 
Conselhos, porque lá os inocentes têm como se de-
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fender”. Meu Deus do céu, está lá a palavra: inocen-
tes! Mas agora não temos o mesmo espaço na mídia. 
Temos apenas a tribuna do Senado e passaremos 
toda a vida como ladrões para parte significativa da 
população brasileira. 

Senadora Heloísa Helena, Deus sabe como es-
tou aqui.

Estou olhando nos olhos da minha filha mais nova, 
que está ali sentada me vendo. Quando minhas filhas 
nasceram, minha casa estava cheia de drogados e 
de marginais. Elas nasceram nos braços deles. O sa-
crifício de uma vida, tirando drogados e bandidos das 
ruas, devolvendo-lhes a dignidade. Minha filha está ali 
me olhando. Conhece a minha vida e o meu sacrifício. 
Sou um homem de mãos limpas.

Entrei na vida pública em 1992, como Vereador. 
Em 2002, dez anos depois, era Senador da República, 
eleito pela maior votação da história do Espírito Santo, 
por uma luta em favor dos menores, dos drogados, dos 
presos, dos menos favorecidos, sacrificando minhas 
três filhas. Para mim é muito duro.

A graça de Deus me põe nessa tribuna, Senador 
Arthur Virgílio, nesta tarde; revoltado, com a boca amarga, 
indignado, para comunicar que vou interpelar judicialmente 
o Relator da CPMI, para que, dentro desses critérios, mal 
nenhum, maior do que já me fizeram, me façam mais. O 
mal que me fizeram, não podem fazer maior. Com todo 
respeito ao Senador Amir Lando – faço isso com respeito, 
não estou agredindo S. Exª nem a Comissão, de maneira 
alguma, nem vou fazê-lo – vou enfrentar a luta até o fim. 
Vou até o final, Sr. Corregedor.

Tenho honra. Tenho uma esposa em casa, tenho 
duas filhas e centenas e centenas de filhos de 10, 12, 
13 e 20 anos que estão me vendo agora; de 70, de 50 
anos, drogados, bêbados, abandonados, tirados das 
ruas, que estão lá chorando e sofrendo comigo, me 
vendo nesta tribuna agora.

Por eles, por mim, Senador Sibá, eu vou até o 
final, eu vou até o final. Os critérios estão aqui. Eu não 
me enquadro em nenhum deles. 

Tenho certeza de que o Senador Demóstenes 
Torres, que é um procurador, um homem do Ministé-
rio Público, que conhece o instrumento legal... Mini-
mamente o que a CPI teria de ter feito era separar e 
dizer: existe a ilação; pedimos que esses continuem, 
que verifiquem para ver se há qualquer grau de en-
volvimento. Mas colocar 72 juntos, ou 75, com os que 
roubaram dinheiro do Orçamento, com os que rece-
beram em conta, receberam em espécie, com os as-
sessores que receberam, Senador Arthur Virgílio, é 
muito, é pesado demais!

Mas irei ao Supremo para que o meu amigo, 
colega, a quem respeito, Senador Amir Lando, possa 

dizer naquela Casa, com base na defesa que fiz... E a 
defesa deveria constar do relatório – foi muito bem o 
Senador Suplicy – que mostra só quem acusa, como 
se o acusador fosse o melhor benfeitor da sociedade 
brasileira. É verdade que naquela lista existem pessoas 
que precisam pagar mesmo; roubaram o Orçamento, 
desrespeitaram os seus Estados e aqueles que votaram; 
mexeram na honra da sua própria família ao armarem 
tramóia no Orçamento, ao armarem tramóia, moleca-
gem, ao roubarem o Orçamento, mas eu não fiz isso, 
não participei disso, não sou parte dessa desgraça!

Senador Sibá Machado, ouço V. Exª.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sena-

dor Magno Malta, eu assistia pela televisão o seu 
pronunciamento e resolvi vir até aqui. Farei em apar-
te o que pretendia fazer em pronunciamento. Eu me 
abstive na votação – eu não sei se V. Exª tomou co-
nhecimento – e foi exatamente em razão desse ponto 
que eu me abstive. Eu disse ao Relator que nós não 
iríamos pedir vistas do processo, porque pareceria 
apenas ambigüidade de nossa parte. Naquele mo-
mento, falava mais alto a voz do consenso daquela 
Comissão, e eu me abstive. Acho que a pergunta do 
Senador Suplicy deu voz a todas as nossas indaga-
ções. Como é que se colocam apenas dois grupos de 
Parlamentares naquele relatório? Ao primeiro grupo 
foi atribuído um certo grau de culpabilidade e ao se-
gundo, nenhum grau de culpabilidade, foi isentado 
de culpa portanto. Por que não criar, no mínimo, um 
terceiro grupo? Para um terceiro grupo, o critério de 
inclusão poderia ser o seguinte: esta pessoa foi re-
lacionada, mas nós não encontramos tais e tais evi-
dências; achamos, portanto, que o caso merece uma 
avaliação mais pormenorizada por parte de alguma 
outra instância, seja o Conselho de Ética ou a Cor-
regedoria. Mas isso não foi posto! Na noite anterior, 
a Folha Online publicou três grupos. Quem abrir as 
páginas da Internet verá lá três grupos. Eu até ama-
nheci o dia de hoje achando que teríamos três gru-
pos. Eu não pude participar das reuniões de ontem 
porque eu estava com febre muito alta – ainda estou 
combalido em decorrência de violenta gripe –, mas 
tive de vir no dia de hoje, fazer das tripas coração. A 
forma como V. Exª foi tratado no relatório mostra que 
todos foram tratados igualmente mesmo sendo desi-
guais. Não é suficiente a argumentação apresentada 
quando se disse: “Sim, mas quem for inocente tem 
condição de se explicar”. Se fosse assim, não deveria 
ter sido criado o segundo grupo, não poderia haver 
o grupo dos dezoito, porque todos foram citados de 
alguma forma. Há pessoas que foram citadas de al-
guma forma, mas foram inocentadas. Concordo que 
aquele critério de inocência é verdadeiro, mas por 
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que não dar um tratamento particular para outras 
pessoas também? Se não foi dado a determinadas 
pessoas o direito de serem ouvidas porque não havia 
tempo, o cuidado de se criar um terceiro grupo deveria 
ter sido adotado. De fato, há três grupos distintos ali 
dentro. Há o grupo de pessoas às quais está asso-
ciada vasta documentação; o segundo grupo, que é 
formado por pessoas que o próprio Vedoin inocentou 
– disse que se enganou, disse que as pessoas não 
podiam ter sido citadas, porque realmente não havia 
nenhum tipo de relação –; e há o grupo de pessoas 
que o Vedoin insistiu em incriminar, mas em relação 
às quais não há nenhuma prova material. Isso está 
escrito no relatório, mas esse último grupo de pesso-
as foram colocadas junto aos 72. Asseguro a V. Exª 
que vou pedir ao Presidente Renan Calheiros que, 
nesse trâmite interno da segunda etapa, adote esse 
entendimento. O grupo de parlamentares que não foi 
inocentado precisa ser dividido em dois, pois nele há 
pessoas que precisam ser ouvidas, como é o caso 
de V. Exª, que, inclusive, apresentou esclarecimento 
por escrito, mas, conforme admitido pela Comissão, 
não pôde ser analisado por falta de tempo. O Senador 
Renan Calheiros vai ter, com certeza, condições de 
analisar isso com carinho e, talvez, possa determinar 
que esses casos intermediários não sejam tratados no 
Conselho de Ética, mas no âmbito da Corregedoria. 
É necessário que ela ouça V. Exª e os demais Sena-
dores citados, oferecendo um tratamento diferenciado 
a quem o merece. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Ouço 
o Senador Arthur Virgílio e, em seguida, o Senador 
Romeu Tuma.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Magno Malta, ouvi hoje com muita atenção a inter-
venção da Senadora Heloísa Helena na CPMI. S. Exª, 
com muita justeza, com muito senso de humanida-
de, dizia que, se o Relator tem dúvidas em relação 
a fulano ou sicrano, tem a obrigação de explicitá-las 
para o Conselho de Ética, isso seria o mínimo. Por 
outro lado, V. Exª tem pleno direito – e isso me pa-
rece ser o mínimo que se lhe pode assegurar a Co-
missão Parlamentar Mista de Inquérito – de ter uma 
emenda propondo a retirada de seu nome para que V. 
Exª faça na própria CPMI a mesma defesa veemente 
que está fazendo aqui, nesta sessão, deixando os 
seus Pares, Deputados e Senadores, julgarem essa 
emenda que proporia a sua retirada. Eu concordo 
com V. Exª num ponto, e este pensamento também 
recolhi da Senadora Heloisa Helena: se as citações 
são diferentes, logo, as afirmações do Relator deve-
riam ser igualmente diferentes. Inocentar exige uma 
coragem tão grande quanto a coragem de apontar 

a punição. O papel do promotor nem sempre é o de 
pedir a condenação, muitas vezes o seu papel é o 
de dizer que prefere o arquivamento por entender 
que o réu é inocente. 

Eu vejo esses dois caminhos de maneira bem 
prática. Os dois caminhos seriam os seguintes. Já na 
semana que vem, V. Exª faria na Comissão a sua de-
fesa, solicitaria que a Comissão retirasse seu nome 
– não vai faltar quem faça isso, quem assuma essa 
emenda propondo a retirada do seu nome – e os Par-
lamentares julgariam se retirariam ou não o seu nome. 
O segundo caminho seria cobrar do Relator que S. Exª, 
no mínimo, explicitasse quais são os casos de dúvida. 
Se ele admitiu que tem dúvidas, que diga que tem dú-
vidas a respeito de fulano, de sicrano e de beltrano, 
que diga por que tem essas dúvidas e que isso conste 
do encaminhamento desses nomes aos quais S. Exª 
se referirá para o Conselho de Ética. Estarei presente 
à sessão. Ouvirei lá, atenta e respeitosamente, o pro-
nunciamento de V. Exª, assim como aqui estou ouvindo 
atenta e respeitosamente o seu pronunciamento. Não 
sei se V. Exª acatará essas duas sugestões, mas elas 
me parecem suficientes para a obtenção de um enca-
minhamento. Percebo que V. Exª está de fato indignado, 
e as pessoas indignadas merecem ser ouvidas.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Senador 
Arthur, agradeço o seu aparte e gostaria de dizer a V. 
Exª, que está numa correria por causa da candidatura, 
que deixei todos esses documentos em seu gabinete. 
Quero apelar para o seu senso de justiça e pedir-lhe 
que leia esse material quando estiver no avião. 

V. Exª lerá a declaração do Deputado Lino Rossi, 
o documento no qual assume tudo isso. Se o Depu-
tado Lino Rossi e o Sr. Vedoin assumiram qualquer 
tipo de compromisso, não é problema meu. Não tenho 
conhecimento disso, nunca chegou a mim nada disso, 
e devolvi o carro dele, que não era carro de Planam, 
há mais de um ano.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Eu li a carta 
do Deputado Lino Rossi a V. Exª. Não sei que outros 
documentos estariam em meu gabinete, pois, de fato, 
não tenho dado a atenção costumeira àquela monta-
nha de papéis que há lá, mas eu li a carta. Quando 
V. Exª a recebeu me passou a carta para ler. Tomei 
conhecimento do documento e disse a V. Exª que o 
considerava um documento forte, que o considerava 
um documento bastante expressivo.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – É men-
tira que ele teria comprado o carro para mim em 2003. 
Prova disso é o documento que acabei de mostrar. O 
carro foi comprado em 2001 e, no dia 08/01/2001, foi 
passado para o nome do Deputado Lino Rossi; depois, 
foi passado para o nome da esposa dele; depois, foi 
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passado para um outro nome. Levantamos esses do-
cumentos agora. Chegou às minhas mãos no nome 
de alguém que acho que é parente dele e devolvi no 
mesmo nome; acho que hoje está no nome da esposa 
dele de novo, na porta dele.

Senador Arthur, Senadora Heloísa Helena, será 
que acharemos alguém com coragem suficiente neste 
momento para tomar as dores daqueles que são ví-
timas de ilação? Será que haverá alguém disposto a 
fazer isso? Quem nunca sofreu uma ilação na vida? 
Quem não sabe qual é a dor de uma ilação? 

Tenho “n” colegas com quem tenho reiterada-
mente sido solidário quando eles são vitimas de ilação, 
quando tentam tocar nos seus nomes, os que conheço 
muito e os conheço muito pouco, saio correndo para vir 
apartear e dar àqueles que pouco conheço, Senadora 
Heloísa Helena, pelo menos o benefício da dúvida.

Haverá alguém nessa Comissão, Senador Ro-
meu Tuma, Senador Sibá Machado, Senador Arthur 
Virgílio, com coragem, Senadora Heloísa Helena, de 
tomar as dores dos que estão sendo injustiçados, que 
estão tendo os seus nomes enlameados, as suas his-
tórias enlameadas?

Olha, a vida é uma bola. Quem pensa que está 
por cima hoje pode estar por baixo amanhã. E quem 
se acovarda de solidariedade numa hora como esta, 
certamente é porque não precisa de solidariedade em 
um tempo futuro.

A Bíblia diz: com a medida com que medis me-
dirão a vós. Será que alguém, Senador Arthur Virgí-
lio, há de se levantar numa hora como esta? Porque 
o próprio Senador Amir Lando, meu amigo, por quem 
tenho grande admiração, disse a mim: Magno, não há 
nada contra você, é só uma ilação; esse documento 
do Lino basta. E no outro dia ele me põe na lista dos 
75. Não disse só a mim, não, mas também a outros 
Senadores.

Então, qual é o critério? No Brasil, os critérios 
são estes: primeiro, incluir todos os Parlamentares que 
utilizaram as prerrogativas do mandato com apresen-
tação de emendas para auferir benefícios financeiros 
e outras vantagens indevidas. Não me enquadro aqui, 
Senador Romeu Tuma. Segundo, todos que permitiram, 
por ação ou omissão, que servidores conseguissem 
benefícios financeiros ou outras vantagens junto ao 
grupo Planam sobre as emendas do Parlamentar. Não 
me enquadro aqui, Senador Romeu Tuma. Terceiro, 
deverão ser enquadrados todos os Parlamentares que 
utilizaram servidores ou terceiros para o recebimento, 
em suas contas bancárias ou em espécie, de recursos 
destinados a Parlamentar. Também não me enquadro 
aqui, Senadora Heloísa Helena. E entrego todos os 
meus sigilos; estou jogado numa vala.

Vou conceder um aparte ao Senador Romeu 
Tuma, agradecendo-lhe, porque a possibilidade de 
chegar às mãos do Relator e de todos os membros 
da CPI o documento do Deputado Lino Rossi só foi 
possível porque o Senador Romeu Tuma disse a ele: 
Escreva! Já que você assume, escreva! Isso eu lhe 
agradeço, Senador Romeu Tuma.

E imediatamente ele escreveu, Senador Sibá Ma-
chado, com detalhes, assinou e entregou. Mas parece 
que não leram, Senadora Serys Slhessarenko.

A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) 
– Parece?! Não leram.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – E as 
acusações estão na Internet.

Quero olhar nos olhos das senhoras e dos se-
nhores que estão nas galerias, dos jovens, e reafirmar 
que não faço parte dessa indignidade. A minha história 
não me permite, a minha vida, os meus princípios, o 
que herdei da minha mãe, o que creio, dez anos de 
vida pública e não tenho enriquecimento ilícito, tenho 
uma história de luta.

Concedo o aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Magno 

Malta, falei com a querida Senadora Heloísa Helena 
que não iria aparteá-lo para não prejudicar o raciocí-
nio da sua defesa.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Agra-
deço.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Mas resolvi 
aparteá-lo para dar a clareza da providência que to-
mei. Em primeiro lugar, quero dizer a V. Exª que, como 
eu tenho a coragem, pela minha formação moral, de 
acusar aqueles que devem, não terei dúvida e terei a 
mesma coragem que a Senadora Heloísa Helena teve 
– como se referiu o Senador Arthur Virgílio – de retirar 
qualquer acusação que possa prejudicar um inocente. 
E acho que nos somamos neste sentido, e acho que 
a coragem da Senadora Heloísa Helena muitas vezes 
fala por nós. Mas, Senador, quanto a Lino Rossi, eu 
não abri procedimento contra V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Eu 
sei...

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Eu li todos os 
documentos. E o que eu fiz? Pedi à Polícia Federal para 
que pudesse nos fornecer tudo o que fosse possível. 
Ontem, o juiz me mandou todo o processo digitalizado 
para que, com rapidez, eliminasse qualquer possibili-
dade de demora em razão de não ter o sangramento 
que determinadas pessoas acusadas estavam tendo. 
Deve estar chegando, hoje, por Sedex, conforme a pro-
messa dele. Acho que o juiz agiu corretamente durante 
todas as apurações. Mas, repito, requeri todas as infor-
mações possíveis para formar um quadro-mosaico e 
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ver se havia ou não culpa de V. Exª, da Senadora Ideli 
Salvatti – desculpe-me, a Senadora Ideli Salvatti nos 
ajudou –, mas da Senadora Serys Slhessarenko e do 
Senador Ney Suassuna. O Senador Ney Suassuna, às 
vezes, fica preocupado. Inclusive S. Exª insistiu muito 
em que eu ouvisse o seu assessor que foi preso du-
rante a operação. Então, há compromisso pelo menos 
desse assessor, porque caso contrário ele jamais teria 
sido preso. Mas eu falei ao Senador Ney Suassuna que 
seria melhor que chegasse toda a documentação para 
que eu pudesse formar o quadro. Eu não posso ouvi-lo 
por antecipação, sem que a formação de culpa seja fei-
ta. Como é que vou ouvir V. Exª se não tenho ainda um 
embasamento de que V. Exª tem culpa ou não. É claro 
que o Rossi, ao assumir a responsabilidade pelo carro 
que recebeu da Planam e cedeu a V. Exª, foi falso com 
V. Exª Acho que a traição a que V. Exª se refere é a dele. 
Provavelmente, pela amizade, ele não raciocinou o que 
poderia acontecer no caso do uso desse carro. Eu não 
vi, ainda, uma ligação entre o carro e a culpabilidade. 
Não vi. Vi que usou o carro. O carro foi em pagamento 
ao Rossi? Ele assume que sim. Se o carro foi devolvido 
ao Rossi... É ao Rossi que foi devolvido? 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Claro. 
Porque era dele; estava no nome dele. Eu não rece-
bi carro de Planam; recebi dele. Foi devolvido para o 
dono. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Mas não foi 
para a Planam. Porque o Luiz Antônio diz que foi a 
Planam que pegou o carro. Quer dizer, tem uma série 
de nuances que... 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Todos 
os documentos da entrega do carro para o Lino Rossi, 
a empresa que transportou...

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Eu estou com 
tudo isso. V. Exª encaminhou...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Eu 
estou com tudo direitinho. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – ...eu não estou 
discutindo. Porque a seqüência, o roteiro de investiga-
ção, nós temos que fazer com muita cautela para não 
fazer injustiça com ninguém. Agora, falei com o Senador 
Amir Lando e S. Exª disse que está muito angustiado, 
porque ele realmente teve que ouvir...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Eu 
imagino. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – ...os sub-Rela-
tores. E é uma hipótese forte, tanto que ele modificou 
um pouco o raciocínio a respeito de V. Exª por decisão 
do colegiado de sub-Relatores. E hoje está endos-
sado pela aprovação unânime do relatório, mas sei 
que aquilo é simbólico. Se V. Exª ouvisse o Senador 
Wellington Salgado...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Ouvi 
e está de parabéns. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Ele foi muito 
claro ao dizer que não ia pedir vista o que foi correto, 
para não sangrar por mais uma semana aqueles que, 
do ponto de vista de S. Exª, estariam sendo injustiça-
dos e colocados numa relação. Os três segmentos, 
que seriam em separado, Senador Magno Malta, es-
tão certos. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Os 
critérios são esses, mas não estou enquadrado em 
nenhum.

O SR. Romeu Tuma (PFL – SP) – O critério não 
está errado, o critério não está errado, o que está er-
rado é o enquadramento de V. Exª. Acho que o critério 
é este mesmo e está correto: quem usou e abusou da 
possibilidade de se encobrir com o mandato e usou 
falsidade...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Mas, 
Senador Romeu Tuma...

O SR. Romeu Tuma (PFL – SP) – ...ou praticamen-
te se aproveitou para praticar um crime hediondo. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Fran-
camente, Senador Romeu Tuma, V. Exª me conhece... 
E a expressão é “crime hediondo” mesmo. Mas V. Exª 
me conhece e de tanto que me conhece sabe que se 
eu tivesse um acordo com alguém para colocar emen-
da no Orçamento, se eu tivesse assumido isso, eu 
teria feito, porque, para mim, o que é combinado não 
é caro. Mas por que eles reclamam que eu nunca fiz 
emendas para eles? Estou passando para a história 
como o cara que não colocou emendas para a Planam, 
mas virei criminoso. Nunca tratei nada com eles. Não 
os conheço. E se eles trataram com o Lino e o Lino 
tratou com eles, nunca chegou a mim. Ele me respei-
tou; não trouxe esse assunto a mim, ou seja, respeitou-
me como uma pessoa que o respeitava, respeitou-me 
como amigo. E isso não posso negar.

E eu devolvi o carro a ele há um ano e dois me-
ses. Imagine, se esse carro fosse meu, se estivesse no 
nome de um parente ou de um assessor meu, como 
eu ia devolvê-lo? Então, se não estava acontecendo 
nada, se não havia sinais de que ia acontecer nada, 
por que eu iria devolver gratuitamente? Não devolveria. 
Mas devolvi ao seu verdadeiro dono porque não tinha 
mais necessidade, e o carro está na porta do dono. 
Não tenho nada absolutamente a ver com isso.

E aí retorno: três critérios foram usados e não 
estou enquadrado em nenhum deles.

O SR. Romeu Tuma (PFL – SP) – Srª Presidente, 
podemos apartear o orador?

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P–SOL 
– AL) – V. Exªs podem ficar à vontade. 
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O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – V. Exª, 
Senador Romeu Tuma, e o Senador Arthur Virgílio 
lembraram da dúvida do Relator. E V. Exª recorda um 
ponto: houve entendimento do colegiado de sub-rela-
tores. Hoje, senti-me prejudicado, pois tinha vontade 
de pedir vista do processo para, no prazo de alguns 
dias, reiterar a preocupação levantada naquele mo-
mento. Falei sobre a idéia do terceiro grupo, o Senador 
Eduardo Suplicy falou sobre a leitura das respostas 
– lembrou no momento a Senadora Serys – e o Se-
nador Wellington Salgado falou que os nomes esta-
vam sendo tratados de maneira igual. E por não ter 
apresentado o pedido de vista, para não prejudicar 
o andamento da Comissão, toda os seus membros 
concordaram que o Relator tinha uma opinião que 
não foi levada a cabo e que o entendimento do co-
légio de sub-relatores prevaleceu. Acho que há uma 
dívida quanto a isso. Continuo insistindo que, para 
corrigir...

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Ficou muito cla-
ro – participei apenas de parte da reunião – que havia 
suspeita de provas ainda sem consistência de um grupo 
de acusados. Não é isso, Senadora Heloísa?

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P–SOL 
– AL) – Exatamente.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Então seriam 
essas três partes. Primeiro, com provas materiais, de-
pósitos, movimentação financeira...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Estão 
aqui os critérios.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Mas estou 
falando, vamos dizer, de objetivo prático. A segun-
da é que teria de aprofundar as investigações. E a 
terceira parte seriam aqueles que foram inocenta-
dos desde o cruzamento de dados, sem matéria... 
Porque a defesa tem de estar incluída. V. Exª não 
fez a defesa?

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Fiz.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Então, ela tem 

de estar incluída no procedimento por inteiro. Por isso, 
combinamos ontem – a Senadora Heloísa Helena é 
testemunha – que a citação de cada nome teria de 
vir com o histórico completo da participação ou não 
do Parlamentar, inclusive os que foram inocentados, 
porque o foram. Assim, a opinião pública ia saber que 
não foi um aconchego, pois quem saiu da lista é por-
que nela não deveria estar. Aliás, não saiu da lista, foi 
inocentado. E havia uma outra parte para aprofundar 
as investigações. E os outros, acredito, tinham de ir 
para o Conselho, porque teriam comprovado a prática 
do crime por meio de documentação e fortes provas 
a respeito do assunto.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador 
Romeu Tuma, por isso é que digo da responsabilida-
de que imputa sobre os ombros do Conselho de Ética 
ou de V. Exª.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Aqui é o se-
guinte, Senador: o que ficou claro vai para o Conselho 
de Ética, quem vai decidir é o Presidente da Casa. Es-
távamos lendo hoje de manhã o art. 14 da Resolução 
não é, Dr. Carreiro? –, que expressa claramente que 
quem encaminha é o Presidente. Se ficar comigo, é 
claro que vou fazer o procedimento individualizado dos 
três citados e buscar materialidade. O bom investiga-
dor, o correto, aquele que tem amor à verdade, fará a 
apuração para inocentar e, se chegar à conclusão de 
que é culpado, terá a coragem de assinar embaixo. 
Investiga-se para averiguar se o réu é inocente. Não 
se investiga para acusar permanentemente o cidadão. 
Não se criam factóides para culpar. Mas se ficar com-
provada a culpa, tem de ter coragem para escrever e 
assinar, assim como se for comprovada a inocência. 
Então, quem tem de decidir é o Presidente, quando o 
relatório chegar as suas mãos. Já falei com o Sena-
dor Demóstenes Torres, Vice-Presidente do Conselho, 
que, se o relatório chegar em tempo que esteja na 
presidência, conversaremos e analisaremos o material 
existente, sem precipitarmos nenhum tipo de decisão. 
Ninguém pode fazer campanha com base em apuração 
de crime praticado contra ninguém. Então, comigo V. 
Exª fique tranqüilo. Coragem eu tenho de responsabi-
lizá-lo, se realmente for comprovado qualquer coisa, 
embora penso que seja difícil, como terei coragem de 
dizer que V. Exª não deve nada.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Obri-
gado, Senador Tuma.

Senadora Heloísa Helena, quando presidi a CPI 
do Narcotráfico, bandidos, comprovadamente bandidos 
do narcotráfico, do roubo de cargas, não foram enqua-
drados – e o Senador Tuma sabe que houve isso na 
CPI do Roubo de Cargas –, embora soubéssemos que 
eram bandidos, pois não havia provas.

Agora, que história é essa de jogar o nome das 
pessoas ao vento, por conta de uma ilação?! E em 
todos os depoimentos, Deputado Walter Pinheiro, ele 
repete a mesma coisa com relação a mim – a mesma 
coisa, nada novo: nunca tratou comigo, nunca tratei 
com ele. Não o conheço. Ele nunca colocou a emen-
da. “Mas o carro foi para ele”. Para mim? Nunca tomei 
conhecimento disso! Recebi do Lino e devolvi para o 
Lino, que era o dono do carro.

Ouço o aparte do Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-

dor Magno Malta, no parecer do Senador Amir Lando 
há observações relativas ao nome de cada um dos 
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Parlamentares citados, mas referente ao que disse o 
Sr. Luiz Antônio Trevisan Vedoin à Justiça Federal, em 
depoimentos separados, o Sr. Darci José Vedoin e, 
depois, um diálogo do Deputado Raul Jungmann com 
o Sr. Ronildo Pereira Medeiros. Não está a parte rela-
tiva às explicações que V. Exª encaminhou na forma 
de defesa e os respectivos documentos...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Não 
está.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...assim 
como também aconteceu nos demais casos, como o da 
Senadora Serys Slhessarenko. Em virtude disso, sugeri 
ao Relator, Senador Amir Lando, bem como ao Presiden-
te, Deputado Antonio Carlos Biscaia, que, para cada um 
dos casos, seja anexada a respectiva defesa do Parla-
mentar citado, senão o relatório seria encaminhado ao 
Conselho de Ética de maneira incompleta. Essa decisão 
foi anunciada pelo Presidente Antonio Carlos Biscaia, in-
clusive de acordo com o Senador Amir Lando. Logo após 
a conclusão da reunião da CPI, ainda reiterei ao Senador 
Amir Lando, que avalio seja muito importante até porque 
foi dito, expressamente, antes da conclusão da reunião, 
que seja tomada esta providência: que toda documenta-
ção, portanto, que a defesa que V. Exª apresentou e aqui 
nos expõe seja parte do relatório aprovado pela CPI. É 
fundamental que isso esteja muito claro, inclusive para 
o Conselho de Ética.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Se-
nador Eduardo Suplicy, três pontos são verdadeiros. 
Primeiro, nunca coloquei emenda alguma. Segundo, 
não existe carro algum. Nunca recebi carro de ninguém. 
Devolvi ao seu real dono há um ano e dois meses. Aí 
alerto as pessoas que estão em campanha para que 
tenham muito cuidado ao receber carro emprestado 
até de parentes, até de um filho. Pais, tenham cuida-
do até para andar com seus filhos, porque imagine se 
um filho aprende a fumar maconha no colégio, está 
fumando maconha, carregando no carro, e dá carona 
para o pai. A polícia pára, pede o documento e acha 
a droga. Pai e filho são traficantes. Imagine se você 
pega uma carona com um assessor que comprou um 
carro de um terceiro ou de uma agência de automóvel, 
onde acontece muito, e nem sabia que era roubado e 
a polícia prende, leva o carro. Você é ladrão, recepta-
dor de carro. Um linchamento, num primeiro momento, 
sem qualquer tipo de defesa. Ninguém lê a sua defesa. 
Mas V. Exª é um homem corajoso! 

Eu gostaria de pedir um pouco do seu tempo para 
que leia a defesa que deixei no seu gabinete. Leve-a esta 
noite a São Paulo, no avião. Olhe os documentos e veja 
se encontra algo que tenha alguma ligação comigo.

Não havia caso mais pacífico, mais lúcido! Em 
nenhum momento, Senador Suplicy; em nenhum mo-

mento, Senadora Heloísa Helena, consegui imaginar 
de onde veio essa motivação, essa perseguição. No 
primeiro momento, imaginei ter vindo da CPI do Nar-
cotráfico. Como o caso ocorreu em Cuiabá, e tantos 
“arcanjos” da vida foram alcançados por nós, imaginei 
que alguém atingido tivesse encontrado a chance de 
me alcançar, de me atingir. Depois, fiquei imaginando 
outras coisas, como perseguição política. Mas, por parte 
de quem? De onde, se só existe uma ilação? 

Estou falando do que o Relator, de posse do do-
cumento, disse a mim: “Essa declaração do Lino Ros-
si é xeque-mate – a frase é essa”. Acabou! E vi meu 
nome envolvido.

Os senhores, os jovens e as senhoras que estão 
aqui ouvem a indignação, o desabafo de alguém que 
construiu a vida com dignidade, que nunca compac-
tuou com a indignidade.

Sou trazido a esta tribuna – Deus sabe! – para, 
incisivamente, reafirmar algo que já disse três ou qua-
tro vezes aqui, para mostrar os mesmos documentos 
e registrar o descaso com esses documentos.

Peço a Deus, Senador Sibá, Senadora Serys, que 
surja alguém tão corajoso, capaz de enfrentar a sua própria 
comissão e fazê-la entender como alguém, que é vítima 
de humilhação, pode ser colocada no mesmo lixo em que 
estão aqueles que, comprovadamente, fizeram molecagem 
no Orçamento para superfaturar a compra de ambulâncias 
e tirar dividendos disso – e alguns dividendos até muito 
esculhambados! O cara sujar o nome por R$3.000,00, por 
R$5.000,00? Sujar o nome por R$10.000,00? Esse cida-
dão tem de pagar, tem de responder por isso. 

Não conheço Planam, não conheço Vedoin, nun-
ca recebi, minha família nunca recebeu, nem meus 
assessores; nunca propus emenda a eles, nunca a 
propus a nenhum prefeito, a nenhuma prefeitura. Re-
cebi um carro de um amigo e o devolvi. Pergunto ao 
Brasil: onde é que está o meu crime? Onde é que está 
o meu crime?! 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Senadora Heloísa Helena. 
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Agradeço a V. Exª. 
Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessa-

renko, por concessão do Senador Romeu Tuma. 
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 

– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Senadora Heloísa Helena, agradeço a sua 
sensibilidade. Sabendo da história, V. Exª me concedeu 
a palavra neste momento.

Agradeço especialmente ao Senador Romeu, 
porque era a vez de S. Exª falar, mas vi seu esforço 
para possibilitar que eu me pronunciasse agora. 

AGOSTO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL122     



Agosto de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 11 26587 

Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, venho a 
esta tribuna para falar desse tal meu envolvimento 
nas investigações que a chamada CPMI dos San-
guessugas promoveu, sobre o escândalo das am-
bulâncias. 

Senadora Heloísa, antes de começar a falar, 
eu queria deixar claro que considerei o seu posicio-
namento totalmente correto, assim como o de outros 
– poucos – Senadores, para deixarmos o meio-de-
campo limpo. 

Estou absolutamente perplexa, companheiro Se-
nador Sibá; minha Líder, Senadora Ideli! Escutei, ainda 
há pouco, o Relator, Senador Amir Lando, em resposta 
a uma pergunta do Senador Suplicy, dizer, Senhores, 
que não teve tempo de apreciar a minha defesa! Ele 
respondeu isso publicamente na CPMI, quando o Se-
nador Suplicy perguntou se ele havia estudado, lido a 
minha defesa. Ele disse exatamente isto: que não teve 
tempo de apreciar a minha defesa. E acredito que não 
teve mesmo. Não é possível! Só a minha defesa tem 
42 páginas e, eu diria, umas outras 40 de documentos 
anexos. Isso sem haver nenhuma acusação contra a 
minha pessoa. Não há, na CPMI, nenhuma acusação 
contra a minha pessoa! E, na minha pasta, só existe 
uma colagem das falas do delator. Só! No final, esta 
frase: “Não há nenhuma prova contra a Senadora Serys 
Slhessarenko”.

É isso o que tem lá. Colaram: “Um dia ele disse 
isso; outro dia, ele disse aquilo”. Aliás, tudo totalmente 
contraditório, contraditório completamente: “Um dia, 
entregou dinheiro para o genro, em dinheiro, diante 
de tal testemunha”. Depois, era outra testemunha. No 
depoimento que deu à Polícia, já era outra testemu-
nha; no depoimento que deu em outro lugar, já era em 
depósito. Mas não aparece o depósito. Anteontem, ele 
apareceu com a graça de que era um cheque de 40 
mil, que também não apareceu! 

Meu genro já quebrou todos os sigilos! Meu gen-
ro, Senador Magno Malta, já quebrou todos os sigilos. 
Depois de ter ido pessoalmente à Polícia Federal cin-
co vezes e não conseguir ser ouvido, hoje, finalmen-
te, ele foi ouvido; foi ouvido hoje porque interessava 
mais. Ele expôs e deixou lá documentos que expõem 
todo o seu sigilo.

Depois de tudo isso, eu me pergunto: por que, 
então, notificaram-me para que apresentasse escla-
recimentos? Para quê? Por quê? Perdi tanto tempo 
fazendo relatório, buscando, quebrando meu sigilo ban-
cário, meu sigilo fiscal, meu sigilo telefônico, pegando 
declarações no TRE! Quando fiz minha prestação de 
contas, 15 ou 20 dias depois das eleições de 2002, 
não fiquei devendo R$1,00! Pergunto à CPMI: por que 
me notificou para prestar explicações se jogou essas 

explicações na lata do lixo? Elas tinham de estar lá, 
Senadora Ideli, tinham de estar lá! Ou, então, que pelo 
menos criassem critérios diferenciados para aqueles 
que têm culpa – porque deve haver muita gente com 
muita culpa, não tenho dúvida disso. 

Tenho dito sempre que a minha dor é profunda, 
mas, se for para acabar com a corrupção neste País, 
que haja dor. Porém, com esse jogo, também não dá! 
Ele superou os limites, passou para as raias da ficção 
científica, da alucinação, tamanho o grau de contradi-
ção e de mentiras do delator. Já mandou recado para 
mim, dizendo que está extremamente indignado e 
que só fez isso porque eu disse que ele era bandido 
e corrupto. Hoje, felizmente, ele se expôs nos jornais, 
na grande imprensa. Até então, era só recadinho: se 
ela tivesse ficado quieta; talvez se tivesse ido conver-
sar com ele; talvez se tivesse ido fazer acordo... Não 
fiz e não faço! Nunca me verguei para a bandidagem 
e nunca me vergarei!

Continuo perguntando: por que me notificaram? 
No começo, eu dizia que tinham de me notificar, por-
que eu tinha explicações a dar. Agora, eu pergunto por 
que me notificaram, se eu dei explicações. Elas não 
valeram de nada?! Eu o fiz no mesmo dia em que en-
treguei o relatório à CPMI, ao Senador Tuma – S. Exª é 
testemunha disso –, entreguei-lhe o relatório completo, 
com todos os anexos. Ele sabe disso. No mesmo dia, 
entreguei o relatório à CPMI e ao nosso Corregedor, 
porque, diante de tamanha infâmia, eu preciso que 
tudo seja esclarecido. 

Ser candidata ao Governo do Estado de Mato 
Grosso, enfrentando frontalmente dois candidatos 
adversários, porque eu não tenho inimigos – Blairo 
Maggi, do PPS, e Senador Antero Paes de Barros 
–, é uma luta difícil. Para uma mulher, professora, 
mãe de quatro filhos, ter a ousadia de ir para esse 
enfrentamento político-eleitoral é realmente assus-
tador! No entanto, o meu Estado me conhece. Há 
quatro anos, às vésperas da eleição para o Senado, 
foi muito pior o que fizeram comigo. Muito pior! Só 
não houve esse caráter majestoso em nível nacio-
nal, foi estadual. A população de Mato Grosso me 
conhece e confia em mim. Ela sabe o tamanho da 
injustiça e da infâmia que estão tentando fazer con-
tra a minha pessoa. 

Srªs e Srs. Senadores, falo como fez, há pouco, 
o Senador Magno Malta, com muita tristeza e indig-
nação por ver o meu nome encaminhado pela CPMI 
à Comissão de Ética do Senado, sem que coisa algu-
ma fosse investigada, sem haver pelo menos a menor 
denúncia contra a minha pessoa, sem que tivessem o 
cuidado de abrir a minha defesa.

    123ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2006 



26588 Sexta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2006

Podemos dizer, Senador Magno Malta, que esta-
mos sendo submetidos a um tribunal de exceção, em 
que não nos podemos defender. Existem apenas os 
acusadores e ponto final. Não há defesa.

Isso fica óbvio e ululante pelo fato de que, no re-
latório que a CPMI encaminha à Comissão do Sena-
do, só existe um dado: a cópia do depoimento do réu 
confesso e com delação premiada, nada mais. Não 
existe nada mais! Esse depoimento, em nenhum mo-
mento – vou repetir todos os dias, se for preciso –, cita 
o meu nome como beneficiária de qualquer esquema. 
O Darci Vedoin disse: “Não conheço essa Senadora. 
Nunca conversei com ela”. Nesse sentido, ele falou a 
verdade. Eu não os conheço.

Há quem me pergunte: “Você não tem medo de 
ficar falando em celulares que estão grampeados?”. 
Não, ao contrário. Seria ótimo se meus telefones esti-
vessem grampeados desde o primeiro dia, porque ha-
veria uma prova da minha inocência. Eu jamais tratei, 
por telefone ou não, de qualquer tipo de corrupção ou 
desvio de recurso público. Jamais!

A única coisa que aparece é a citação de um 
suposto envolvimento do meu genro, Paulo Roberto 
Ribeiro. Se existe suposto envolvimento, e até já falei 
disso aqui, os delatores já contaram quatro versões, 
mas não conseguiram comprová-las, não dá certo. O 
sigilo está quebrado e não dá certo, não funciona. Vão 
lá, conferem, não dá certo, inventam outra versão, in-
ventam outra e inventam outra!

Repito: há muita gente que tem pecado capital 
nessa história e deve ser punida. Não estou fazendo 
defesa ou acusação de quem quer que seja. Faço a 
minha defesa, porque tenho absoluta certeza. É muito 
fácil percorrer minha vida. Se quiserem, percorram a 
vida do meu genro. É simples. Quebrem o seu sigilo 
bancário e percorram, corram atrás dele para ver se 
dá alguma coisa junto a mim.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Permite-
me V. Exª um aparte?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Pois não, Senador Magno Malta.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Um dia, 
eu disse aqui que V. Exª também poderia estar sendo 
vitimada por ter presidido a CPI do Narcotráfico do seu 
Estado, e tão bem.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – O que eu confirmei, Senador.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Lembro-
me de que recebi V. Exª em Brasília – eu era Deputado 
Federal –, na CPI do Narcotráfico.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – E eu era Deputada Estadual.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Depois de 
alguns parlamentares terem renunciado, V. Exª assu-
miu aquela posição, foi fundo e pode estar pagando o 
preço disso. Estou interpelando o Relator judicialmen-
te, porque tenho plena certeza que, por ser o homem 
que é, S. Exª não negará as convicções que tinha a 
meu respeito e com relação ao caso. Mais, Senador 
Sibá Machado: estou arrolando o Senador Amir Lan-
do como minha testemunha de defesa no Conselho 
de Ética. Não tenho problema algum na Comissão de 
Ética, porque não cometi dolo, não fraudei o Orçamen-
to, não faço parte disso. Não tenho problema algum 
com a Corregedoria. Nenhum. O meu problema é ape-
nas o de alguém com família e vergonha na cara que 
está sendo vítima de uma injustiça tão grande, depois 
de ter dormido tranqüilo por ouvir do próprio Relator: 
“Não há nada contra você”. A frase foi esta: “Isto aqui 
é xeque-mate”. 

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – No meu caso, está escrito!

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – A TV Se-
nado, embora tenha muita audiência, não tem a força 
da Record, da Globo ou do SBT, as três maiores. Não 
tem a força da CNT, à qual quero agradecer, assim 
como à TV Gênesis, pela ampla oportunidade de fa-
lar que recebi. Infelizmente, as pessoas não serão 
alcançadas, Senadora Serys Slhessarenko, pela fala 
de V. Exª, nem pela minha!

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Pela nossa fala. 

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – O mais 
importante de tudo isso é ter a verdade consigo. Te-
nho razões sobejas para confiar em V. Exª – se isso 
for válido, porque estou na mesma lista em que está 
V. Exª. 

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Com certeza. 

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Então, dizer 
que confio em V. Exª é porque tenho pleno confiança 
em V. Exª. Não tenho razões, até porque quem depõe 
a seu favor é a história de V. Exª. 

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Obrigada, Senador Magno Malta. 

V. Exª lembra algo interessante: só quem – des-
culpe-me o termo – “peitou” o narcotráfico, à época, 
neste País, foram V. Exª, em nível nacional, e eu, em 
nível estadual! 

Foi o único Estado, Senadora Heloísa Helena, 
que abriu uma CPI para o combate ao narcotráfico. 
Houve quatro presidentes em um mês, e os quatro 
renunciaram por cauda de ameaças. Eu fui nomea-
da. Segurei até o final, e entreguei o relatório. Aí co-
meçou o desmonte do crime organizado. Realmente, 
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tem gente que não gosta de mim, e não são poucos! 
Aqueles que são envolvidos com o crime realmente 
me abominam. 

Eu perguntaria aqui: o que fez a CPMI para com-
provar a denúncia do réu confesso em delação pre-
miada? Ela ouviu o meu genro? Pediu a quebra dos 
seus sigilos bancário, fiscal e telefônico, para compro-
var minimamente essa denúncia? Há pouco, olhava o 
pequeno trecho em que foi perguntado ao delator se 
existia algum registro telefônico, não sei o quê, e aí 
entra a polícia dizendo que não, que não existe. Não 
existe nada em relação a qualquer registro telefônico. 
É muito complicado! 

Infelizmente, a CPMI não leu a minha defesa e 
me condenou, como condenou V. Exª, como condenou 
outros; alguns merecedores, com certeza – repito –, 
mas outros, absolutamente inocentes! 

Neste País estão acontecendo coisas engraçadas. 
Hoje, recebi telefonemas de muitos advogados, 

inclusive de advogados pertencentes à Ordem regio-
nais, dizendo que tudo isso é um absurdo, que isso não 
pode continuar desse jeito! Sou advogada... 

Pois não, Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Recebi 

ligações de ministros, de desembargadores,... 
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT– 

MT) – Eu também. Estou falando da Ordem porque a 
Ordem está questionando!

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – ... do Mi-
nistério Público, da polícia, de cidadãos dos mais lon-
gínquos rincões deste País que nos acompanham, 
pessoas simples, com ou sem formação. Eu nunca vi 
isso em minha vida! Nunca vi isso em minha vida!

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT– 
MT) – É verdade, Senador. Eu também recebi ligações 
de muita gente e de várias categorias. Refiro-me à Or-
dem, porque a Ordem tem dito que não dá para con-
tinuar a coisa do jeito que está. Inclusive, dias atrás, 
houve uma discussão a esse respeito, e isso se faz 
necessário mais do que nunca. 

Concedo o aparte à Senadora ideli Salvatti.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senadora 

Serys Slhessarenko, em primeiro lugar, quero deixar 
consignadas algumas questões que aconteceram du-
rante a reunião da CPMI que merecem ser registradas, 
porque entendo serem elas indicadoras de injustiças, 
que, tenho a certeza absoluta, podem estar, efetiva-
mente, acontecendo. Por exemplo, o Relator, respon-
dendo ao questionamento do Senador Eduardo Suplicy 
a respeito da defesa que V. Exª apresentou, registra 
que “não teve condição de ler” aquilo que V. Exª teve 
o trabalho de colher, como as contradições e os ele-
mentos para desmontar qualquer insinuação ou indí-

cio que pudesse pairar sobre V. Exª. Então, quando ele 
não absorve isso, acho que já há o reconhecimento de 
um erro gravíssimo. De que adiantou os parlamentares 
terem sido acionados para apresentar suas defesas se 
elas não foram devidamente avaliadas e confrontadas 
com a documentação, com os depoimentos ou com as 
questões postas na Comissão? Tanto que o Presidente 
da Comissão, o Deputado Biscaia, de pronto, até no 
reconhecimento do erro – porque aí já está configu-
rado erro, o de não ter dado oportunidade para que a 
defesa feita pelos parlamentares pudesse ter sido mi-
nimamente contemplada na avaliação –, tomou uma 
providência no sentido de que, além do relatório e de 
seus anexos, irão para as Presidências das duas Casas 
todas as defesas apresentadas pelos parlamentares. 
Portanto, já é um reconhecimento do erro, sob o meu 
ponto de vista, que já considero grave.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Isso é muito grave.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Em segundo 
lugar – o Senador Sibá Machado teve a oportunidade 
de fazer, e outros também a tiveram –, quero me referir 
à questão de jogar todos no mesmo patamar.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Na vala comum.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Porque é 
o seguinte, se fosse em qualquer outro momento, Se-
nadora Serys, talvez isso pudesse não ter a conseqü-
ência que essa posição...

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Comigo não estaria acontecendo.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Estamos 
em pleno processo eleitoral. Não conheço ninguém que 
esteja ali que não seja candidato. Creio que apenas o 
Senador Magno Malta não seja candidato. Talvez S. Exª 
apenas; não me lembro de outros. Portanto, estamos 
em um momento em que nivelar parlamentares, porque 
a CPMI descobriu indícios quase que incontestáveis 
– documentos, depósitos –, indícios fortíssimos, com 
declarações, depoimentos...

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – ... liga-
ções telefônicas.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Por exem-
plo, tive a oportunidade de mostrar ao Senador Sibá 
Machado, no material que se refere a V. Exª, na ques-
tão das interceptações telefônicas, a seguinte frase 
inicial: “Não há qualquer citação da Senadora Serys”. 
Depois, refere-se a duas escutas em que “há dúvidas 
sobre o que eles estão falando”, referindo-se a algo 
que aconteceu ou que vai acontecer. Ou seja, não há 
citação, há dúvida sobre as gravações em que apare-
ce a questão de uma ambulância para um Município 
do Estado de V. Exª...

    125ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2006 



26590 Sexta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2006

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Não, não é uma ambulância não! 

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Nem sei 
o que é.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Trata-se de uma possível emenda. Mas nin-
guém sabe para o que era. “Não dá para entender”, 
eles dizem bem assim.

A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Então, 
Senadora Serys, essa história da vala comum acaba 
nos colocando, nesse período eleitoral, em situação 
de um possível linchamento eletrônico. Estou, inclusi-
ve, preparada para falar a respeito da impunidade, de 
como a população se sente e como, talvez, ela tenha a 
necessidade de dar o troco agora nas urnas, fazendo, 
de repente, o papel de uma série de instituições que 
não estão dando conta de o fazerem adequadamente. 
No entanto, poderemos estar cometendo injustiças, 
como já as cometemos em outros períodos da história. 
Figuras como Ibsen Pinheiro e outros foram julgados, 
condenados e, posteriormente, descobriu-se que não 
havia qualquer tipo de envolvimento ou qualquer cul-
pa. Então, essa questão do linchamento e o fato de a 
CPMI ter colocado sem diferenciação, sem graduação 
aquilo que encontrou a partir do trabalho realizado pela 
Controladoria-Geral da União, como os sorteios, pela 
Polícia Federal, como as escutas telefônicas, e pelo 
Ministério Público em Mato Grosso, o fato de haver ni-
velado dessa forma gera o risco da injustiça; é um ris-
co impossível de não acontecer. A injustiça está posta 
já nesse procedimento do nivelamento. E temos aqui 
vários casos. Por isso, não poderia deixar de me ma-
nifestar, como já tive a oportunidade de fazê-lo tantas 
vezes em relação à defesa que V. Exª faz, com muita 
veemência, da sua honra e da sua honestidade.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Obrigada, Senadora. 

Continuando, Srªs e Srs. Senadores, o que fica 
evidente é que a denúncia do réu sob delação pre-
miada... Aliás, com relação à minha situação foram 
tantas as contradições: ele disse uma coisa, depois 
desdisse, depois disse novamente, depois desdisse 
outra vez, mas, como nada foi analisado, foi só colado 
ali, acredito que ele deverá perder o direito à delação 
premiada. Não sei dos outros casos, mas, com relação 
ao meu, já tenho subsídios suficientes do meu pon-
to de vista. Já concederei o aparte a V. Exª, Senador 
Sibá Machado.

O que fica evidente, como eu disse, é que a de-
núncia do réu confesso em delação premiada sem 
nenhuma prova foi o bastante para que a CPMI en-
tendesse – vejam, Srªs e Srs. Senadores – que o meu 
mandato de Senadora, conquistado após 20 anos de 

luta, como resultado do apoio e da parceria de mais 
de 600 mil cidadãos de Mato Grosso, deva ser colo-
cado em xeque.

Por isso, entendo que, mais do que acusada, 
sou, sim, uma vítima da irresponsabilidade daqueles 
que agiram de forma flagrantemente equivocada, na 
tentativa de arrastar o meu nome, o nome do meu 
Partido, o nome da minha família para dentro desse 
esquema sórdido. Se lutei até aqui para defender este 
mandato, não pensem que vou arredar pé desta ba-
talha. Nunca me curvei ante as ameaças que recebi 
de todo tipo de criminosos e não será desta vez que 
vou me envergar.

Concedo o aparte ao Senador Sibá Machado.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sena-

dora Serys, não gosto de revelar etapas do que ouvi 
em momentos de depoimento, mas, neste momento, 
sinto-me em condições para fazê-lo. Já passou essa 
etapa, já foi votado o relatório. Acho que agora nada 
mais é segredo. O Sr. Darci Vedoin fez questão de 
deixar claro para todos nós que não podia dar qual-
quer relação de nomes se ele não pudesse ter maté-
ria comprobatória, até porque, em algum momento 
do depoimento, foi perguntado se ele conhecia deter-
minados Parlamentares; quando ele começou a dizer 
que sim, foi indagado em que contexto ele conhecia 
esses Parlamentares; foi a partir desse momento que 
ele resolver dizer: “Não vou mais citar, porque posso 
falar algum nome que conheço da mídia, conheço por-
que vejo em algum lugar, trabalhando, mas com quem 
jamais estive. Pode ser entendido que os conheço nas 
condições da investigação”. Mas o Sr. Luiz Antônio dei-
xou claro que, com alguns Parlamentares, parecia ter 
raiva pessoal; insistia em querer colocar o nome sem 
ter a prova material da participação do Parlamentar. 
Estou dizendo isso porque meu nome acabou sendo 
envolvido quando pedi ajuda a V. Exª para poder me 
locomover, pois cheguei um dia antes em Cuiabá. V. 
Exª me atendeu. No momento em que disseram que 
a reunião ia ser reservada, eu disse que três pessoas 
estavam comigo, assessores meus e outras pessoas, 
e perguntei se teriam de sair ou não da sala. Foi dito 
que não seria necessário. Aliás, em todas as CPIs, em 
alguns momentos do depoimento, algumas pessoas 
saem estrategicamente da sala, dizendo que vão tomar 
um cafezinho ou fazer alguma coisa, para dar entre-
vistas. Nessas entrevistas, dizem o que bem querem.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – E a reunião é sigilosa.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – E, na hora 
em que dizem o que bem querem, acabam passando 
uma informação interessante, expondo-se melhor na 
mídia. Passam a ser uma pessoa interessante porque 
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têm informações para dar. Saíram informações de den-
tro da reunião, que, tenho certeza, foram imputadas a 
mim, porque eu estava com uma pessoa do gabinete 
de V. Exª naquele momento. Sei que, a partir daque-
le momento, minha presença na CPMI e nada era a 
mesma coisa, porque imagino que havia esse tipo de 
entendimento contra mim. Em todos os momentos em 
que pude inquirir o Sr. Vedoin, eu fazia essas perguntas, 
e ele dizia: “Contra a pessoa tal, eu tenho”, “Isso eu 
fiz”, “Em tal momento, se forem ver, há um dinheiro que 
entreguei, um depósito bancário, uma cópia de cheque 
ou coisa parecida”. Contra alguns dos senhores – no 
caso, a Senadora Serys Slhessarenko e o Senador 
Magno Malta –, ele nunca teve absolutamente nada a 
dizer que tivesse uma relação, mas fazia questão de 
demonstrar certa raiva contra a Senadora e contra o 
Senador Magno Malta. Estranhou-me, pelo que foi dito 
nesta tarde, que a CPMI não tenha criado algo com 
consistência para absolver, ou para condenar, e o que 
era uma hipótese de relatoria. Para ser mais justo, ele 
deveria ter criado esse terceiro grupo. Deveria ter dito: 
“Imagino que as citações feitas sobre as pessoas tais 
e tais, embora não haja prova material, poderiam ser 
tratadas em outro lugar, com outro tipo de tratamento”, 
ou coisa parecida. 

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Sim, sim.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Isso já nos 
teria deixado mais tranqüilos. Então, por essa situação 
toda, fiquei hoje muito preocupado com o desenrolar 
das CPIs. Sei que a opinião pública vem de lá para cá 
e não vem para brincar, quer uma resposta mais séria, 
mais contundente contra qualquer nome que for cita-
do. Outra coisa é que, um nome, uma vez citado, nin-
guém quer saber por que foi citado, em que situação, 
se tem qualquer tipo de relação, se não tem relação 
nenhuma. Foi citado, está condenado, e acabou. Para 
todos os efeitos, ali hoje tem 72 nomes. Quero saber 
agora o que será feito pelo Conselho de Ética. Se fizer 
a correção – que penso que deverá ser feita –, vai di-
zer que a CPI fez, digamos assim, um trabalho sério; 
agora, é o Conselho de Ética que está fazendo aqui 
uma limpeza diária. Se for o Corregedor, considero do 
mesmo jeito. Então, a CPI tirou de seus ombros e jogou 
nos ombros de outrem, sem dar o direito de defesa, 
porque o direito de defesa foi pedido e não foi aceito 
nem analisado. Realmente, será muito complicado se 
não deixarmos de lado as paixões. Há fatos. Se há fa-
tos comprovados, esse nome fica e acabou. Se não há 
fatos comprovados, paciência! Digam: esse nome foi 
citado, a situação foi essa, não tem matéria cabal para 
pedir qualquer tipo de condenação ou punição. Assim 
sendo, digo a V. Exª que o Senador Renan Calheiros 

tem agora essa matéria sob sua responsabilidade. No 
meu entendimento, deveria passar pela Corregedo-
ria, porque os nomes tratados não estão no mesmo 
contexto dos demais nomes que, temos certeza, têm 
envolvimento. Assim, acredito que o Senador Romeu 
Tuma tem, e até acompanhou também em boa parte 
os trabalhos da CPI, condições totais para fazer um 
bom trabalho e isentar de fato e de direito os que não 
têm envolvimento, o que considero que é tão correto, 
que é a situação de V. Exª. 

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Com certeza. Obrigada, Senador Sibá. V. Exª 
coloca muito bem quando diz que precisamos, na 
verdade, separar o joio do trigo. Já disse aqui e direi 
pela terceira vez: tem muita gente, com certeza, com-
prometida até o fundo do poço. Mas, essa raiva... Eu 
até suponho o porquê, porque ele já mandou o reca-
do para mim. Em maio, quando estourou a coisa, eu 
cheguei no meu Estado e me perguntaram o que eu 
achava dessa história da máfia. Eu falei que o lugar 
de bandido, seja ele parlamentar ou empresário, é na 
cadeia! Ele mandou um recado para mim: que eu não 
perdia por esperar. E, em julho, ele começou a fazer o 
meu inferno astral. Aí eu posso fazer o quê? Delação 
premiada pode dar nisso. 

Mas, continuando, como eu dizia, não vou me 
vergar. Essa minha luta contra criminosos, do tipo que 
enfrento agora, é antiga, e, com certeza, me fez angariar 
muitos ódios ao longo de minha atuação parlamentar. 
Como já disse aqui, como Deputada Estadual, presidi, 
na Assembléia Legislativa de Mato Grosso, a CPI do 
Trabalho Escravo, que garantiu a libertação de milhares 
de trabalhadores submetidos a um regime de trabalho 
degradante em fazendas de grandes senhores do inte-
rior do Estado, que traziam, com os famigerados gatos, 
pessoas extremamente pobres de outros Estados para 
trabalhar nos longínquos rincões do nosso Estado, à 
época. Hoje, há mais condições de acesso por estra-
das etc. Traziam essas pessoas para trabalhar, sob o 
jugo e a tirania do trabalho escravo. Foram milhares que 
conseguimos libertar. Eu presidi uma CPI que ninguém 
tinha coragem de presidir. Eu fui às fazendas, junto com 
a Polícia, para retirar aquelas criaturas empobrecidas, 
totalmente destituídas de tudo, porque lhes tomavam 
até os documentos, para que não pudessem fugir da 
situação de escravidão que lhes era imposta. É claro 
que isso causa desagrado em alguns. 

Participei também, ativamente, da CPMI da Terra, 
que, numa atitude corajosa, identificou e retomou terras 
públicas griladas por poderosos grupos econômicos e 
políticos de nosso Estado. Deu muito trabalho! Foram 
muitas as ameaças, mas resistimos, sempre na defesa 
do patrimônio público. 
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Comandei a CPI da Sonegação Fiscal, enfrentan-
do, pela primeira vez, em Mato Grosso, o que na épo-
ca foi chamada de “A Máfia do Fisco” e desmontando 
poderosas quadrilhas que atuavam nas estruturas de 
arrecadação do Estado.

Fui também eu, Serys, como o Senador Magno 
Malta já disse aqui, a Presidente da CPI do Narcotrá-
fico, que, na Assembléia de Mato Grosso, pelas de-
núncias que levantou, acabou contribuindo e levando 
ao desbaratamento de organizações criminosas que, 
durante tanto tempo, aterrorizaram a sociedade mato-
grossense. 

Essa, Srªs e Srs Senadores, é a minha biografia. 
É por isso que essas quadrilhas não me suportam, Srª 
Presidente. É por isso que os Vedoins me atacaram, 
somente a mim, armando toda sorte de tramóias para 
tentar comprometer meu nome, minha história e a his-
tória da minha família.

Tenho quatro filhos: uma médica, um advogado, 
uma psicóloga e um engenheiro. Os quatro, Senadora, 
felizmente – alguns até dizem que é um defeito que 
eles têm –, extremamente estudiosos. Alguém que 
chegue a Mato Grosso e peça referência, em uma 
dessas categorias, de um filho ou de uma filha minha, 
tem as melhores referências. Não vou falar – ali há al-
guém fazendo sinal de positivo –, porque sou suspeita. 
Os quatro são pós-graduados em nível de mestrado, 
dois têm doutorado. Um deles já foi professor da PUC 
de São Paulo; outra é professora concursada da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso. Eles são pessoas 
que hoje estão expostas, sem dó nem piedade, por 
uma delação premiada, por alguém que tem raiva da 
minha pessoa, por eu ter dito o que disse: o que pen-
sava sobre como se deve qualificar alguém que monta 
um esquema tão mafioso e tão infame quanto esse. 
Todos eles estão expostos.

Tenho quatro netos, que não têm currículo para 
apresentar. Aliás, currículo eles têm, brilhante, mas 
não são ainda profissionais. A Marina, a Maria, o João 
Paulo e o Pedro têm currículos brilhantes! Os quatro, 
por incrível que pareça, são primeiros de turma em 
suas escolas. Esse é o currículo que eles têm por en-
quanto, até porque cursam as primeiras séries. Todos 
estão assustados.

Eu imaginava que, com toda a defesa que fiz, 
com toda a minha história registrada em Mato Grosso, 
encontraria, dentro da CPMI, Parlamentares isentos 
– lá os tivemos, sim, e já fiz referência a alguns –, que 
procurassem provas antes de condenar. É um absur-
do, Senador Eduardo Suplicy, condenar sem provas: 
“Não há provas, mas está condenada”!

O SR. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Pois não, Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dora Serys Slhessarenko, como V. Exª estava atenta à 
reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
e transmitiu-me que havia encaminhado ao Relator, 
Senador Amir Lando, sua documentação, avaliei im-
portante que o Relatório da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito pudesse conter exatamente todo 
o esclarecimento que V. Exª encaminhou à CPMI. E, 
obviamente, tal procedimento deve ser estendido aos 
demais. Mas notei que, no relatório, estão contidos os 
depoimentos do empresário Vedoin e de outros, mas 
não a defesa em que V. Exª esclarece os pontos que 
aqui está definindo. Na verdade, a sugestão foi acatada 
não apenas pelo Relator, mas como uma determinação 
do Presidente Antonio Carlos Biscaia. Ou seja, o rela-
tório conterá, em anexo, a defesa de V. Exª, bem como 
os documentos que anexou, para que o Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar possa, da forma mais isen-
ta, ouvindo as suas explicações, tomar a decisão que, 
acredito, esclarecerá inteiramente a maneira como V. 
Exª sempre tem procedido ao longo de sua vida, com 
a maior seriedade possível.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT) – Obrigada, Senador.

Bendito Senador! Bendita a colocação que V. Exª 
fez no plenário da CPMI, porque, naquele momento, 
parece que ficou claro para todo mundo – de acordo 
com o que V. Exª acaba de afirmar – que as pesso-
as não estavam sequer sabendo que as defesas não 
tinham sido absolutamente consideradas. A partir do 
momento em que V. Exª fez o questionamento... Não 
sei se é isso mesmo, porque não assisti à reunião, 
mas, pelo que estou entendendo, até aquele momen-
to, as pessoas não sabiam que as defesas não tinham 
sido consideradas. E isso, para mim, parece cada vez 
mais grave.

O que quero hoje, o que exijo hoje, pela impor-
tância dessa CPMI para pegar aqueles que têm conta 
a ajustar com a sociedade, é que se investigue tudo, e 
muito rápido – e muito rápido! –, porque, como disse 
a Senadora Ideli, a sociedade está sedenta de saber, 
mas a sociedade quer saber a verdade. A sociedade 
não quer saber se todo mundo está numa vala daque-
les que são o joio; a sociedade quer saber, sim, quem 
é joio e quem é trigo, porque ela precisa de trigo, sim. 
E quem está passando por uma investigação, que 
presta contas à sociedade, como eu estou passando e 
prestando, com todos os meus sigilos de toda a minha 
história de vida e os da minha família quebrados: fiscal, 
bancário, telefônico etc., com certidão do Supremo Tri-
bunal Federal, com certidão da Procuradoria-Geral da 
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República e com certidão do Tribunal Regional Eleito-
ral de Mato Grosso... É uma vida que está totalmente 
em cima da mesa para quem quiser ver. E eu quero 
que vejam. Eu quero que todos vejam, porque eu sou 
trigo e não permito que me misturem com o joio. Já 
disse aqui algumas vezes que, se a dor que eu e mi-
nha família estamos sentindo servir para punir e tirar 
da vida política deste País o joio, valeu a pena. Ma eu 
sou trigo. Como eu dizia, não pensei que pudesse eu, 
sem nenhuma prova, sem nenhuma denúncia direta 
contra a minha pessoa e sem nenhuma prova – isso 
dito lá na CPMI – estar sendo condenada e exposta 
dessa forma ante os olhos da população. Que pelo 
menos fossem capazes de respeitar o direito, consa-
grado universalmente, do contraditório! Acabaram, no 
entanto, produzindo, com relação a algumas pessoas, 
um verdadeiro tribunal de exceção. 

Quero, daqui para frente, sossegar os meus elei-
tores e todos aqueles que, em Mato Grosso, me co-
nhecendo, sempre confiaram na minha pessoa. Já 
que a CPMI não teve tempo e, pelo jeito, nem interes-
se e responsabilidade para apreciar a minha defesa, 
tenho certeza de que na Corregedoria do Senado, na 
Comissão de Ética ou no que quer que seja, tudo vai 
ficar muito esclarecido. Os criminosos que contra mim 
se levantam não vão vencer, estejam certos disto. O 
Senador Magno Malta disse isto aqui esses dias, e eu 
vou repetir: a não ser que me matem. De outra forma, 
não me vergarei e não me vencerão! 

Eu tinha até vontade de saber quantos Parlamen-
tares, Senadora Heloísa Helena, desses que estão 
nessa cumbuca, aí, têm, em seus Estados, combatido 
permanentemente, depois de denunciados – porque 
antes era até possível –, todos os dias, esse tipo de 
crime; se alguns fizeram isso. Eu tinha vontade de sa-
ber. Porque cada vez que eu interpelo a imprensa, há 
alguém falando: “Ah, não achamos, não encontrei, não 
deu”. E eu sempre falo e sempre combato, e não vou 
desistir. Como já disse, não sou filha de pai assustado, 
não tenho medo e não me vergo. Agora, há uns que 
se calam quase que permanentemente. 

Eu sempre estive preparada para esse tipo de 
batalha. E tenho certeza de que não terei um minuto de 
vacilação. Sou Senadora, sou candidata ao governo de 
Mato Grosso. Bem sei também, minha Líder, Senadora 
Ideli Salvatti, que por trás de toda essa armação está a 
sórdida tentativa de me afastar, Senadora Heloísa He-
lena, da disputa pelo governo do meu Estado, porque 
meus adversários, o que mais temem é a minha vitória 
nessa disputa. E, para eles, para alguns, é inadmissí-
vel. Simplesmente uma mulher, pequenininha, como 
eles falam. E ainda dizem mais: “Uma mulherzinha, 
uma mulher pequenininha, professora, mãe de quatro 

filhos, querer ser governadora do Estado!” Dizem isto 
para mim seguidamente: “Você é muito abusada! Você 
é muito audaciosa!” 

Aliás, eles estão muito felizes com esta situação, 
estão numa torcida insana. Já mandaram recado dire-
tamente por familiares meus: “Retire a sua candidatura 
que acaba tudo agora!” Vêm me mandando recados há 
dias: “O delator nem vai mais delatar. Acabou! Retire 
a sua candidatura que acaba tudo”.

Não retiro. Eu sou vítima de uma armação que 
vem de várias bandas, não é de uma só.

Agradeço as centenas e centenas de manifesta-
ções de solidariedade que me têm sido feitas, pessoal-
mente, por telefone, por e-mail, tanto da gente de Mato 
Grosso, de companheiros militantes e simpatizantes 
do PT, como de pessoas do povo de todas as partes 
do Brasil. Esse é o melhor respaldo.

Para minha resistência, Senadora que preside, 
ao andar pelas ruas, ao andar numa feira, sou qua-
se amassada de tantos abraços de solidariedade. E 
isso me alegra, e isso me conforta, e isso me faz en-
tender que homens e mulheres de Mato Grosso me 
conhecem.

Para finalizar, Senadora, quero dizer que vou à 
luta, às últimas conseqüências. Essa é uma tentativa 
de condenação política, de linchamento político. Isso 
tem nome: é linchamento político. Mas eu tenho cora-
gem de sobra para encarar linchamento político, pois 
já encarei vários, um mais difícil do que o outro – no 
mínimo, dois piores do que esse –, nos últimos 16 
anos. E, nos últimos 16 anos, não fiquei nem um dia 
sem mandato. Ou seja, a cada véspera de eleição, é 
um bombardeio ferrenho e feroz contra a minha pes-
soa. E a vitória vem.

Para o Senado, na véspera, no sábado, havia sete 
candidatos. Numa pesquisa, eu era a quinta coloca-
da; na outra, era a sexta colocada; e, na outra, era a 
sétima colocada. Também tinham me torpedeado com 
uma infinidade de questões tão horríveis que esta aqui 
parece colírio nos olhos. Passou só uma noite, de sá-
bado para domingo, e ganhei a eleição para o Senado. 
Eu era a quinta numa pesquisa, a sexta em outra, e a 
sétima numa outra, mas se passou só uma noite e eu 
ganhei a eleição para o Senado. Aquela mulherzinha 
pequenininha, que não fez nenhum comício porque 
não tinha dinheiro para armar um palanque ou para 
contratar um som, ganhou a eleição. O povo sabe, o 
povo é sábio.

Com relação às medidas que vou tomar, meus 
advogados estão estudando todas as possíveis e ima-
gináveis, e todas as que tiverem algum respaldo, sem 
exceção, serão adotadas. Chega de impunidade!
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Finalizando, de verdade, Senadora, e agrade-
cendo toda a sua paciência, invoco as palavras de 
Martin Luther King: “Não me preocupa a gritaria dos 
maus, mas sim o silêncio dos bons”. E eu disse isso 
aqui para reafirmar que os bons em Mato Grosso não 
estão em silêncio, os bons em Mato Grosso estão em 
gritaria, porque não aceitam o que estão fazendo com 
a Senadora que elegeram – aliás, a primeira mulher 
eleita Senadora na história de Mato Grosso.

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

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senadora Serys Slhessa-
renko.

Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti, 
como oradora inscrita.

V. Exª terá o tempo necessário para fazer seu 
pronunciamento.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Senadora Heloísa Helena, que preside esta sessão, 
demais Senadores que estão ainda neste plenário, 
em meio a tantas matérias que temos a obrigação 
de ler diariamente para acompanhar as análises e o 
desenrolar da cobertura da imprensa brasileira, tive 
a oportunidade de ler um dos editoriais da Folha de 
S.Paulo, editorial intitulado “Operação Dominó”. Par-
tindo desse editorial que tanto me chamou a atenção, 
quero fazer algumas reflexões e também apresentar 
algumas propostas.

O título “Operação Dominó” refere-se, obvia-
mente, ao episódio lamentável, mas extremamente 
emblemático, ocorrido no Estado de Rondônia, onde 
houve, nada mais nada menos, a prisão de pessoas 
responsáveis por quase todos os Poderes. Foi preso 
o Presidente da Assembléia Legislativa; o Presiden-
te do Tribunal de Justiça – o Vice não pôde assumir, 
porque também estava envolvido, também havia sido 
indiciado –; o Procurador de Justiça do Estado; o Che-
fe de Gabinete do Governador, que era Vice – já foi 
trocado – na chapa à reeleição do Governador Ivo 
Cassol. Além disso, dos 24 Deputados Estaduais que 
compõem a Assembléia Legislativa, há fortes indícios 
de envolvimento de 23.

As matérias dos últimos dias vêm mostrando o 
afunilamento das investigações, que, aparentemente, 
vão chegar ao Governador – pelo menos há alguma 
probabilidade de que isso aconteça.

A ementa do editorial “Operação Dominó” diz o 
seguinte: “Prisões na cúpula do Estado de Rondônia 
são evidências de penetração talvez sem preceden-
tes do crime no poder público”. Há também uma frase 
que me chamou muito a atenção e que trago à refle-
xão de todos: ‘Duas décadas atrás, seria impensável 

uma situação em que altos dignitários de um Estado 
fossem investigados e encarcerados. E não porque as 
autoridades de então não se metessem em esquemas 
de desvio de dinheiro público”.

Senador Eduardo Suplicy, detive-me muito aten-
tamente nessa frase e a trouxe aqui, porque acho 
que ela diz muito. A população que assiste às ações 
e às prisões que vêm ocorrendo com muita freqüên-
cia recentemente deve estar efetivamente estupefata, 
assombrada com o grau de corrupção que permeia a 
máquina pública, como qualquer um de nós está. No 
entanto, como o próprio editorial diz, há duas décadas 
essas prisões seriam impensáveis. Realmente, seria 
impensável há algum tempo vermos serem presos e 
algemados os Presidentes da Assembléia Legislativa, 
do Tribunal de Justiça, representantes de praticamente 
todos os Poderes.

A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) 
– Isso jamais havia ocorrido na história do Brasil.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Está 
aqui a Senadora Serys Slhessarenko corroborando o 
que estou dizendo. Eu nem queria usar a expressão 
“nunca antes”, porque isso sempre deixa algumas...

A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) 
– Eu sou professora nessa área e sei que nunca hou-
ve isso.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – A 
Senadora Serys Slhessarenko é professora e disse 
que nunca houve isso. Vou utilizar a palavra da Se-
nadora.

De qualquer forma, essa é uma situação que 
merece reflexão, já que o próprio editorial e todos nós 
sabemos que prisões assim não ocorriam, mas não 
era por falta de envolvimento de autoridades de alto 
calibre, não era pelo fato de, nos diversos Poderes, 
não haver autoridades envolvidas com o crime durante 
muito tempo. Por que isso está acontecendo? O País 
está assistindo, neste momento, a prisões que real-
mente têm como objetivo central prender quem quer 
que esteja comprovadamente envolvido com o crime.

Já tive oportunidade de dizer outras vezes que 
o mais importante nesse processo todo que estamos 
vivenciando é podermos modificar as estruturas. Não 
tenho nenhuma dúvida de que podemos diminuir e 
combater a corrupção, mas eliminá-la é impensável. 
Não consigo imaginar que possamos eliminar de vez 
a corrupção, mas estabelecer estruturas aparelhadas, 
organizadas, capacitadas para combater a corrupção 
é o que há de mais importante a ser feito.

O próprio editorial, um pouquinho mais à fren-
te, diz: “(...) algumas instituições, notadamente a Po-
lícia Federal e o Ministério Público, seja em âmbito 
nacional, seja nos Estados, estão agindo com maior 
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eficiência e independência”. Aqui, está o retrato do 
que, várias vezes, tive oportunidade de dizer da tri-
buna: o aprimoramento, a capacitação e a reestrutu-
ração das instituições que têm como tarefa combater 
a corrupção.

Não posso deixar de fazer o registro das ações 
da Polícia Federal. Já tive oportunidade de fazê-lo ou-
tras vezes, mas insisto em dizer que essas ações são 
realmente louváveis. Deveríamos semanalmente nos 
reportar, com elogios, ao trabalho que a Polícia Fede-
ral vem desenvolvendo no último período. São opera-
ções e operações com a utilização de mecanismos e 
de estruturas de inteligência, até mesmo deslocando 
policiais de uma unidade da Federação para a outra, 
porque, vira e mexe, aparece policial federal envolvi-
do em crime.

Aliás, há duas ou três semanas, houve uma ope-
ração no Rio de Janeiro em que se verificou que a 
maior parte dos presos era composta de membros 
da Polícia Federal. Fazer esse saneamento, cortar na 
própria carne só é possível com uma reestruturação 
extremamente bem feita, utilizando-se de todas as ar-
timanhas e de todos os mecanismos necessários para 
que a operação seja sigilosa e bem-sucedida, para que 
não haja contaminação, para que não haja vazamento, 
para que não sejam envolvidos os diretamente interes-
sados no que está sendo investigado.

Eu não tenho o resumo das operações de 2006. 
Mas tenho um material que acessei no site da pró-
pria Polícia Federal. É impressionante! O resumo das 
operações da Polícia Federal nos anos de 2003 e de 
2004 traz quantos foram presos, qual era o objetivo da 
operação, qual era a quadrilha, desde quando atuava. 
É muito elucidativo. É um material que até recomendo 
a quem tiver a oportunidade de acessar o site: www.
dpf.gov.br/dcs/resumo e saber dessas centenas de 
operações.

Tenho aqui o resumo de 2003, 2004 e 2005 e peço 
que seja incluído nos Anais desta sessão. Dá até para 
ver a evolução: em 2003, não chegou a duas dezenas; 
em 2004, já ultrapassou a casa das cinco dezenas; em 
2005, já é bem mais e, em 2006, mais ainda, embora 
eu não tenha aqui o resumo, infelizmente.

Escuto com muito prazer o Senador Sibá.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Se-

nadora Ideli, eu também li o editorial da Folha de 
S.Paulo. Eu o achei interessante. Por incrível que 
pareça, eu iria fazer alguns comentários sobre ele, 
mas já que V. Exª puxou o assunto, vou fazê-lo em 
aparte. Eu presidi aquela comissão externa que tratou 
do caso de Rondônia. Quando estivemos por lá, todo 
o nosso trabalho se centrou no que dizia respeito à 
Assembléia Legislativa. Nós encontramos uma situ-

ação tão ambígua, tão diferente das demais que não 
tinha, digamos assim, um receituário jurídico para 
dirimir aquele problema porque em relação a 23 dos 
24 Deputados havia provas cabais de envolvimento 
naquelas denúncias todas. A única coisa que nos so-
brou – para o Senador Demóstenes Torres, que era o 
Relator, e eu mesmo – foi apresentar para o Tribunal 
de Justiça de Rondônia o seguinte encaminhamen-
to: que o único Deputado que não estava citado fa-
ria uma representação contra seus 23 colegas. Com 
essa representação, o Tribunal de Justiça deveria 
suspender o mandato dos 23 Deputados para que 
os suplentes assumissem. Somente depois disso, 
poder-se-ia cassar, trocar o Presidente e assim por 
diante. Só que fizemos toda essa parte e, em segui-
da, o Tribunal nem sequer nos deu um sinal de que 
tomaria qualquer providência. Eu saí dali, o Senador 
Demóstenes Torres também e, nas conversas com 
o Superintendente da Polícia Federal, parecia que 
havia no ar uma desconfiança com relação a pesso-
as do Tribunal de Justiça. Nós não podíamos tratar 
daquilo; não tínhamos tempo para aquilo, nosso foco 
era outro. Mas saímos dali com uma forte desconfian-
ça. Nossa desconfiança não chegava ao Presidente, 
mas chegava, no máximo, ao Corregedor. A Polícia 
Federal já fazia uma investigação sem que soubés-
semos – e V. Exª cita muito bem que a Polícia Federal 
está trabalhando com rigor de sigilo e que ninguém 
toma conhecimento prévio do que está acontecendo 
para evitar que vaze informação –, e quase um ano 
depois está aí a prisão do Presidente do Tribunal de 
Justiça. A prisão do Presidente da Assembléia todos 
já esperávamos, mas a dele, não! O atual candidato 
a vice – que, me parece, já renunciou à candidatura 
– era chefe do Gabinete Civil. Ali tínhamos situações 
que envolviam o Poder Executivo, o Poder Legislati-
vo e, agora, para nossa surpresa, o Poder Judiciário. 
Então, é uma situação atípica aquela de Rondônia. 
Merece uma ajuda de todos aquele povo tão lutador, 
tão bravamente lutador, o povo de Rondônia. Mas no 
editorial da Folha de S.Paulo e no pronunciamento 
de V. Exª, o supra-sumo do que se está dizendo é 
que a Polícia Federal merece um voto de aplauso de 
todos nós porque tem trabalhado sem olhar a proce-
dência, sem olhar a identidade da pessoa, sem olhar 
absolutamente nada. Tem investigado todos os casos 
e todos os envolvidos. Imputa responsabilidades, faz 
prisões e tudo o mais já ocorrido. Portanto, resta-me 
fazer este voto de aplauso à Polícia Federal e para-
benizar V. Exª pelo pronunciamento desta tarde.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço, Senador Sibá.
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A Polícia Federal obviamente sempre foi uma 
Polícia que prestou grandes serviços à Nação bra-
sileira, mas é inegável a modificação significativa do 
resultado do trabalho. 

O resumo das ações de 2001, 2002, 2003, 2004 
e 2005 mostram diferenças significativas. Era a mesma 
Polícia, mas muito diferente, o que nos dá a clareza de 
que há uma decisão política, há uma determinação, há 
uma, digamos, ordem de Governo para que a atuação 
seja nesses termos, nesses parâmetros, com uma efi-
ciência republicana, doa a quem doer, até as últimas 
conseqüências, de forma competente, responsável, 
profissional. Os números estão aqui. Em 2001 e 2002 
foram realizadas 20 operações com a prisão de 54 
pessoas, numa média de 27 prisões resultantes des-
sas operações especiais da Polícia Federal. Nos anos 
de 2003, 2004 e 2005, a Polícia Federal realizou 183 
operações com 2.961 prisões, uma média, portanto, 
de 987 presos por ano. A média foi, nada mais nada 
menos, de 27 para 987 presos por ano. Aqui ainda não 
estão contabilizadas as numerosas ações de 2006. 
Estamos acompanhando todo dia. Nessas operações, 
houve desmonte de quadrilhas de lavagem de dinheiro, 
de contrabando, de sonegação. 

Boa parte dessas operações foi vinculada, hou-
ve tráfico de pessoas, prostituição, mas houve, na 
área específica de combate à corrupção, nos anos 
de 2003, 2004 e 2005, 1.300 pessoas presas, entre 
elas 515 servidores públicos; da Polícia Federal e da 
Polícia Rodoviária Federal foram 130 agentes. Essa 
é uma demonstração inequívoca de que, se tiver que 
prender membro da própria corporação, ele será pre-
so, seja quem for.

Outra mudança significativa, em termos de re-
estruturação do combate permanente à corrupção, 
ocorre na Controladoria-Geral da União, que foi pro-
fundamente modificada do Governo passado para 
este. Ela tem outro papel, tem outra estrutura, teve 
incorporação de volume significativo de servidores 
especializados em auditagem, em pesquisa e análise 
de contas e denúncias. O que houve de inovador foi 
o sorteio – o tão temido sorteio que se faz todo mês 
– entre prefeituras que vão sofrer a tal auditoria pente 
fino. Foi exatamente em decorrência desse sorteio que 
apareceu o escândalo das sanguessugas. Foi daí que 
apareceu esse escândalo; ele não veio de outro lugar. 
Ali se descobriu que havia incidência, reincidência, evi-
dência de fraude nas licitações. A Controladoria alertou 
a Polícia Federal. Foram feitas escutas. O Ministério 
Público também participou. Ainda estamos obtendo 
resultados. Na sessão de hoje, o Deputado Fontana 
apresentou um documento que é fruto desses sorteios. 
Ou seja, trata-se de mais um ofício de uma empresa, 

uma espécie de uma circular de uma empresa ofere-
cendo serviços na área das famosas ambulâncias, uma 
empresa que não é nenhuma daquelas que apareceu 
nas investigações até agora.

No ofício dessa empresa aos prefeitos, oferecen-
do préstimos e serviços, é dado como referência nada 
mais nada menos do que o gabinete de um deputado 
aqui na Câmara.

Então, não vai parar. O sorteio da Controladoria-
Geral da União continua produzindo bastante trabalho 
para a CPI poder aprofundar. 

O último parágrafo trecho do Editorial da Folha 
de S.Paulo fala da necessidade – eu gostaria de dispor 
de mais tempo para falar sobre isso – de acabar com 
a impunidade do crime do colarinho branco e diz que 
intocáveis de ontem hoje são objeto de investigação 
e há possibilidade de alguns serem detidos. Nós não 
conseguimos equacionar o julgamento, a condenação 
e, o mais importante, que cumpram a pena.

Sobre a questão do julgamento, da condenação 
e do cumprimento da pena, é que eu gostaria de me 
deter na parte final do meu discurso, porque gostaria 
de chamar a atenção para duas situações. A primeira 
delas é a de que as pessoas podem se enganar no 
sentido de que as condutas ilícitas, em prejuízo do 
poder público e, por conseqüência, da população em 
geral, são apanágio desse ou daquele governo, atributo 
dessa ou daquela agremiação partidária.

Em verdade, o que se percebe é a disseminação 
em larga escala de comportamentos típicos, censurá-
veis e que têm por resultado a lesão à coisa pública e 
aos interesses da grande maioria da população.

Sob os tradicionais epítetos, chavões daquele 
tipo “dar um jeitinho”, “por fora”, “lei de Gérson”, “sem 
nota”, “rouba mas faz”, dá para listarmos uma série de 
pequenas frases e expressões que amplos segmentos 
sociais dão mostra de aceitar com naturalidade uma 
cultura de desprezo a fundamentos republicanos.

A ausência de ética na política ou, melhor di-
zendo, da política é mero desdobramento ou reflexo 
de posturas censuráveis que se identificam no seio 
da própria sociedade. A ética não é problema de par-
lamentar, de presidente, de governador e de prefeito, 
nem de desembargador, nem ministro do Judiciário; é 
um problema que está colocado, infiltrado, implantado 
na cultura e no seio da própria sociedade brasileira. É 
muito importante sempre registrarmos isso.

A tendência de qualquer um, especialmente 
de agentes públicos que buscam pautar-se de for-
ma ilibada, é desanimar. Muita gente muitas vezes 
desanima. Sou daquelas que se recusa a baixar ar-
mas. Essa é uma cruzada, um trabalho, uma tarefa 
muito importante no que diz respeito aos que ousam 
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acreditar – e são muitos – a despeito da canção do 
Skank, que diz num certo trecho que nossa indigna-
ção não é uma mosca sem asas que não ultrapassa 
a janela de nossas casas”. Apesar, muitas vezes, do 
aprisionamento da indignação das pessoas, é preci-
so ter coragem de dizer onde está o famoso “xis” da 
questão. Em primeiro lugar, urge que se avance em 
reformas institucionais, que suplantem de vez um sis-
tema político que se alimenta de favores, numa via 
de mão dupla, tornada famosa em tristes trechos da 
oração de São Francisco de Assis.

Porque não há vontade política, muitas vezes nós 
não avançamos. Por exemplo, por que não se vota de 
uma vez a substituição de um modelo de financiamento 
de campanha, lastreado em contribuições empresariais, 
e que já foi aprovado pelo Senado da República? Por 
que isso não avança?

Democracia se faz com cidadãos, e não com 
“a força da grana, que ergue e destrói coisas belas”, 
como já disse o Caetano. Igualmente está passan-
do da hora de lançar a pá de cal no sistema eleito-
ral proporcional de lista aberta, que faz do eleito em 
pleitos não majoritários o dono do seu mandato, de-
vendo satisfação por seus atos apenas àqueles que 
financiaram a sua campanha. A manifestação mais 
cristalina desse problema é a prevalência do indivi-
dualismo parlamentar na tarefa de elaboração do Or-
çamento. Aqui também é preciso dizer que o Senado 
Federal, inspirado em sugestão do Senador Roberto 
Requião, à época, já aprovou um novo modelo, me-
diante aproveitamento da legislação belga que, de 
forma bastante adequada, combinada a disciplina 
partidária com a autonomia do eleitor na escolha do 
seu representante. Não se compreendem as razões da 
omissão, ao longo de toda esta legislatura, para que 
se apreciasse essa proposição do Senado Federal. 
Quanto às urgentes reformas – regimentais e legais 
– na forma de elaboração das normas orçamentárias, 
lamentavelmente essa é uma ferida aberta, supura-
da, não se visualizando no horizonte perspectivas de 
mudança a curto prazo.

Em segundo lugar, é preciso encarar de frente o 
problema da impunidade. E, aí, é que vem – eu acho 
– a questão mais delicada que eu quero tratar, aqui, 
no final do meu discurso. São notórios os avanços obti-
dos, nos últimos tempos, pelos órgãos de investigação 
policial, notadamente na apuração de infrações penais 
em detrimento de bens, serviços e interesses da União 
ou de suas entidades autárquicas, empresas públicas, 
e, também, a nível de Governo, a nível das prefeituras. 
O Ministério Público tem cumprido as suas funções 
institucionais de promoção da ação penal pública, às 
vezes até com alguma precipitação e outras com al-

gum exagero, mas nada que não possa ser corrigido 
pela correta prestação jurisdicional e observância das 
garantias fundamentais de ampla defesa do contradi-
tório ou do devido processo legal. 

Mas é preciso enfatizar que esses delitos contra 
a Administração Pública são, via de regra, punidos com 
penas mais elevadas, sujeitando-se os condenados, ini-
cialmente, ao regime fechado de restrição de liberdade 
por ocasião do cumprimento da pena. E não poderia 
ser diferente porque atentar, cometer crime contra o 
interesse público, o dinheiro público, a Administração 
Pública é, no meu ponto de vista, um dos crimes mais 
absurdos que, efetivamente, precisa ser punido com 
muito rigor porque é o crime que se comete contra o 
interesse de todos, contra o interesse da maioria em 
prejuízo do atendimento das reivindicações da maio-
ria da população. O dinheiro desviado na Administra-
ção Pública prejudica o interesse da maioria, porque 
o Estado tem como objetivo central – e não pode ser 
diferente – atender às necessidades fundamentais, 
prioritárias da população e, principalmente, da popula-
ção que mais necessita das ações do Estado. Portanto, 
este tipo de crime contra dinheiro público, Administra-
ção Pública, não pode deixar de ter penas elevadas, 
regime fechado de restrição de liberdade na hora de 
cumprimento da pena. 

Por conta exatamente de ter penas elevadas o 
nosso Código de Processo Penal estabelece que, nes-
ses casos, o processo e julgamento devam seguir um 
rito ordinário, moroso, com múltiplos recursos, levan-
do, na maioria das vezes, à ocorrência da chamada 
prescrição da pretensão punitiva intercorrente. Isto é, a 
prescrição antes de transitar em julgado a sentença.

Portanto, é correto ter a pena rígida, a pena ele-
vada, a restrição de liberdade, mas exatamente por 
ter esse tipo de pena o crime contra a Administração 
Pública, contra do dinheiro público, é o processo dos 
mais longos que existem – e pasmem! – leva tanto 
tempo que, na maioria das vezes, há prescrição. E, 
portanto, aquilo que deveria ser a punição exemplar, a 
punição para evitar que outros tenham a tentação per-
manente de ficar cometendo crimes contra o dinheiro 
público, contra a Administração Pública, acaba sendo 
um salvo-conduto.

Por isso, que eu tenho o entendimento de que 
somente a adoção de uma legislação especial que con-
sidere para efeito de procedimento a ser observado no 
que diz respeito à celeridade da prestação jurisdicio-
nal, não a gravidade da pena, mas a proeminência do 
interesse público, pode mudar esse estado de coisas 
e reverter o grau de impunidade a que assistimos em 
episódios dessa natureza, trazidos ao conhecimento 
público, desde sempre, ad nauseam.

    133ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2006 



26598 Sexta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2006

Uma solução que se poderia pensar é a de redu-
ção das penas para esses crimes, o que, em conse-
qüência, implicaria um rito mais sumário. Eu, sincera-
mente, acho que essa não é a solução mais adequada. 
Pelo contrário. Para andar mais rápido, diminuem-se 
as penas? Resolve-se o problema da premiação de 
não ser condenado porque leva tanto tempo o rito por 
apenas uma pena mais leve. Entendo, nessa seara, 
que as finalidades retributiva e preventiva da pena se 
realcem, como função pedagógica para todos. 

Talvez fosse o caso de se pensar, por exemplo, 
na ampliação do princípio da oralidade, já contempla-
do na Lei nº 9.099, de 1995, o que imprimiria maior 
dinamismo aos feitos. O sistema judiciário brasileiro 
tem muito pouco de aplicação do princípio da oralida-
de e se baseia naqueles processos morosos: pilhas e 
pilhas e pilhas de papéis, recursos, documentos que 
são anexados permanentemente e fazem com que o 
processo todo demore até o ponto de prescrever. Por-
tanto, creio que o princípio da oralidade, que a Lei nº 
9.099, de 1995, contemplou em alguns casos especiais, 
talvez possa ser adotado nos crimes contra recursos 
públicos e contra a administração pública.

Entendo que as comissões – tivemos já alguns 
debates e até a aprovação de algumas matérias –, 
principalmente as Comissões de Justiça da Câmara e 
do Senado, talvez devessem se debruçar sobre maté-
rias relativas ao Direito Processual e Penal, para levar 
a efeito um amplo exame dessa questão, com auxílio 
de estudiosos da temática das nossas academias de 
Direito, das escolas de magistratura do Ministério Pú-
blico, do Ministério da Justiça, sem prejuízo de contri-
buições de organizações não-governamentais que se 
dedicam ao problema.

Eu gostaria de saber se o Senador Suplicy está 
solicitando um aparte, para eu poder, depois, fazer o 
encerramento.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zada Senadora Ideli Salvatti, V. Exª mencionou em 
sua análise a importância de o Congresso Nacional 
concluir a votação de inúmeros itens da reforma po-
lítica, alguns dos quais foram objeto de votações já 
pelo Senado Federal, inclusive o financiamento pú-
blico de campanha e a fidelidade partidária. E V. Exª 
mencionou a votação em lista, levando em conta uma 
proposta baseada no sistema belga, que aqui foi de 
iniciativa do Senador Roberto Requião, e outros itens. 
Andei pensando, Senadora Ideli Salvatti, a respeito da 
reflexão que fez o Presidente Lula ainda há poucos 
dias sobre a reforma política, inclusive em diálogo com 
membros da OAB. Seria interessante que, sobretudo 
nesta campanha presidencial, na medida em que ele e 
até os demais candidatos a Presidente, como a própria 

Senadora Heloísa Helena, são favoráveis a itens tais 
como o financiamento público de campanha, à ques-
tão relativa à fidelidade partidária e diversos outros 
itens, conclamassem a opinião pública a influenciar 
os Deputados Federais e Senadores a concluírem a 
votação da reforma política. Se assim o fizessem, te-
nho a intuição de que, muito provavelmente, ainda no 
período de outubro a dezembro, portanto, nesta legis-
latura, poderíamos realizar um esforço para concluir a 
votação dessa reforma tão almejada, que viria corrigir 
uma série de problemas que temos percebido no com-
portamento do Congresso Nacional, sobretudo, nesta 
legislatura, que vem sendo objeto de uma avaliação 
crítica profunda por parte de tantas pessoas. Hoje será 
a vez do Presidente Lula ser entrevistado por Fátima 
Bernardes e William Bonner, no Jornal Nacional. Tenho 
a convicção de que esse assunto naturalmente virá à 
baila. Quem sabe possa o Presidente da República 
reforçar a defesa dos itens de reforma política que 
considera os mais importantes, pois acredito que a 
sua palavra interagindo com a dos demais candidatos 
a Presidente pode estimular o Congresso Nacional a 
completar, brevemente, a votação que V. Exª mesmo 
está cobrando de nós mesmos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço, Senador Suplicy. Quando da conversa do Presi-
dente com os juristas, em que estiveram vários ex-pre-
sidentes da OAB e da qual saiu a questão da reforma 
política tão necessária, ocasião em que se aventou a 
hipótese da instalação de uma constituinte exclusiva 
para tratar da reforma política, acabou saindo essa de-
terminação mesmo, que é um clamor. Aquela reunião 
acabou verbalizando, tornando explícito um clamor 
que é de todos. 

Seja exclusiva, seja o Congresso, seja este, seja 
o próximo, a reforma política é algo absolutamente 
emergencial. Tem de ser feita, para que possamos 
eliminar os focos e as formas que facilitam, que per-
mitem que tenhamos situações como a de Rondônia, 
porque sabemos que a prisão naquele Estado de pra-
ticamente todos os responsáveis pelos Poderes não é 
uma situação isolada.

Temos, com certeza, ao longo da história, em 
outros espaços e em outros tempos, situações mui-
to semelhantes a essa. Aí se prende; mas se não for 
eliminada a estrutura que permite que aquilo aconte-
ça... E só vamos poder fazer isso efetuando a reforma 
política. Acho que isso é o fundamental do que saiu 
do debate da semana passada. É tarefa de todos nós 
encontrar a forma, o meio de fazê-lo o mais rapida-
mente possível.

Há também essa outra discussão, Senador Eduar-
do Suplicy, que estou trazendo junto com a da reforma 
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política, que é a da impunidade. Se não mexermos no 
processo judicial para que seja rapidamente proces-
sado, julgado e punido quem tem responsabilidade em 
desviar dinheiro público, quem tem responsabilidade 
comprovada em ter cometido crime contra a Adminis-
tração Pública, não haverá perspectiva – pelo menos, 
não consigo ver – de mudança substancial no quadro 
político-administrativo do Brasil.

Por isso que, nessa gravíssima questão da ce-
leridade da prestação jurisdicional, de forma muito 
especial nos processos envolvendo crimes contra a 
Administração Pública, é sempre bom recordar que a 
própria Reforma do Judiciário, aprovada pelo Congresso 
Nacional em 2004 – que foi um trabalho também desta 
Legislatura do Senado da República –, consagrou como 
direito fundamental o princípio da razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação. Portanto, quando aprovamos a Reforma do 
Judiciário, já apontamos que deveríamos dar continui-
dade para que a duração do processo fosse razoável 
e garantisse a celeridade da tramitação.

Quem não deve não teme. Os acusados de crime 
contra a Administração Pública deveriam ter – se não 
têm, deveriam – assegurado o processo de tramita-
ção célere, até mesmo para que possam exibir para 
a sociedade o atestado definitivo de sua inocência e 
não serem, reiteradas vezes, como acontece sempre 
que chega a campanha eleitoral, ressuscitados todos 
os processos, “porque já foi processado por isso, foi 
processado por aquilo”. Aí vem a resposta: “Mas ain-
da não está transitado, ainda não está julgado”. É do 
interesse do bom administrador, do homem público, 
da pessoa pública que sofre uma acusação e não tem 
culpa que também saia rápido o processo.

Concedo um aparte ao Senador Sibá Machado.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Ape-

nas sobre a reforma política, Senadora. Ouvi aqui um 
debate muito forte em razão de o Presidente Lula ter 
falado da necessidade de se fazer uma Constituinte 
com fins específicos para a reforma política. Não quero 
aqui discutir as razões de o Presidente ter dito isso ou 
não. O que me leva a aparteá-la é o fato de saber em 
que contexto vamos fazer essa reforma, porque, com 
certeza, isso vai modificar substancialmente a forma 
de eleger o Congresso que temos hoje. E aí a primeira 
pergunta que se faz: o Congresso de hoje votaria es-
sas medidas? Porque temos uma série de problemas 
que, no meu entendimento, não passam com tranqüi-
lidade. A segunda: estariam os Presidentes das duas 
Casas, então, juntando todas as matérias que trami-
tam para fazer – digamos – uma apreciação coletiva, 
seja ela de matéria constitucional ou infraconstitucio-
nal? Como faríamos? Considero um avanço a tal da 

mini-reforma; já foi um grande passo. Mas há muito o 
que se debater, como a fidelidade partidária; a histó-
ria do financiamento das campanhas eleitorais, que é 
o motivo da mini-reforma; o problema da cláusula de 
barreira e tantas outras questões que estão para ser 
analisadas pelo Congresso Nacional. E como resol-
vê-las? Tenho medo de que, se formos analisar uma 
por uma, estudar caso a caso, não cheguemos muito 
longe. Não sei se devemos adotar a idéia de uma as-
sembléia constituinte específica, mas também devo 
dizer que não acredito que poderemos votar todas as 
matérias que estão nas duas Casas em tempo hábil, 
de acordo com os anseios de todos nós, que estamos 
preocupados com a questão. A reforma é interessante, 
mas é preciso haver um acordo sobre procedimento, 
sobre como ela deve ser votada. Rogo aos Presidentes 
Renan Calheiros e Aldo Rebelo que digam quais são 
as matérias ou que façam um acordo de líderes a fim 
de que, em certo prazo, possamos apreciar todas em 
caráter de emergência, para que o Brasil inteiro possa, 
no início do ano, ter uma nova matriz, saber como se-
rão, a partir de então, os novos pleitos eleitorais. Esse 
ponto carece de melhor esclarecimento.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Sibá Machado.

Para colaborar com suas palavras, antes de en-
cerrar meu discurso, quero dizer que, se fosse fácil e 
simples votar a reforma política, o atual Congresso ou 
os que antecederam o atual já o teriam feito, até por-
que, aqui no Senado, nós a votamos, se não me falha 
a memória, em 2003 – talvez até antes. Ou melhor, 
em 2003, votamos a reforma tributária. A reforma po-
lítica foi votada na legislatura anterior. Portanto, ima-
ginar que sem haver algo que pressione, que insista, 
que dê um jeito de fazer com que a reforma política 
aconteça... Por isso, penso que a idéia da exclusiva 
não deve ser descartada, apesar da grande reação 
a ela. É uma hipótese. E tive a oportunidade de fazer 
um registro do Fábio Konder Comparato, que tem um 
posicionamento favorável. Trata-se de um debate inte-
ressante para continuarmos. E, enquanto isso, a tra-
mitação dos processos judiciais com relação a crimes 
contra dinheiro público, contra Administração Pública, 
volto a dizer, entendo que isso é tão relevante quanto 
a reforma política.

Por isso estou trazendo o assunto nesta quinta-
feira, num dia em que tivemos a apresentação do re-
latório parcial, com alguma celeuma, da CPI dos San-
guessugas, das ambulâncias, não sei direito como está 
sendo denominada. Mas, quando se apresenta aquele 
resultado, a primeira pergunta que todos os mortais 
fazem é: depois de comprovada a culpa efetiva, qual 
vai ser a punição, como vai ser a punição? E, portanto, 
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ter uma celeridade nos processos judiciais para que 
eles não se arrastem a ponto de prescreverem, o que 
acontece na grande maioria dos casos, infelizmente, 
quando se trata de crimes contra a Administração 
Pública, dinheiro público, infelizmente é muito comum 
prescrever. Por isso entendemos que as brechas da 
legislação não podem continuar servindo para aquilo 
que se chama, no jargão judicial, das famosas chica-
nas, por aqueles que devem pagar pelas coisas er-
radas que fizeram, especialmente em detrimento do 
interesse público.

Era isso o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Solicito que o meu pronunciamento seja publica-

do na íntegra, como também o resumo das operações 
da Polícia Federal nos anos 2003, 2004 e 2005, no 
combate à corrupção e ao crime organizado que ven-
do sendo desenvolvido o País, pois esse documento 
é extremamente elucidativo.

Muito obrigada.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SENADORA IDELI SALVATTI.

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores:
Assomo à tribuna, na tarde de hoje, para tratar, 

uma vez mais, do problema da corrupção e de outras 
práticas ilícitas – e nefastas – contra a Administração 
Pública.

Não tratarei dessa questão como ponto de dis-
puta política; o que está em jogo, nesta hora, é a 
capacidade dos Poderes Públicos de, efetivamente, 
unir e manter unidos os seus cidadãos, sob a égide 
do Estado Democrático de Direito. Isso diz respeito 
a todas as forças políticas que, dispensados os ar-
roubos de hipocrisia, se dispõem a envidar esforços, 
no sentido de corrigir graves distorções que podem 
nos levar à anomia, isto é, à absoluta ineficácia das 
leis, na sua aplicação, e à anarquia, ou seja, a des-
constituição da legitimidade dos governantes e das 
instituições de representação democrática e imposi-
ção da vontade da lei.

Enganam-se os que pensam que condutas ilí-
citas, em prejuízo do Poder Público e, por conseqü-
ência, da população em geral, são apanágio desse 
ou daquele governo; atributo desse ou daquela agre-
miação partidária. Em verdade, o que se percebe é a 
disseminação, em larga escala, de comportamentos 
típicos censuráveis e que têm por resultado a lesão 
à coisa pública e aos interesses da grande maioria 
da população.

Sob epítetos como: “dar um jeitinho”, “por fora”, 
“lei de Gérson”, “sem nota” ou “rouba, mas faz”, am-
plos segmentos sociais dão mostra de aceitar, com 

naturalidade, uma cultura de desprezo a fundamentos 
republicanos. A ausência de ética na política, ou, me-
lhor dizendo, da política, é mero desdobramento ou 
reflexo de posturas censuráveis, que se identificam 
no seio da própria sociedade.

Ante tal quadro, a tendência de qualquer um, es-
pecialmente de agentes públicos que buscam pautar-
se de forma ilibada, manter-se impolutos, é desanimar. 
São tomados por aquele estado de esmorecimento, tão 
bem descrito por Rui Barbosa: “de tanto ver triunfar as 
nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto 
ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os 
poderes nas mãos dos maus, o homem chega a de-
sanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha 
de ser honesto”.

Apesar de tudo, Senhor Presidente, recuso-me 
a baixar armas.

Essa é uma cruzada que diz respeito aos que 
ainda ousam acreditar, a despeito da canção do Skank, 
que nossa indignação não e uma mosca sem asas, 
[que] não ultrapassa a janela de nossas casas”.

É preciso ter coragem e dizer onde está o busí-
lis da questão.

Em primeiro lugar, urge que se avance em refor-
mas institucionais que suplantem, de vez, um sistema 
político que se alimenta de favores, numa via de mão 
dupla, tomada famosa em triste paráfrase da oração 
de São Francisco de Assis.

Por que não há vontade política, no âmbito da 
Câmara dos Deputados, para se votar a substituição de 
um modelo de financiamento de campanhas, lastreado 
em contribuições empresariais, e que já foi aprovado 
pelo Senado Federal?

Democracia se faz com cidadãos e não com “a 
força da grana que ergue e destrói coisas belas”, como 
já disse Caetano. Igualmente, já está passando a hora 
de lançar a pá de cal no sistema eleitoral proporcional 
de lista aberta, que faz do eleito em pleitos não ma-
joritários o dono de seu mandato, devendo satisfação 
por seus atos apenas àqueles que sustentaram a sua 
campanha. A manifestação mais cristalina desse pro-
blema é a prevalência do individualismo parlamentar 
na tarefa de elaboração do orçamento.

Aqui, também, é preciso dizer que o Senado Fe-
deral, inspirado em sugestão do então Senador Ro-
berto Requião, já aprovou um novo modelo, mediante 
aproveitamento da legislação belga, que, de forma 
bastante adequada, combinada a disciplina partidá-
ria com a autonomia do eleitor, na escolha de seu 
representante. Não se compreendem as razões da 
omissão, ao longo de toda esta legislatura, para que 
se apreciasse essa proposição do Senado Federal. 
Quanto às urgentes reformas – regimentais e legais 
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– na forma de elaboração das normas orçamentárias, 
lamentavelmente, essa é uma ferida aberta, supura-
da, não se visualizando no horizonte perspectivas de 
mudança a curto prazo.

Em segundo lugar, Senhoras e Senhores Se-
nadores, é preciso encarar de frente o problema da 
impunidade. São notórios os avanços obtidos, nos úl-
timos tempos, pelos órgãos de investigação policial, 
notadamente na apuração de infrações penais em 
detrimento de bens, serviços e interesses da União 
ou de suas entidades autárquicas e empresas públi-
cas. O Ministério Público tem cumprido suas funções 
institucionais de promoção da ação penal pública. Às 
vezes, até com alguma precipitação ou excesso! Mas 
nada que não possa ser corrigido, pela correta pres-
tação jurisdicional e observância das garantias fun-
damentais da ampla defesa, do contraditório ou do 
devido processo legal.

Mas, Senhor Presidente, é preciso enfatizar que 
esses delitos contra a Administração Pública são, via 
de regra, punidos com penas mais elevadas, sujeitan-
do-se os condenados, inicialmente, ao regime fechado 
de restrição de liberdade, por ocasião do cumprimento 
da pena.

Em face disso, o nosso Código de Processo Pe-
nal estabelece que, nesses casos, o processo e jul-
gamento devam seguir um rito ordinário, moroso, com 
múltiplos recursos, levando, na maioria das vezes, 
à ocorrência da chamada “prescrição da pretensão 
punitiva intercorrente”, isto é, a prescrição antes de 
transitar em julgado a sentença. Somente a adoção 
de uma legislação especial que considere, para efeito 
de procedimento a ser observado – no que diz res-
peito à celeridade da prestação jurisdicional – não a 
gravidade da pena, mas a proeminência do interesse 
público, pode mudar esse estado de coisas e reverter 
o grau de impunidade a que assistimos em episódios 
dessa natureza, trazidos ao conhecimento público, 
desde sempre, ad nauseam.

Uma solução que se poderia pensar é a de re-
dução das penas para esses crimes o que, em con-
seqüência, implicaria um rito mais sumário. Sincera-
mente, essa não me parece a solução mais adequada. 
Estamos, nessa seara, que as finalidades retributiva 
e preventiva da pena se realcem, como função peda-
gógica para todos.

Talvez fosse o caso de se pensar, por exemplo, 
na ampliação do princípio da oralidade, já contempla-
do na Lei nº 9.099, de 1995, o que imprimiria maior 
dinamismo aos feitos.

Devemos mobilizar as comissões das duas Ca-
sas que tratam de matérias relativas ao direito penal e 
processual para levar a efeito um amplo exame dessa 

questão, com o auxílio de estudiosos da temática nas 
academias de Direito, nas escolas de Magistratura e 
do Ministério Público, no Ministério da Justiça, sem 
prejuízo de contribuições de organizações não-gover-
namentais que se dedicam ao problema.

De igual modo, é preciso reconhecer que a de-
cisão do Supremo Tribunal Federal de, ultimamente, 
manter a revogação da Súmula nº 394, segundo a 
qual “cometido o crime durante o exercício funcional, 
prevalece a competência especial por prerrogativa 
de função, ainda que o inquérito ou a ação penal 
sejam iniciados após a cessação daquele exercí-
cio”, pode favorecer a aplicação de prescrição da 
pretensão punitiva intercorrente, conforme denun-
ciamos aqui. E que, com a concentração de jurisdi-
ção, nos termos da antiga Súmula nº 394, tinha-se 
uma concentração de prestação jurisdicional, em 
nível de tribunais, que, indubitavelmente, acelerava 
o desfecho processual.

É certo que a declaração de inconstituciona-
lidade dos §§ 1º e 2º do art. 84 do Código de Pro-
cesso Penal, que foram inseridos pelo art. 1º da Lei 
nº 10.628/2002, lastreou-se em princípios republi-
canos como a igualdade de todos perante a lei e o 
juízo natural. É bom lembrar, inclusive, que a Lei nº 
10.628/2002 surgiu, no Congresso Nacional, por 
iniciativa do Deputado Bonifácio Andrada (PSDB 
– MG) como movimento reativo à revogação da Sú-
mula nº 394.

Porém, urge se considere a gravíssima questão 
da celeridade da prestação jurisdicional, mormente nos 
processos envolvendo crimes contra a Administração 
Pública. É bom recordar, inclusive, que a Reforma do 
Judiciário, aprovada pelo Congresso Nacional em 2004, 
consagrou como direito fundamental o princípio da “ra-
zoável duração do processo e os meios que garantam 
a celeridade de sua tramitação”.

Quem não deve, não teme. Aos acusados de 
crimes contra a Administração Pública deve também 
ser assegurado um processo de tramitação célere, até 
mesmo para que possam exibir à sociedade o ates-
tado definitivo da sua inocência. O que não se admite 
é que as brechas da legislação sirvam para o uso de 
chicanas por aqueles que devem pagar pelas coisas 
erradas que fizeram, especialmente em detrimento do 
interesse público.

Era o que eu tinha a dizer! Muito Obrigada!

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SENADORA IDELI SALVATTI EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

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

Concedo a palavra ao Senador Suplicy pelo tem-
po que entender necessário para o seu pronuncia-
mento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Senadora Heloísa Helena; Srª Sena-
dora; Srs. Senadores, a avaliação da situação econô-
mica do Brasil tem que ter, como pano de fundo, uma 
visão do que ocorreu desde 2002/2003.

Creio que mesmo os críticos mais rigorosos da 
política econômica do Governo Lula aceitam que hou-
ve acertos e que vários indicadores macroeconômicos 
apontam para uma solução positiva.

Em 2002 e início de 2003, a situação econômico-
financeira era delicadíssima. Como lembrou matéria 
publicada na Folha de S.Paulo hoje: em 2002, o risco 
país do Brasil bateu recorde histórico de 2.436 pon-
tos. Ontem, no fim das operações, o risco Brasil, que 
se refere à expectativa de investidores internacionais 
e no Brasil sobre as expectativas de desempenho da 
economia brasileira, chegou a 208 pontos, patamar 
nunca antes registrado.

Menciono alguns indicadores macroeconômicos, 
sem a pretensão de ser exaustivo. A inflação ao consu-
midor, por exemplo, vem se reduzindo de forma expres-
siva desde 2003, quando atingiu 14,7%. Atualmente, 
o Índice de Preços ao Consumidor – IPCA acumula 
variação de 4% em doze meses até junho. Ressalte-
se que a taxa de inflação brasileira é atualmente um 
pouco inferior à dos Estados Unidos, que registram no 
IPC uma variação acumulada de 4,3% em junho. Ou 
seja, estamos com uma taxa de inflação inferior à dos 
Estados Unidos da América, o que raras vezes acon-
teceu em nossa história. A inflação brasileira se aproxi-
ma também da inflação média dos demais países ditos 
emergentes, que está atualmente em 5,1%.

Os resultados nas contas externas foram bastante 
fortes desde 2003, superando todas as expectativas 
e projeções. As exportações cresceram de forma rá-
pida, ultrapassando o ritmo de expansão do comércio 
mundial como um todo. É verdade que no passado 
mais recente, especialmente desde 2005, o ritmo de 
crescimento das exportações vem caindo de modo 
significativo, principalmente por causa da excessiva 
valorização do real. Mesmo assim, o Brasil continua a 
registrar superávits comerciais expressivos em 2006. O 
superávit da balança comercial nos últimos doze meses 
findos em julho foi de nada menos do que US$45,2 bi-
lhões. Desde 2003, os superávits comerciais têm sido 
excepcionais, mais do que suficientes para cobrir os 
déficits no resto do balanço de pagamentos em conta 
corrente. Conseqüentemente, completaremos em 2006 

um resultado que é muito raro, senão inédito, na histó-
ria econômica brasileira: quatro anos consecutivos de 
superávit no balanço de pagamentos em conta corren-
te (que inclui a balança comercial, serviços, juros da 
dívida externa e outras rendas, além de transferências 
unilaterais, como remessas de imigrantes). Isso signi-
fica que o Brasil está reduzindo o seu passivo externo 
líquido depois de tê-lo aumentado de maneira contínua 
e substancial no período do Governo Fernando Henri-
que Cardoso, desde 1995 a 2002.

Ainda que de forma menos acentuada, também 
houve progressos no campo das finanças públicas. O 
setor público gerou superávits primários expressivos, 
talvez até excessivos, não raro acima das metas fixadas 
no acordo com o FMI. O Brasil pôde, afinal, dispensar 
o monitoramento do Fundo e não renovar os acordos 
que vinham sendo firmados com aquele organismo 
desde 1998. Graças em parte aos superávits fiscais 
primários, foi possível controlar e reduzir um pouco a 
relação entre a dívida líquida do setor público e o Pro-
duto Interno Bruto. Essa relação crescera rapidamen-
te ao longo do Governo Fernando Henrique Cardoso, 
tendo chegado a 55,5% em dezembro de 2002. De-
pois de aumentar para 58,7% em dezembro de 2003, 
a relação dívida/PIB se estabilizou recentemente em 
torno de 51% do PIB. O último dado, referente a junho 
de 2006, indica que a dívida pública representa 50,3% 
do Produto Interno Bruto.

Houve também alguns avanços, ainda que insufi-
cientes, em termos de mercado de trabalho e distribui-
ção de renda. Embora a economia tenha crescido em 
ritmo relativamente lento, o nível de emprego aumen-
tou. Houve formalização das relações de trabalho, uma 
vez que – pelo menos até recentemente – o emprego 
formal, com carteira assinada, cresceu mais do que o 
emprego informal. O programa Bolsa-Família aumentou 
seu alcance e vem tendo importância crescente para 
famílias de baixa renda.

Senadora Heloísa Helena, relativamente aos pro-
gramas de transferência de renda, gostaria de aprovei-
tar a oportunidade para dizer-lhe que fiquei honrado 
quando, na semana passada, V. Exª e a Deputada Lu-
ciana Genro ouviram-me a respeito de como podemos 
ter a perspectiva, já aprovada em lei, de uma transição 
do programa Bolsa-Família para uma renda básica de 
cidadania. O fato de V. Exª ter pedido que eu explicas-
se exatamente quais as vantagens e desvantagens 
deste caminho me honrou. Quero dizer que estarei à 
disposição dos candidatos à Presidência da Repúbli-
ca para debater, quantas vezes desejar cada um dos 
candidatos, inclusive o do meu Partido, o Presidente 
Lula. Qualquer um que deseje saber.

Eu considero muito importante e quero cumpri-
mentá-la pela iniciativa de dizer “eu gostaria que pu-
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déssemos conversar um pouco para poder tirar dúvi-
das”. Se V. Exª quiser ainda tirar mais dúvidas, estarei 
pronto para isso. V. Exª sabe que o mesmo farei com 
o Presidente Lula tantas vezes quantas ele me pedir, 
assim como os demais candidatos a Presidente.

Pesquisas recentes têm mostrado um decréscimo 
no grau de concentração da renda, algo que é muito 
bem vindo em um País como o nosso, que se destaca 
mundialmente, há muito tempo, por uma péssima dis-
tribuição da renda e da riqueza. Há algumas dúvidas 
sobre a precisão e a interpretação dessas pesquisas, 
mas parece claro que houve uma desconcentração da 
renda do trabalho. Como as rendas do capital, especial-
mente as rendas financeiras, não são adequadamente 
captadas nessas pesquisas, persiste alguma dúvida 
sobre se houve ou não desconcentração da renda total, 
uma vez que as rendas financeiras, apropriadas por 
uma minoria, foram fortemente ampliadas pelos juros 
extremamente altos vigentes no País.

A bem da verdade, é preciso reconhecer que 
alguns desses resultados macroeconômicos favorá-
veis foram facilitados por um contexto mundial pro-
pício, tanto do ponto de vista comercial (demanda 
externa em expansão e preços altos para nossas ex-
portações), como do ponto de vista financeiro (juros 
internacionais baixos e liquidez abundante nos mer-
cados financeiros mundiais). É importante levar isso 
em conta para que o País não baixe a guarda e con-
tinue se preparando para cenários menos favoráveis 
nos anos que virão – hipótese que, evidentemente, 
não pode ser descartada. De qualquer forma, não há 
como negar o progresso feito desde 2003 no campo 
econômico, ainda que erros tenham sido cometidos 
e muito reste por fazer.

O principal desafio continua a ser a retomada do 
crescimento. O Brasil está há mais de 25 anos sem 
crescer de forma sustentada a taxas elevadas. Nós 
que fomos um país que, por exemplo, no pós-guerra 
até o final dos anos 80, tivemos taxas de crescimento 
médio de 7% ao ano, chegando por vezes a 10% ou 
14%, ainda que num período de enormes dificuldades 
políticas. Mas, obviamente, a potencialidade da eco-
nomia brasileira é de crescer bem mais do que 4% ou 
5% ao ano.

No período recente, durante as gestões Malan 
e Palocci no Ministério da Fazenda, houve uma preo-
cupação muito forte, às vezes quase exclusiva, com a 
estabilidade monetária; não foi dada atenção suficiente 
à questão do crescimento econômico. As políticas de 
combate à inflação lançaram mão de instrumentos que 
debilitam as condições de crescimento da produção e 
do emprego. Por exemplo: a insistência em praticar ta-
xas de juros excepcionalmente altas, sempre ou quase 
sempre as mais altas do mundo. Outro aspecto, ligado 

ao primeiro: os períodos recorrentes de sobrevalori-
zação cambial. O terceiro problema é a pesada carga 
tributária, que vem crescendo desde o início dos anos 
90. Cresceu bem mais no período Fernando Henrique 
Cardoso, passando de cerca de 25% ou 26%, para 
34%, mas cresceu também nos últimos três anos e 
oito meses. Ela é alta demais para um país no nível de 
desenvolvimento do Brasil. Além disso, o investimento 
público foi fortemente sacrificado, inclusive em áreas 
essenciais para o desenvolvimento econômico, como 
a infra-estrutura de energia e transporte.

Parece evidente, entretanto, que as condições 
estão dadas para fazer as modificações nas políticas 
macroeconômicas de forma a orientá-las sistematica-
mente para a promoção do desenvolvimento. O Minis-
tro Guido Mantega tem dado diversas indicações de 
que está consciente disso e trabalha aos poucos para 
fazer as necessárias correções de rota.

Qualquer que seja o Presidente eleito em 2006, 
o campo hoje é mais favorável para a retomada do 
desenvolvimento. A menos que haja uma deteriora-
ção dramática do cenário externo, ou que o próximo 
governo recaia em políticas econômicas exagerada-
mente rígidas, temos condições propícias para superar 
a longa estagnação que marca a nossa experiência 
desde o início da década de 1980. É claro que cabe 
ao Governo Lula e à sua equipe econômica o mérito 
pela criação dessas condições que agora nos permi-
tem perspectivas muito positivas.

Ainda hoje, em seu artigo, na Folha de S. Paulo, 
o Professor Paulo Nogueira Batista Jr. indica caminhos 
de como a economia brasileira pode ter uma fase mais 
saudável de crescimento sustentável com estabilidade 
da moeda e melhoria da distribuição de renda:

(...) o que fazer para retomar taxas ro-
bustas de expansão econômica? 

A trajetória de muitas economias nos úl-
timos anos, tanto desenvolvidas como emer-
gentes, indica que é possível conciliar o rápi-
do crescimento do PIB com taxas de inflação 
modestas (5% ao ano ou menos). 

A experiência brasileira desde 1994 re-
vela (...) que determinadas formas de estabi-
lizar a moeda podem ser destrutivas das con-
dições de crescimento. No Brasil, o combate 
à inflação tem sido feito por meio de juros 
sempre muito altos e câmbio recorrentemen-
te sobrevalorizado. O relativo ajustamento 
das finanças públicas é alcançado de forma 
precária, com aumentos da carga tributária e 
cortes de investimentos, inclusive em áreas 
prioritárias como a infra-estrutura de trans-
portes e energia. Essa combinação de juros 
elevados, moeda forte, tributos pesados e 
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investimentos públicos reduzidos é que ex-
plica, em larga medida, o fraco dinamismo 
da economia. 

O foco do problema é a política de juros 
altos, que desestimula o consumo e o investi-
mento, provoca apreciação cambial e pressiona 
o custo da dívida pública. O câmbio valorizado 
derruba as exportações e induz à substituição 
de produtos nacionais por importações, o que 
tende a tornar negativa a contribuição do setor 
externo para a variação do PIB. O aumento 
do custo da dívida acaba levando o governo 
a buscar superávits primários elevados, seja 
por aumento de tributos, seja por diminuição 
de despesas, deprimindo ainda mais a eco-
nomia.

Fundamental, portanto, é reorientar as 
políticas monetária e financeira. Há um esbo-
ço de mudança (...) desde a queda de Antonio 
Palocci Filho e a sua substituição por Guido 
Mantega. Mas a reorientação não tomará impul-
so se o Conselho Monetário Nacional e, sobre-
tudo, o Copom (Comitê de Política Monetária) 
do Banco Central continuarem dominados por 
técnicos e financistas distantes do mundo da 
produção e estreitamente identificados com a 
visão e os interesses do sistema bancário. O 
mandato do Banco Central – enfatiza Paulo 
Nogueira – deve fazer referência não apenas 
ao controle da inflação como também à sus-
tentação do crescimento, à semelhança do que 
se verifica nos Estados Unidos, por exemplo. 
O sistema de metas para a inflação precisa 
ser definido e aplicado de forma mais flexível. 
Não é necessário, por exemplo, mirar sempre 
o centro da meta, especialmente quando a 
economia é submetida a choques de oferta. 
As metas devem ser definidas para horizon-
tes mais longos, de dois a quatro anos, o que 
daria ao Banco Central mais flexibilidade para 
alcançar os seus objetivos antiinflacionários 
sem sacrificar a atividade econômica e a com-
petitividade da taxa de câmbio. Além disso, o 
Banco Central e os demais bancos públicos 
federais têm que atuar, com firmeza, para am-
pliar o crédito, aumentar a concorrência em 
diferentes segmentos do mercado financeiro 
e diminuir o altíssimo spread bancário, isto é, 
a diferença entre as taxas de ativas e passivas 
dos bancos. A redução gradual da taxa básica 
de juros, até chegar a algo como 4% a 5%, 
em termos reais, não é incompatível com uma 
inflação baixa, uma vez que a economia brasi-
leira opera com grande capacidade ociosa. A 

queda dos juros levaria à depreciação cambial, 
fortalecendo o ajustamento externo e amplian-
do o estímulo ao crescimento. Taxas de juros 
menores permitiriam também assegurar o ajus-
tamento das finanças públicas com um nível 
mais alto de investimentos em infra-estrutura e 
um nível mais reduzido de carga tributária. Isso 
aconteceria de duas maneiras: a) diretamente, 
pelo alívio da carga de juros da dívida (mes-
mo que se leve em conta a provável redução 
dos impostos sobre rendimentos financeiros); 
e b) indiretamente, porque a queda dos juros 
aumentaria a atividade econômica, favorecen-
do a arrecadação e reduzindo as despesas 
de caráter cíclico. Note-se que o ajustamento 
fiscal aparece aqui, em grande parte, como 
subproduto da reorientação monetária, e não, 
como sustentam muita análises de tipo mais 
tradicional, como precondição para mudar a 
política de juros.

Assim, fecho aspas para as observações de Paulo 
Nogueira Batista, sobretudo neste ponto que visualiza 
a possibilidade de uma diminuição persistente e gra-
dual da taxa de juros numa direção de termos juros 
bem mais adequados para o propósito de, ao mesmo 
tempo, combinar o saudável objetivo de estabilidade 
de preços com melhoria da distribuição da renda e 
da riqueza. 

Eu gostaria, Srª Presidente, de anunciar que foi 
publicado, neste mês, o livro Políticas Públicas e a 
Realização dos Direitos Sociais, da Professora Iva-
nilda Figueiredo, editado pela Sergio Antonio Fabris 
Editor. Ela completou seu doutorado na Universidade 
de Direito do Recife, Pernambuco. Tive a honra de 
ser convidado para escrever o prefácio desse livro, 
que trata justamente dos programas de transferência 
de renda.

Peço que seja transcrito nos Anais da Casa o 
prefácio que escrevi para o livro de Ivanilda Figueire-
do, nos seguintes termos:

A tese de mestrado de Ivanilda Figuei-
redo para a Faculdade de Direito do Recife, 
da Universidade Federal de Pernambuco, (...) 
constitui uma contribuição de enorme signifi-
cado para que o Brasil possa dar um avanço 
importante rumo à implantação de uma Renda 
Básica de Cidadania. Trata-se de um dos mais 
eficazes instrumentos de política econômica 
para que possamos atingir os objetivos de er-
radicação da pobreza absoluta, crescimento 
com maior eqüidade, dignidade e liberdade real 
para todos os seres humanos na sociedade. 
Ivanilda Figueiredo estudou em profundidade 
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a literatura desenvolvida a respeito dos diver-
sos instrumentos de transferência de renda 
que foram objeto de análise realizada, sobre-
tudo diante da experiência acumulada pelos 
mais diversos países que enfrentaram o pro-
blema da erradicação da fome e da pobreza 
absoluta. Dedicou também atenção ao debate 
ocorrido no Brasil nas últimas décadas sobre 
as propostas de garantia de renda às pesso-
as e famílias de maneira que pudessem ter 
asseguradas as condições para que as suas 
crianças estivessem freqüentando a escola, 
tendo a devida assistência à sua saúde, ob-
tivessem as vacinas preventivas de doenças 
conforme o calendário do Ministério da Saúde 
e encontrassem meios de sobrevivência dig-
nos, sobretudo através do trabalho. Estudou 
as experiências de programas de Renda Mí-
nima associados à Educação, Bolsa-Escola, 
Bolsa-Renda, Bolsa-Alimentação, Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil, Auxílio-Gás, 
Fome Zero, Cartão-Alimentação e outros que 
acabaram se consolidando no Programa Bolsa 
Família, o qual se desenvolveu a partir de 2003. 
Neste ano de 2006, o Programa Bolsa Famí-
lia completa o seu quarto ano com resultados 
bastante positivos que são aqui analisados. O 
número de beneficiários cresceu significativa-
mente, passando de 3,5 milhões de famílias, 
em dezembro de 2003, para 9,2 milhões de 
famílias em junho de 2006, e devendo passar 
para 11,1 milhões de famílias em julho-agosto 
de 2006, correspondendo a quase 100% de to-
das as famílias brasileiras que têm renda men-
sal per capita até R$120,00 por mês. Como 
o número médio de pessoas por família é em 
torno de quatro, estima-se que cerca de 44,4 
milhões de pessoas ou quase um quarto da 
população brasileira estará beneficiada pelo 
programa no segundo semestre de 2006. (...) 
Ivanilda Rodrigues, além de estudar e analisar 
a literatura sobre o tema, resolveu fazer uma 
pesquisa de campo junto a 317 famílias bene-
ficiárias do Programa Bolsa Família em seis 
cidades do Estado de Pernambuco, na região 
metropolitana, no agreste e no sertão, e que 
pudessem estar representando os lugares de 
maior e menor Índice de Desenvolvimento 
Humano. A relevância de seus estudos é que, 
depois de analisar em termos práticos o resul-
tado da aplicação do Programa Bolsa Família 
e de se perguntar, como costumam fazer as 
autoridades responsáveis pelo mesmo, sobre 
se já é o momento de fazermos a transição do 

Bolsa Família para a Renda Básica de Cida-
dania, de maneira muito assertiva, ela conclui 
que essa última deve ser efetivada com a maior 
brevidade possível.

O livro de Ivanilda Figueiredo será de grande 
proveito aos estudiosos de Direto, de Economia e a 
todos que se interessam pelo objetivo maior da políti-
ca: alcançarmos uma vida justa para todos.

Srª Presidente, solicito seja transcrito, na íntegra, 
o meu prefácio e dois documentos importantes a res-
peito dos produtores de laranja que têm mostrado a 
sua preocupação, de um lado, com a ação cartelizada 
das diversas indústrias de suco de laranja, bem como 
com o procedimento relativo ao que vão fazer o Cade 
e o SDE a respeito das indústrias de suco de laranja, 
uma vez que elas estão sendo examinadas em função 
das denúncias de formação de cartel.

Recebi do Vice-Presidente da Associação dos 
Municípios Citrícolas do Estado de São Paulo e ex-
Prefeito de Bebedouro, no Estado de São Paulo, Davi 
Perez Aguiar, uma carta em que transmite as suas 
preocupações com os últimos acontecimentos envol-
vendo a citricultura no Estado de São Paulo, um dos 
principais esteios do agronegócio paulista.

A Associtrus, a associação dos produtores de la-
ranja, após um passado de descrédito junto aos produ-
tores de laranja, tendo em vista que algumas de suas 
lideranças ficaram ao lado das indústrias de suco em 
detrimento dos produtores, atualmente vem tendo uma 
atuação bastante dinâmica e intransigente na defesa dos 
interesses dos seus associados. Mas isso não teria im-
pedido que parte da atual Diretoria da Associtrus fosse 
influenciada politicamente em São Paulo pelo governo 
presente, adotando uma postura de críticas à atuação 
do Governo Federal, ao mesmo tempo em que teria feito 
vista grossa à omissão com que o Governo do Estado 
vem tratando a citricultura paulista.

Foi feita uma negociação entre o Governo e as in-
dústrias de suco de laranja referente à safra 2005/2006, 
o que tem, entretanto, desagradado a Diretoria e os 
associados da Associtrus, pois a negociação, para os 
produtores, ficou restrita ao novo preço da caixa de 
laranja, enquanto as investigações foram suspensas 
no âmbito do Cade e da SDE acerca das denúncias 
da formação de cartel.

Pede Davi Perez Aguiar que possa a questão 
da laranja ser mais bem estudada não apenas no que 
diz respeito ao atual preço da caixa de laranja, mas 
aos diversos fatores, como o financiamento público, 
tanto do Governo Federal quando do estadual, para 
o plantio de novos pomares e para o refinanciamento 
das dívidas de milhares de pequenos, médios e gran-
des produtores, que no passado se endividaram e que 
atualmente se encontram desamparados.
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As iniciativas institucionais para se adicionar 
o suco de laranja na merenda escolar, bem como 
a adoção do Concecitrus, a exemplo do Conse-
cana, um novo contrato que remunere o produtor 
pela produtividade da fruta merecem uma atenção, 
tanto quanto a questão do novo preço da caixa de 
laranja.

Pede, então, Davi Perez Aguiar que possa acom-
panhar as manifestações dos produtores de laranja, 
que muitas vezes têm vindo a Brasília. Solicita ainda 
que se dê continuidade às investigações que o Cade 
e o SDE vêm realizando com respeito à formação de 
cartel nas indústrias de suco de laranja.

Por outro lado, o Sr. Flavio Viegas, Presidente 
da Associtrus, realizou hoje um depoimento sobre 
o trabalho informal e a terceirização na sucocitri-
cultura perante o Ministério Público do Trabalho, na 
Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, 
em Araraquara. Tratou-se de um depoimento bas-
tante longo, que, Srª Presidente, peço a gentileza 
seja transcrito.

Ele informa que é citricultor desde os anos 80, 
que trabalhou muitos anos na Frutesp e que passou a 
ter um conhecimento detalhado de como, na relação 
entre os produtores de laranja e os produtores de suco 
de laranja, desenvolveu-se um procedimento de cartel, 
que está aqui detalhadamente relatado.

Vou voltar a este assunto nas próximas semanas, 
porque avalio, Srª Presidente, que cabe à Comissão 
de Assuntos Econômicos novamente acompanhar de 
perto o que se está passando.

Tenho acompanhado o fato de o Senador Aloizio 
Mercadante, Líder do Governo, ter procurado interme-
diar um entendimento entre as empresas de suco de 
laranja e os citricultores. Pelo que percebo, pela mani-
festação tanto do ex-Prefeito de Bebedouro, Davi Perez 
Aguiar, bem como pelo depoimento do Sr. Flavio de 
Carvalho Pinto Viegas – que ficou de me enviar uma 
carta sobre as suas preocupações e que adiantou 
hoje esse depoimento, em audiência –, avalio que será 
responsabilidade nossa, no Senado, sobretudo na Co-
missão de Assuntos Econômicos, novamente ouvir e, 
quem sabe, realizar uma audiência pública para que 
possamos, simultaneamente, ouvir os produtores de 
laranja, os produtores de suco de laranja e as autori-
dades do Cade e do SDE.

Da última vez que sugerimos esse procedimen-
to, os representantes da indústria de suco de laran-
ja não quiseram comparecer. Mas avalio que está 
chegando a hora de termos a presença de todas as 
partes, não apenas em reuniões tais como as que, 
produtivamente, foram realizadas no próprio gabine-
te do Senador Aloizio Mercadante, mas, quem sabe, 
na Comissão de Assuntos Econômicos, para que 

se tornem inteiramente transparentes o diálogo e o 
possível entendimento entre os órgãos de defesa da 
concorrência, os produtores de laranja e os produto-
res de suco de laranja.

Muito obrigado, Senadora Heloísa Helena, Srª 
Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – A avaliação da situação 
atual da economia nacional tem que ter como pano 
de fundo uma visão do que ocorreu desde 2002/2003. 
Creio que mesmo os críticos mais rigorosos da polí-
tica econômica do Governo Lula aceitam que houve 
acertos e que vários indicadores macroeconômicos 
apontam para uma evolução positiva. Em 2002 e início 
de 2003, a situação econômico-financeira era delica-
díssima. Como lembrou matéria publicada na Folha 
de S.Paulo, no dia de hoje, em 2002 o risco-país do 
Brasil bateu o recorde histórico de 2.436 pontos. On-
tem, no fim das operações, o risco Brasil chegou a 208 
pontos, patamar nunca antes registrado.

Menciono alguns indicadores macroeconômi-
cos, sem a pretensão de ser exaustivo. A inflação ao 
consumidor, por exemplo, vem se reduzindo de forma 
expressiva desde 2003, quando atingiu 14,7%. Atual-
mente, o IPCA acumula variação de 4% em 12 meses 
até junho. Ressalte-se que a taxa de inflação brasileira é 
atualmente um pouco inferior à dos EUA, que registram 
no IPC uma variação acumulada de 4,3% em junho. 
A inflação brasileira se aproxima também da inflação 
média dos demais países ditos emergentes, que está 
atualmente em 5,1%.

Os resultados nas contas externas foram bastante 
fortes desde 2003, superando todas as expectativas 
e projeções. As exportações cresceram de forma rá-
pida, ultrapassando o ritmo de expansão do comércio 
mundial como um todo. É verdade que no passado 
mais recente, especialmente desde 2005, o ritmo de 
crescimento das exportações vem caindo de modo 
significativo, principalmente por causa da excessiva 
valorização do real. Mesmo assim, o Brasil continua a 
registrar superávits comerciais expressivos, em 2006. 
O superávit da balança comercial nos 12 meses findos 
em julho foi de nada menos que US$45,2 bilhões. Desde 
2003, os superávits comerciais têm sido excepcionais, 
mais do que suficientes para cobrir o déficit no resto 
do balanço de pagamentos em conta corrente. 

Conseqüentemente, completaremos em 2006 um 
resultado que é muito raro, senão inédito, na história 
econômica brasileira: quatro anos consecutivos de su-
perávit no balanço de pagamentos em conta corrente 
(que inclui a balança comercial, serviços, juros da dí-
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vida externa e outras rendas, além de transferências 
unilaterais como remessas de imigrantes). Isso signi-
fica que o Brasil está reduzindo o seu passivo externo 
líquido depois de tê-lo aumentado de maneira contínua 
e substancial no período do governo Fernando Henri-
que Cardoso, desde 1995 a 2002.

Ainda que de forma menos acentuada, também 
houve progressos no campo das finanças públicas. O 
setor público gerou superávits primários expressivos, 
talvez até excessivos, não raro acima das metas fixadas 
no acordo com o FMI. O Brasil pôde, afinal, dispensar 
o monitoramento do Fundo e não renovar os acordos 
que vinham sendo firmados com aquele organismo 
desde 1998. Graças em parte aos superávits fiscais 
primários, foi possível controlar e reduzir um pouco a 
relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB. 
Essa relação crescera rapidamente ao longo do pe-
ríodo do governo Fernando Henrique Cardoso, tendo 
chegado a 55,5% em dezembro de 2002. Depois de 
aumentar para 58,7% em dezembro de 2003, a relação 
dívida/PIB se estabilizou recentemente em torno de 
51%. O último dado, referente a junho de 2006, indica 
que a dívida pública representa 50,3% do PIB.

Houve também alguns avanços, ainda que insufi-
cientes, em termos de mercado de trabalho e distribui-
ção de renda. Embora a economia tenha crescido em 
ritmo relativamente lento, o nível de emprego aumen-
tou. Houve formalização das relações de trabalho, uma 
vez que – pelo menos até recentemente – o emprego 
formal, com carteira assinada, cresceu mais do que o 
emprego informal. O programa bolsa-família aumen-
tou o seu alcance e vem tendo importância crescente 
para famílias de baixa renda. Pesquisas recentes estão 
mostrando um decréscimo do grau de concentração da 
renda, algo que é muito bem vindo num país como o 
nosso que se destaca mundialmente,há muito tempo, 
por uma péssima distribuição da renda e da riqueza. 
Há algumas dúvidas sobre a precisão e a interpretação 
dessas pesquisas, mas parece claro que houve alguma 
desconcentração da renda do trabalho. Como as rendas 
do capital, especialmente as rendas financeiras, não são 
adequadamente captadas nessas pesquisas, persiste 
alguma dúvida sobre se houve ou não desconcentração 
da renda total, uma vez que as rendas financeiras, apro-
priadas por uma minoria, foram fortemente ampliadas 
pelos juros extremamente altos vigentes no País. 

A bem da verdade, é preciso reconhecer que al-
guns desses resultados macroeconômicos favoráveis 
foram facilitados por um contexto mundial propício, 
tanto do ponto de vista comercial (demanda externa 
em expansão e preços altos para nossas exportações) 
como do ponto de vista financeiro (juros internacionais 
baixos e liquidez abundante nos mercados financeiros 
mundiais). É importante levar isso em conta, para que o 

país não baixe a guarda e continue se preparando para 
cenários menos favoráveis nos anos que virão – hipó-
tese que, evidentemente, não pode ser descartada. De 
qualquer forma, não há como negar o progresso feito 
desde 2003 no campo econômico, ainda que erros te-
nham sido cometidos e muito reste por fazer.

O principal desafio continua a ser a retomada do 
crescimento. O Brasil está há mais de 25 anos sem 
crescer de forma sustentada a taxas elevadas. No pe-
ríodo recente, durantes as gestões Malan e Palocci no 
Ministério da Fazenda, houve uma preocupação muito 
forte, às vezes quase exclusiva, com a estabilidade 
monetária; não foi dada atenção suficiente à questão 
do crescimento econômico. As políticas de combate à 
inflação lançaram mãos de instrumentos que debilitam 
as condições de crescimento da produção e do empre-
go. Por exemplo: a insistência em praticar taxas de juro 
excepcionalmente altas, sempre ou quase sempre as 
mais altas do mundo. Outro aspecto, ligado ao primeiro: 
os períodos recorrentes de sobrevalorização cambial. 
Um terceiro problema é a pesada carga tributária, que 
vem crescendo desde o início dos anos 90. Ela é alta 
demais para um pais do nível de desenvolvimento do 
Brasil. Além disso, o investimento público foi fortemente 
sacrificado, inclusive em áreas essenciais para o de-
senvolvimento econômico como a infra-estrutura de 
energia e transporte.

Parece evidente, entretanto, que as condições 
estão dadas para fazer as modificações nas políticas 
macroeconômicas de forma a orientá-las sistematica-
mente para a promoção do desenvolvimento. O Minis-
tro Guido Mantega tem dado diversas indicações de 
que está consciente disso e trabalha aos poucos para 
fazer as necessárias correções de rota. 

Qualquer que seja o presidente eleito em 2006, 
o campo hoje é mais favorável para a retomada do 
desenvolvimento. A menos que haja uma deteriora-
ção dramática do cenário externo, ou que o próximo 
governo recaia em políticas econômicas exagerada-
mente rígidas, temos condições propícias para superar 
a longa estagnação que marca a nossa experiência 
desde o início da década de 1980. É claro que cabe 
ao governo Lula e à sua equipe econômica o mérito 
pela criação dessas perspectivas positivas.

Ainda hoje, em seu artigo na “Folha de S.Paulo”, 
o Professor Paulo Nogueira Batista Jr. indica caminhos 
de como a economia brasileira pode ter uma fase mais 
saudável de crescimento sustentável com estabilidade 
da moeda e melhoria da distribuição da renda.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – V. Exª será atendido nos termos regimentais.

Concedo a palavra ao Senador João Batista Motta 
pelo tempo que entender necessário para o seu pro-
nunciamento.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente Heloísa Helena, Srªs e Srs. Se-
nadores, eu gostaria hoje de fazer um discurso sobre 
aquilo que ouvi, sobre aquilo que foi dito aqui nesta 
tarde, primeiro, com relação à corrupção e à eficiên-
cia da Polícia Federal. Disseram que, neste Governo, 
se apura tudo, que, neste Governo, se está fazendo o 
possível para que a corrupção deixe de existir ou di-
minua na sua intensidade.

Foi dito que, pela primeira vez, combate-se cor-
rupção neste País, que estão sendo presos presiden-
tes de assembléias, de tribunais e por aí afora. Porém, 
Presidente Heloísa Helena, no passado recente não 
havia a corrupção que há hoje não. Quem dera que a 
Assembléia do meu Estado tivesse os mesmos valores 
que tínhamos em 1950, 1960 e 1970. Quem nos dera 
ter hoje no Espírito Santo um Alcino Santos, um Dylio 
Penedo, um Parente Frota e tantos outros que passa-
ram por aquela Casa. Não estou aqui desmerecendo 
a totalidade de seus membros hoje não, mas eviden-
temente piorou muito e cada vez piora, principalmente 
agora que inventaram uma bancada de evangélicos que 
chegou com força total e muita sede ao pote.

Foi citada aqui a violência, que tem deixado o 
brasileiro sem dormir. O brasileiro hoje está perplexo 
diante da guerra a que está assistindo no cotidiano, que 
já impregnou toda a nossa imprensa, porque todas as 
notícias de jornais, de rádio e de televisão, praticamen-
te todas, têm relacionamento com a violência. E tanto 
isso é verdade que no programa em que a Globo está 
ouvindo os presidenciáveis, o presidenciável Geraldo 
Alckmin, do PSDB, não conseguiu falar sobre econo-
mia, sobre saúde, sobre o que fez em seu Estado; não 
pôde falar sobre as estradas brasileiras que hoje estão 
em péssimas condições, completamente acabadas, 
intransitáveis, para compará-las às boas estradas que 
existem em São Paulo, que foram construídas ou sub-
metidas à manutenção na administração dele.

O presidenciável Cristovam Buarque também 
pouco pôde falar. Ele tinha de explicar o que ele não 
fez como Governador na Capital da República. Ele não 
pôde falar de seus projetos, de seus programas, por-
que a cabeça dos nossos entrevistadores, da nossa 
imprensa, do povo em geral, está vinculada à notícia 
ruim, à coisa má, está vinculada à violência, à guerra 
em que vivemos.

Graças a Deus que a presidenciável Heloísa He-
lena, quando lá compareceu, não entrou na deles; falou 
o que quis, o que pôde dizer e o que tinha de ser dito. 
Queria aqui, portanto, dar os parabéns a ela, porque 
não se curvou e disse o que queria dizer, o que era 
necessário ser dito.

Hoje, com a presença do Presidente Lula, não sei 
quais os assuntos que deverão ser abordados.

Srª Presidente Heloísa Helena, queria aqui fazer 
uma retrospectiva para poder justificar essa guerra em 
que vivemos, essa violência em que o povo brasileiro 
está metido.

No início, predominava no mundo o regime ca-
pitalista. Era um capitalismo selvagem em que meia 
dúzia de patrões usurpava, perseguia trabalhadores, 
usava trabalho escravo. Não deu certo.

Depois tivemos o comunismo, e muita propagan-
da foi feita do regime comunista, que vivia escondido 
atrás de cortinas de ferro. Fazia-se a apologia do re-
gime comunista, mostrando para o mundo que todos 
eram iguais, que todos estavam nivelados, mas havia 
naquilo uma grande mentira, porque, na verdade, não 
havia dezenas ou centenas de patrões, de capitalistas. 
Não. No regime comunista havia um patrão impiedo-
so, cruel, que cometia toda sorte de crimes contra o 
cidadão: era o governo constituído. Repito: o governo 
constituído era o patrão de todo mundo e submeteu 
todos aos maiores vexames e ao pior tempo que aque-
la gente viveu.

Finalmente, o mundo caminhou para um outro sis-
tema: a social-democracia. Nós vimos o Japão crescer 
no Pós-Guerra de maneira assustadora; nós vimos a 
Europa se desenvolver significativamente, assim como 
Portugal e Itália, que, nos anos 70, chegou a vivenciar 
uma inflação de 80% ao mês. Também na Itália, Aldo 
Moro foi morto e prenderam não sei quem. Hoje a Itália 
vive numa situação excelente.

Lá se aprendeu com a social-democracia a remu-
nerar bem a produção e a oferecer salários compatíveis 
para que as pessoas pudessem usufruir a produção 
do País e viver bem.

A social-democracia se espalhou, e existem mui-
tos países no mundo que vivem felizes, que vivem 
tranqüilos. Nós aqui também tentamos copiar esse mo-
delo e ingressar no mundo social-democrata. Só que 
aqui a coisa é diferente, pois aqui há uma burocracia 
infernal. A distribuição de riqueza nesse modelo novo 
não pôde ser implantado no Brasil porque o cidadão 
não tem o direito de viver mais, não tem o direito de 
produzir e comercializar, não tem o direito sequer de 
ter o seu emprego para levar o pão de cada dia aos 
seus filhos.
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É incrível, mas é verdade! E o Governo não se 
sensibiliza, o Governo só está interessado em asse-
gurar à nata da sociedade, se é que assim podemos 
chamar os ricos, que possa viver de maneira tranqüila; 
que os banqueiros possam a cada dia usufruir mais 
lucros, e que as empresas grandes, as multinacionais, 
também naveguem em céu de brigadeiro.

Empresas, como a Vale do Rio Doce, não pagam 
imposto sobre importação, nem sobre exportação. As-
sim, num país com uma burocracia insuportável, com 
juros insuportáveis, como poderá haver distribuição 
de renda? Aquela renda que naturalmente poderia 
ser obtida pela pequena e microempresa, que deram 
certo em muitos países, mas que, no Brasil, não ob-
tiveram êxito.

O Senador Eduardo Suplicy deu uma aula nesta 
tarde. Falou tudo o que sabia sobre a situação dos juros 
altos, da carga tributária. Teve inclusive a coragem de 
falar sobre a estagnação vivida pelo País. Citou especia-
lista para mostrar que o Brasil está no caminho errado 
quanto à distribuição de renda. E, numa determinada 
hora, o Senador Eduardo Suplicy elogiou o Governo 
brasileiro pelo superávit obtido na balança comercial. 
E talvez somente o Senador Suplicy não saiba, pois 
todo o povo brasileiro sabe, que o superávit brasileiro 
é obtido em cima da exportação de produtos in na-
tura. Não é em cima de manufaturados, não. Não é 
sapato que está sendo vendido, não; não é carne be-
neficiada, não. O superávit brasileiro é alcançado pela 
exportação do minério de ferro in natura, das placas 
de aço, da celulose, também em placas. Não é pela 
exportação de papel, não. Estamos entregando nos-
sos produtos naturais e obtendo superávit na balança 
de pagamentos.

Bom seria que fosse em cima da exportação de 
maquinário, de automóveis, de sapatos, de soja, de 
café. Mas a exportação desses bens está falida, pois o 
dólar, desvalorizado, é uma encomenda dos ricos que 
dominam a economia mundial. Eles pediram também à 
China para valorizar a moeda. Ela disse que não, que 
precisava vender e não comprar. E por aí eles seguem 
a sua carreira.

Concedo um aparte ao Senador que está com o 
microfone levantado, ao Senador Antônio João e, de-
pois, ao Senador José Jorge.

O Sr. Antônio João (PTB – MS) – É que eu sou 
novo, aqui, ninguém me conhece e não guardam o meu 
nome, mas não tem importância. De qualquer forma, 
eu estava ouvindo o pronunciamento de V. Exª com 
muita atenção quando falava sobre as coisas difíceis 
em nosso País e a ausência de providências. V. Exª 
citava a Vale do Rio do Doce com ênfase, da mesma 
forma que eu, há pouco tempo, quando eu estreei nesta 

Casa, falei da Rio Tinto. Eu fui me aprofundando nes-
ses assuntos e observando as exportações brasileiras. 
Quero chamar a atenção do Brasil. Que nos ouça, quem 
sabe, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e acorde 
para as nossas exportações de minério de ferro, do 
nosso manganês, do nosso magnésio. As exportações 
são feitas com grandes lucros para as empresas, que, 
normalmente, são multinacionais ou associadas. No 
caso do meu Estado, Mato Grosso do Sul, a Rio Tinto 
extrai minério – ela é uma mineradora, mas não benefi-
cia – e se beneficia, imaginem só e pasmem todos, da 
Lei Kandir para exportar com isenção de ICMS. Agora 
pleiteou no STJ a isenção da Cofins e do PIS. Só não 
conseguiu porque, como disse, essa não é uma deci-
são da lei, mas do Supremo. Certamente eles vão ao 
Supremo porque, lá, eles conseguiram uma decisão 
inédita que está aí quieta. Por que eles se beneficiam 
da Lei Kandir se são mineradores? Porque o Supremo 
entendeu, diante de um questionamento da Rio Tinto, 
que basta lavar o minério extraído, passar água, pas-
sar numa esteira, jogar água, para que se torne semi-
industrializado – decisão que beneficia as outras no 
País inteiro. Assim, ele já não é um produto primário 
e sobre ele não mais incide o ICMS. Certamente, da-
qui a pouco, não incidirá mais imposto nenhum e nós 
vamos continuar sendo saqueados não só pela Rio 
Tanto, mas pela própria Vale do Rio Doce e outras em-
presas que venham se instalar, explorando as nossas 
jazidas no País inteiro. Senadora Heloísa Helena, se 
V. Exª ganhar a eleição – e espero que tenha sucesso 
–, lembre-se dos nossos recursos minerais, abando-
nados e explorados por todos. E não há um Presiden-
te sequer – e, aí, não é só este não, nenhum – que 
se preocupe com isso. Grande é a preocupação de V. 
Exª e a minha. Deixo minha solidariedade a V. Exª pelo 
seu pronunciamento em defesa da Pátria, das nossas 
riquezas minerais que estão sendo espoliadas, saque-
adas – bens que não se formam do dia para a noite. 
Nunca mais as nossas jazidas se recomporão porque 
levam bilhões de anos para se formarem e a situação 
geológica mundial não permite mais que nasçam as 
jazidas. Muito obrigado.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) – 
Senador Antônio João, eu só queria acrescentar algo 
ao que V. Exª disse quando se referiu a que se lavava 
o minério e que, por isso, não se pagava ICMS.

O Sr. Antônio João (PTB – MS) – É verdade.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) 

– Olha, não precisa lavar, não. Do jeito que sair do 
solo, pode ser exportado e não se paga nada. E o Go-
verno Federal aprovou lei, nesta Casa e na Câmara 
dos Deputados, determinando a isenção de imposto 
na importação de máquinas para retirar esse minério 
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do subsolo. Enquanto o cidadão comum paga 50% de 
imposto pela comida que come, pela roupa que veste. 
Olhe a que ponto este País chegou!

O Globo Rural, anteontem, mostrou máquinas, 
que beneficiam arroz, paradas por falta de matéria-pri-
ma. Falta arroz para que elas possam trabalhar. Isso 
ocasiona demissão em massa. Nós avisamos aqui que 
estão matando o agronegócio, estão matando o produ-
tor de arroz, de cacau, de café, de mandioca e o criador 
de peixe. A agropecuária está falida, todo o agronegócio 
está falido, mas o Governo insiste em manter o dólar 
a R$2,10, em não deixar o brasileiro exportar, porque 
deve ter alguma dessas grandes empresas ligada ao 
Governo que, além de importar sem pagar tributo, pre-
cisa ainda importar com o dólar mais baixo.

É um absurdo, Senador, o que está acontecen-
do hoje em nosso País. É uma vergonha! É inadmis-
sível!

Quero saber o seguinte: que brasileiro do inte-
rior deste País está tendo sucesso em seu negócio? 
O produtor de frango? Não. O de carne bovina? Não. 
Não tem ninguém em condições de trabalhar.

O Sr. Antônio João (PTB – MS) – Só o vende-
dor de ambulância. O vendedor de ambulância tem 
sucesso o tempo inteiro.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) – É, 
vendedor de ambulância, como também aqueles que 
usaram o dinheiro do Banco Rural.

A Senadora Ideli, que me antecedeu, falava da Po-
lícia Federal, que está apurando crimes, que está des-
cobrindo o que estão fazendo de errado. Mas eu queria 
que ela falasse dos 50 milhões do Banco Rural.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – V. Exª permite 
um aparte?

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) 
– Perfeitamente, Senador.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – A respeito des-
sa questão sobre a qual a Senadora Ideli falou, da 
Polícia Federal, dessas prisões, há algo interessante 
que não sei se ela explicou aqui. Por que é que, de 
vez em quando, a Polícia Federal prende um bocado 
de gente, como prendeu em Rondônia – prendeu, por 
exemplo, um juiz, o presidente do Tribunal, prendeu 
uma porção de autoridades, deputados, e tudo – e 
não prendeu Delúbio, não prendeu Marcos Valério, não 
prendeu Silvinho? O que eu não entendo é a diferen-
ça de tratamento. As pessoas que participam dessas 
atividades de corrupção, com muita justiça, a Polícia 
Federal prende. Agora, eu não sei por que todas es-
sas outras pessoas que entraram em atividades muito 
maiores, mensaleiros etc, não são presas. Não sei se 
a Senadora explicou isso.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES) 
– Senador José Jorge, não sei se V. Exª lembra. Na 
época da revolução, havia um certo temor. Era época 
da lei seca, e a corrupção andou um pouco afastada do 
País. Do Governo democrático para cá, ingressamos 
num período em que a corrupção está surgindo com 
mais intensidade. No Governo Collor, o Presidente foi 
deposto porque, com resto de campanha, com sobra 
de caixa, comprou uma perua Elba. 

Mas com relação ao Silvinho, não foi sobra de 
campanha, não; foi propina de empresa. Ele, represen-
tando o Governo Federal, não recebeu uma Elba, mas 
uma Cherokee. E, como V. Exª disse, não tem ninguém 
preso. Quero saber quem vai pagar os 50 milhões do 
Banco Rural. Quem pagou? Por que esse dinheiro 
apareceu no Banco Rural? De onde veio? Foi um em-
préstimo? Mas quem o pegou? Há os deputados de-
nunciados porque receberam dinheiro para votar com 
o governo. E quem deu o dinheiro? E o corruptor, não 
é criminoso não? Então, um pai leva um filho à pros-
tituição, o filho se prostitui, é condenado, e o pai não 
tem nada a ver com isso. É um absurdo, Senador, é 
um absurdo, cara Presidente.

Eu estava dizendo aqui que já não me preocupo 
tanto com essa parte da corrupção, porque, se Deus 
quiser, depois do Governo do PT, a corrupção vai re-
almente diminuir. Ela vinha crescendo, crescendo e, 
de repente, roubaram tanto que a sociedade brasileira 
agora resolveu colocar um basta nisso. A imprensa de-
nuncia com mais freqüência, e, como a roubalheira foi 
grande, talvez possa ser um marco para que, daqui para 
a frente, as coisas aconteçam de outra forma, de outra 
maneira e que o nosso País possa viver em paz.

Falaram aqui também da reforma política e em se 
convocar uma constituinte para fazer a reforma política. 
O povo brasileiro sabe que é balela, conversa fiada, 
enganação. Ontem, era a reforma da previdência que 
ia salvar, depois era a reforma tributária. Agora, é a 
reforma política que vai salvar. Não é nada disso!

Este País precisa de um modelo diferente de admi-
nistração. Temos que ingressar no parlamentarismo para 
que o País não fique na mão de apenas um homem, com 
todos bajulando-o, puxando-lhe o saco. E este gover-
no, perdido, não vê nada, não sente nada, não sabe de 
nada. É o rei, o dono, o manda-chuva. Temos, Senador, 
que transformar o nosso País num regime parlamentar. 
Enquanto isso não acontecer, o que o povo brasileiro 
tem que fazer é exigir, para votar no cidadão, que ele 
tenha currículo, que tenha sido prefeito, empresário, que 
saiba trabalhar, produzir. Não estou dizendo que deva 
ter currículo ruim ou bom; mas, pelo menos, que tenha 
currículo. Temos políticos sem currículo nenhum, nem 
bom nem ruim, porque nunca trabalharam.
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Na próxima eleição, Senador José Jorge e Srª 
Presidente Heloísa Helena, temos que buscar alguém 
que se identifique com o povo brasileiro, que se sensi-
bilize, que ouça aquelas pessoas que têm idéias que 
possam ser aplicadas em favor do povo brasileiro.

Eu aqui já disse e vou repetir: às vezes, me sin-
to um estelionatário, Senadora Heloísa Helena. O que 
votamos de bom para o povo brasileiro nos últimos 
quatro anos, nos últimos oito anos? Absolutamente 
nada. Aqui se trava uma discussão tremenda em cima 
de determinado assunto, mas, se V. Exª espremer di-
reitinho, benefício lá embaixo, na ponta, para o povo, 
não existe. Não existe.

Temos um sistema tributário que é uma vergonha, 
é um crime, é um absurdo. Falamos todo dia em Mer-
cosul (Mercado Comum do Cone Sul), mas não temos 
mercado Brasil. As mercadorias têm dificuldades para 
sair de um Estado para outro; há uma burocracia infer-
nal. O caminhoneiro, o homem que faz transporte no 
Brasil, é um infeliz, um amaldiçoado com tanta perse-
guição, uma coisa vergonhosa, com tanta burocracia. 
Não precisava de nada disso.

Há uma simulação: se se aumentar em 14% o pre-
ço da energia elétrica, se poderia acabar com o ICMS 
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 
no País. Ora, numa época, Senadora, em que se tira o fio 
de cabelo de uma pessoa e se faz outra pessoa, pega-
se um telefone aqui agora e se fala com o outro lado do 
mundo, a imagem vem instantaneamente para cá. Olhem 
onde estão a ciência e a tecnologia e olhem onde estão 
os homens que cuidam da nossa tributação.

Por que não se cobra imposto de maneira invisí-
vel, de forma que ninguém sinta ao pagar, a exemplo 
do que ocorre hoje com a CPMF (Contribuição Provi-
sória sobre Movimentação Financeira)?

Por que não se coloca um valor sobre a energia, 
sobre o petróleo, sobre o cigarro, o tabaco, a bebida, 
e que se cobre na fonte? E que a mercadoria transite 
livremente?

Por que um cidadão fica 10 horas na frente de 
um computador, ajeitando sua declaração de Imposto 
de Renda? Para que Imposto de Renda? Vamos co-
brar de maneira que ele não sinta, que ele não veja 
que tem de pagar tributo. Vamos modificar essa siste-
mática. Não cabe na cabeça de um cidadão de hoje, 
moderno, imaginar que tenhamos de viver com esta 
burocracia! Não há motivo nem razão.

Espero que o futuro Presidente tenha a cabeça 
no lugar, que seja um grande gerente, que possa tapar 
todos os buracos das estradas deste País, que pos-
sa duplicar muitas delas e que possa construir novas, 
mas que faça também alguma coisa que beneficie o 
cidadão comum. 

Não fiquemos aqui a fazer leis ora para amarrar o 
cidadão dentro do carro, ora para proibir que ele fume, 
ora para proibir que ele beba, ora para proibir que ele 
produza camarão, ora para proibir que ele plante eu-
calipto, ora para proibir que se faça hidrelétricas no 
Brasil. Hoje, nada mais pode ser feito. O cidadão está 
lá, no “interiorzão” do Pará, ele vai fazer um queijinho 
na casa dele, vai uma fiscalização em cima: “O senhor 
não pode fazer esse queijo”. “Por quê?”. “De jeito ne-
nhum, o senhor tem de comprar aquele que vem do 
Carrefour, porque o Carrefour é uma multinacional e 
tem de mandar dinheiro lá para fora. É essa a sistemá-
tica brasileira. Por que não vão lá para dizer ao cidadão 
como ele deve fazer esse queijo de maneira eficiente, de 
maneira asseada para que possa ser consumido? Não. 
Eles vão lá para proibir. Assim acontece com todos os 
produtos. Assim vivem todos os produtores no interior 
deste nosso “brasilzão”, completamente abandonados 
pelo Poder Público. Repito: falta gerente; este País está 
vivendo sem gerenciamento. Está ao léu, está perdido 
no espaço. Não temos tido capacidade nem de copiar 
o que existe nos países que tiveram sucesso na eco-
nomia, na segurança, no desenvolvimento.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Agradeço a V. Exª o importante pronuncia-
mento.

Concedo a palavra ao Senador José Jorge pelo 
tempo que entender necessário para seu pronuncia-
mento.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se-
nador José Jorge, V. Exª me permite usar a palavra 
pela ordem, enquanto se dirige à tribuna?

Srª Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Tem V. Exª a palavra.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, 
quero apenas fazer o registro – peço que seja trans-
crito na íntegra – do artigo publicado ontem na colu-
na Tendências/Debates da Folha de S.Paulo, de au-
toria do Ministro da Saúde, Agenor Álvares, que tem 
por título: “Construindo o SUS”. Ele faz um relato da 
situação atual do SUS e de todas as medidas. Uma 
preocupação que tem deve-se ao fato de ser o SUS 
um sistema extremamente avançado, reconhecido 
mundialmente. Nasceu com a Assembléia Nacional 
Constituinte de 1988 e vem sendo aprimorado. Não 
é a vitória de um único governo, mas uma sucessão 
de medidas que envolvem as três esferas de governo 
– federal, estadual e municipal.

Houve avanço em termos de aumento de re-
cursos. O orçamento do Ministério da Saúde teve um 
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aumento de 56% em relação a 2002 para aplicação 
no SUS. Todo o orçamento para a política de medica-
mentos também cresceu de R$1,9 bilhão, em 2002, 
para R$4,3 bilhões em 2006, interrompendo o ciclo do 
congelamento na tabela dos procedimentos do SUS, 
cujos valores também foram reajustados.

O importante, ainda no artigo, é que o Ministro 
Agenor Álvares termina o artigo com um assunto que 
está em nossa Ordem do Dia. 

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Como é o 
nome do Ministro, por favor?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Age-
nor Álvares.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Ministro da 
Saúde?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sim, 
Ministro da Saúde. 

E S. Exª termina com o seguinte parágrafo: 

“Vampiros” e “sanguessugas” não são pa-
rasitas de geração espontânea e crescimento 
imediato. Para conseguirem sugar sangue, têm 
de ser criados e cevados por longo tempo. E 
só caça parasitas quem com coragem os en-
frenta. Como faz o atual governo.

E, portanto, reafirmo todas as observações e 
registros que fiz no meu pronunciamento anterior, in-
clusive porque essa questão dos sanguessugas foi 
fruto, inicialmente, dos sorteios da Controladoria-Ge-
ral da União, que detectou a existência desse sistema 
infeliz e nefasto. 

Eu queria fazer o registro desse artigo.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA IDELI SALVATTI EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

    173ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2006 



26638 Sexta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2006AGOSTO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL174     



Agosto de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 11 26639 

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

Concedo a palavra ao Senador José Jorge pelo 
tempo que entender necessário. 

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Srª Presidente, Senadora Heloísa Helena.

Em primeiro lugar, Srª Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, eu gostaria de falar sobre um requerimento 
de minha autoria que acabei de entregar à Mesa, va-
zado nos seguintes termos:

Sr. Presidente, nos termos regimentais, solicito 
a inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento 
do músico pernambucano Moacir Santos, ocorrido no 
último domingo em Los Angeles, Estados Unidos, e 
apresentação de condolência à família.

Justificação

O Músico, compositor e arranjador Moacir Santos 
faleceu no dia 06 de agosto, na cidade de Los Ange-
les, aos 80 anos de idade, depois de profícua vida de 
divulgação da música popular brasileira. Nascido no 
sertão de Pernambuco, Moacir Santos foi professor 
de uma geração de músicos, dos quais se destacam: 
João Donato, Baden Powell, Roberto Menescau, Nara 
Leão, Sérgio Mendes e tantos outros. O músico deixou 
a mulher, dona Cleonir Santos, e um único filho, Moa-
cir Santos Filho. Vivendo nos Estados Unidos, desde 
1967, ele teve maior reconhecimento internacional do 
que em seu próprio País. 

Com esse voto de pesar do Senado Federal, 
pretendemos reconhecer a excelência dos serviços 
prestados ao Brasil por esse ilustre pernambucano, 
falecido na semana passada.

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Nobre Sena-
dor José Jorge, V. Exª me permite interromper o seu 
discurso para associar-me a V. Exª na manifestação de 
pesar pelo falecimento do músico Moacir Santos Filho, 
ilustre pernambucano, ocorrido na semana passada 
– se não estou equivocado – nos Estados Unidos. V. 
Exª faz bem em trazer à Casa essa manifestação, que, 
não tenho dúvida, interpreta não somente o sentimento 
dos pernambucamos, mas de todo o País, pois que ele, 
embora uma pessoa muito simples, se projetou nacio-
nalmente e após teve reconhecimento internacional. 
Daí por que meus cumprimentos a V. Exª pela iniciativa 
do voto de pesar, que certamente é o da Casa, pelo 
passamento de tão ilustre figura.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obri-
gado.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro as-
sunto que me traz à tribuna.

Segundo nota oficial do Ministério de Ciências e 
Tecnologia, o Programa de Inclusão Digital, criado em 
2004, tinha por objetivo oferecer à população acesso 
à tecnologia da informação.

No Orçamento Geral da União, foi incluída a ação 
“Fomento, Elaboração e Implantação de Projetos de 
Inclusão Digital”, num total de R$84,7 milhões.

O programa teria duas vertentes. A primeira, a 
implantação de Centros de Inclusão Digital (CID) ou 
Telecentros, em ambientes informáticos fixos. Contra 
isso nada a reclamar. A segunda, o apoio para a aqui-
sição de unidades móveis de acesso à informática, os 
chamados ônibus de inclusão digital.

Aí é que começa o problema, Srª Presidente. 
Na verdade, ônibus para ensinar informática. Isso é 
que é grave.

Em 2005, o Ministério da Ciência e Tecnologia 
descentralizou a inclusão do programa, depois de ter 
executado diretamente oito projetos.

Os executores do programa passaram a ser a 
Caixa Econômica Federal, com 9,95 milhões, e a Fi-
nanciadora de Estudos e Projetos, a Finep, com 3,6 
milhões, também órgão do Ministério de Ciência e 
Tecnologia.

Solicitei hoje da Caixa Econômica Federal infor-
mações sobre os contratos que foram estabelecidos, 
valores e entidades envolvidas. Estou aguardando os 
dados, para aprofundar a minha análise.

Em nota oficial, o Ministério de Ciência e Tecno-
logia reconhece a existência de procedimentos irregu-
lares na aquisição dos ônibus, já que declarou que “É 
importante registrar que, em maio deste ano, ao tomar 
conhecimento de possíveis irregularidades na compra 
de ônibus, o MCT determinou que a Caixa Econômica 
Federal suspendesse todas as liberações de recursos 
para essa finalidade.

Ao mesmo tempo, a Finep realizou uma auditoria 
para apurar os procedimentos de análise dos projetos 
para a aquisição de ônibus que haviam sido aprovados, 
tendo encaminhado o relatório à Controladoria-Geral 
da União, determinando a suspensão da aprovação 
de recursos para os projetos aprovados e a devolução, 
inclusive, de recursos em alguns casos suspeitos.

Os auditores da Controladoria-Geral da União já 
encontraram as irregularidades no programa de inclu-
são digital. Dois ônibus comprados pelo convênio da 
Finep custaram cada um R$348.000,00, valor muito 
acima do mercado.
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Um ônibus de R$348.000,00 é, na realidade, um 
ônibus caro, deve ser de luxo, porque é caríssimo, cer-
tamente superfaturado.

No dia de hoje, o jornal Folha de S.Paulo infor-
mou que documentos da Finep, agência do próprio 
Ministério, contradizem a versão da Pasta, de que não 
teria repassado o dinheiro para a compra dos ônibus da 
Planam. Na realidade, foram comprados na Planam. 

Segundo o jornal, “O Instituto de Tecnologia e 
Desenvolvimento de Qualidade (Intedeq), sediado no 
Rio de Janeiro, recebeu R$747,23 mil do ministério, via 
Finep, e comprou da Planam dois ônibus equipados 
com computadores e sistema de acesso à Internet”.

Ao ser questionado pelo jornal, “o Ministério disse 
que a nota divulgada anteontem se refere apenas aos 
oito convênios para compra de unidades móveis de 
inclusão digital autorizados pela pasta e que ignorava 
que os recursos repassados pela Finep eram usados 
em equipamentos da Planam”. 

Segundo o Sub-Relator da CPMI dos Sangues-
sugas, Deputado Gabeira, há vários indícios de irregu-
laridades nas licitações para a compra de ônibus com 
recursos da Finep. Em depoimento à Justiça Federal, o 
empresário Darci Vedoin, o que denunciou os sangues-
sugas, teria afirmado que passara a orientar os Parla-
mentares a destinar recursos para a área de inclusão 
digital, onde teria muitos recursos disponíveis. 

Uma coisa interessante! Eu já fui Secretário de 
Educação duas vezes em meu Estado de Pernambuco, 
já fui presidente do Conselho Nacional de Secretários, 
já fui presidente da Comissão de Educação da Câma-
ra, Relator de muitos projetos na área da educação. 
Eu não vejo, Senador Motta, Mottinha, como é que um 
sujeito pode ensinar informática dentro de um ônibus. 
Na realidade, o que se pode ensinar dentro de um ôni-
bus, Senadora Heloísa Helena, são coisas rápidas. Por 
exemplo, pode-se fazer um exame de sangue para ver 
se o cara é diabético; pode-se fazer tratamento dentá-
rio, exame oftalmológico. Mas ensinar informática em 
ônibus é realmente uma operação muito difícil. Isso 
porque um curso de informática vai durar, no mínimo, 
Senador Wellington Salgado... V. Exª também é da área 
de educação, é proprietário de universidade, como é 
que se vai ensinar informática em um ônibus quando 
se pode facilmente comprar uma Kombi? Aqui se diz 
que o ônibus custou R$347 mil, uma Kombi, suponho, 
deve custar uns R$30 mil. Pode-se comprar uma Kom-
bi e levar nela os computadores. Não é preciso nem 
comprar a Kombi. Basta alugar uma Kombi, levar os 
computadores para onde quiser, ligá-los numa sala 
de aula e ensinar durante noventa dias, seis meses. 

Quando todos aqueles meninos aprenderem, levam-
se os computadores para outro lugar. 

Na verdade, fazer inclusão digital em ônibus – des-
culpem-me dizer, não tenho as provas necessárias – é 
para alguém ganhar dinheiro. É como aquela frase do 
ex-Ministro Mário Henrique Simonsen: “é melhor pagar 
só a propina e não fazer o programa”. Quanto essas 
pessoas vão ganhar nesses R$350 mil? Vão ganhar 
R$50. Então, vamos pagar os R$50 e economizar os 
R$300. Na verdade, não há nenhuma razão técnica.

Lembro-me de que, quando era Secretário de 
Educação em Pernambuco, Senadora Heloísa Helena, 
sempre aparecia gente para vender coisas em ônibus 
ou caminhão. Eu sempre dizia que não queria, por 
uma razão muito simples: eu tinha mil escolas para a 
Secretaria de Educação de Pernambuco tomar conta, 
todas elas paradas, cada uma no seu canto, nenhuma 
saía do lugar, e eu não conseguia tomar conta dessas 
mil. Imaginem se eu tivesse vinte andando pelo Esta-
do inteiro! Dali a pouco iriam telefonar dizendo que a 
escola havia atropelado duas crianças, batido em um 
caminhão, que havia faltado gasolina ou que o moto-
rista havia adoecido. É inviável. 

Então, esse programa para mim é mais grave 
do que as ambulâncias dos sanguessugas, porque o 
problema com as ambulâncias é que são superfatu-
radas. Se elas fossem compradas pelo preço normal, 
seria muito bom que os Municípios tivessem ambulân-
cias para transportar seus doentes. Não tenho nada 
contra.

O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não, Se-
nador João Batista Motta.

O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – Senador 
José Jorge, só uma coisinha. Um computador custa 
R$1.000,00. Assim, 10% desse valor significam pouca 
coisa, R$100,00. Dez por cento de um ônibus que custa 
R$350 mil representam R$35 mil. É só isso.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Deve ser isso. 
É essa a aritmética, porque na realidade esse progra-
ma não tem nenhuma lógica.

A CPMI identificou emendas feitas por pelo me-
nos cinco Parlamentares ligados ao grupo, no valor 
de R$10 milhões para os programas, que previam a 
compra de ônibus com computadores – para esses 
programas.

Os Deputados do PSB – é bom lembrar que o 
Ministério da Ciência e Tecnologia, desde o início do 
Governo Lula, foi entregue ao PSB, é uma espécie de 
feudo do PSB; são três Ministros, todos eles ligados ao 
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PSB –, Paulo Baltazar, João Mendes de Jesus, Josias 
Quintal e Heleno Lima, do PSC, apresentaram emen-
das ao Orçamento para destinar recursos de R$3,6 
milhões ao programa de inclusão digital.

A nova denúncia precisa ser minuciosamente 
apurada pela Comissão de Inquérito. Se for procedente 
a dúvida de membros da CPMI, o esquema criminoso 
poderá envolver dois ex-Ministros do Governo Lula, 
Eduardo Campos e Roberto Amaral, todos dois do PSB. 
Eles precisam ser convocados para prestar os devidos 
esclarecimentos sobre o caso. Se a dúvida que hoje 
paira sobre o partido da base de apoio do Presidente 
Lula for dirimida, a sociedade ficará mais tranqüila. 

Pode ser que ele venha e justifique, mas justificar 
o programa é muito difícil, porque não tem lógica esse 
programa. Agora, justificar a aquisição de ônibus, se for 
por um preço razoável, pelo menos não há uma cor-
rupção formal. A corrupção foi na criação do programa, 
que pode ser por incompetência, apesar de ser difícil 
de acreditar. Mas, se mantiver o padrão da atual admi-
nistração lulista, é possível que se encontrem graves 
irregularidades no manejo da coisa pública.

Ao concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
gostaria de solicitar ao Tribunal de Contas da União – e 
vou fazer o requerimento devido – que inicie um pro-
cesso de apuração do Programa de Inclusão Digital do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, quando finalmente 
poderemos confirmar ou não as evidências levantadas 
pela CPMI dos Sanguessugas, porque, na realidade, 
foram descobertos também no Rio ônibus abandonados 
e precisamos saber até onde estão, porque a minha 
desconfiança é de que os ônibus foram comprados e 
nem foram usados, porque para se usar um ônibus 
desse tem que montar uma estrutura por trás: gente 
para consertar o computador, gente para dar manuten-
ção, professores, porque com o ônibus sozinho cheio 
de computadores ninguém vai aprender.

Entendo que o Tribunal de Contas da União deve 
fazer uma investigação especial nesse programa, se 
não no programa como um todo, porque o programa 
como um todo é realizado de outra forma, principal-
mente no que nós poderíamos chamar de Programa 
de Inclusão Digital Embarcado, porque daqui a pouco 
alguém vai inventar de comprar barco para fazer pro-
grama de inclusão digital. Ou, quem sabe, um pequeno 
avião? Na realidade, são coisas que não condizem com 
a lógica. É aquela história: jabuti não sobe em árvo-
re. Então, se um jabuti está em cima de uma árvore é 
porque alguém colocou.

Esse é um programa que gera muita desconfian-
ça em qualquer pessoa que tenha uma ligação, por 

menor que seja, com a educação e com a questão da 
inclusão digital, porque não há nenhuma... Existem mui-
tas ONGs que se dedicam à inclusão digital, algumas 
com muitos bons resultados, mas eu duvido que uma 
ONG dessa compre um ônibus para botar computa-
dor dentro, porque, como o Senador Motta falou, com 
o dinheiro de um ônibus, R$350 mil, dá para comprar 
trezentos computadores. Com 300 computadores, dá 
até para dar um computador para cada aluno. É muito 
melhor do que comprar ônibus. Então, isso gera mui-
ta desconfiança, e acho que o Tribunal de Contas da 
União deve fazer uma auditoria especial.

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

– AL) – Agradeço o pronunciamento de V. Exª e concedo 
a palavra ao Senador Marco Maciel, pelo tempo que 
entender necessário para o seu pronunciamento. 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 912, DE 2006

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a inserção em 

ata de voto de pesar pelo falecimento do músico per-
nambucano Moacir Santos, ocorrido no último domingo 
em Los Angeles – EUA, e a apresentação de condo-
lências à família.

Justificação

O músico, compositor e arranjador, Moacir Santos 
faleceu no dia 6 de agosto, na cidade de Los Angeles, 
aos 80 anos de idade, depois de profícua vida de di-
vulgação da música popular brasileira.

Nascido no sertão de Pernambuco, Moacir Santos 
foi professor de uma geração de músicos, dos quais 
se destacam: João Donato, Baden Powell, Roberto 
Manescal, Nara Leão, Sérgio Santos e um único filho, 
Moacir Santos Filho.

Vivendo nos Estados Unidos desde 1967, ele 
teve maior reconhecimento internacional do que em 
seu país. Com este voto de pesar do Senado Federal, 
pretendemos reconhecer a excelência dos serviços 
prestados ao Brasil, por este ilustre pernambucano.

Sala das Sessões, 10 de agosto de 2006. 
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Comunico ao Senador José Jorge e ao Senador 
Marco Maciel, que subscreveu o requerimento, que o 
voto de pesar será encaminhado à família do músico 
pernambucano Moacir Santos.

O requerimento vai ao Arquivo.
Tem a palavra V. Exª.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia 

o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Senadora Heloísa Helena, Srªs e Srs. Se-
nadores, desejo registrar o lançamento, no Gabinete 
do Presidente do Senado, Senador Renan Calheiros, 
ocorrido ontem de um livro de enorme oportunidade 
intitulado Reforma Política no Brasil, de uma contri-
buição acadêmica muito valiosa para o maior desafio 
com o qual o País se defronta neste instante: o de 
modernizar as instituições para assegurar a desejada 
governabilidade. 

Srª Presidenta, no momento em que nos prepara-
mos para, em outubro, exercermos o direito de eleger-
mos o novo Presidente, governadores e os candidatos 
ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, às As-
sembléias Legislativas e à Câmara Distrital, devemos 
ter presente a importância do voto na escolha de re-
presentantes merecedores da confiança popular. 

Quero aproveitar a ocasião para, mais uma vez, 
fazer uma condenação aos movimentos que preconi-
zam a abstenção, isto é, o absenteísmo e, também, 
anular o voto. Isso em nada concorre para aprimorar a 
democracia. A democracia exige uma cidadania ativa 
e cidadania ativa é sinal de participação. 

Feita essa observação, Srª Presidente, volto a 
brevíssima análise sobre o livro que oferece uma con-
tribuição ao esclarecimento dos problemas que dizem 
respeito à chamada reforma política, na minha opinião, 
a primeira tarefa do Congresso a ser empossado em 
fevereiro do próximo ano. 

A publicação que faço questão de exibir aqui cons-
titui-se basicamente de três partes, conforme, aliás, 
salientou o Professor Leonardo Avritzer, um dos seus 
apresentadores e um dos coordenadores do trabalho, 
juntamente com a Professora Fátima Anastasia, que 
dirige o Departamento de Ciências Políticas da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, instituição de longa 
tradição no campo dos estudos voltados para a Ciência 
Política e o Direito Político de modo particular.

Eu gostaria de lembrar, por oportuno, que du-
rante muito tempo, a Universidade editou a Revista 
de Estudos Políticos, que foi dirigida pelo Professor 
Orlando Carvalho, falecido já, infelizmente, um grande 

doutrinador neste campo, com quem aprendi muitas 
e valiosas lições. 

O livro está dividido em três partes. Na primei-
ra parte, conforme salientou o Professor Leonardo 
Avritzer, contém uma disposição “sobre o estado da 
arte, das formas de representação e participação no 
Brasil e na América Latina; na segunda parte contém 
31 verbetes sobre os diferentes aspectos que podem 
ser abordados por uma reforma política”. E eu estou 
citando as palavras do Leonardo Avritzer.

O primeiro deles é justamente o republicanismo. 
Acho isso um fato positivo, porque o que desejamos é 
melhorar as práticas republicanas no Brasil, ou seja, 
fazer o que no passado Joaquim Murtinho preconizou 
“republicanizar a República”. O momento exige de todos 
nós, de modo especial, do Congresso Nacional, grande 
esforço no sentido de republicanizar a República, isto 
é, revigorar os valores republicanos. 

Na terceira parte do livro, Srª Presidente, discu-
tem-se as perspectivas do presidencialismo de coa-
lizão, no Brasil, que praticamos desde o instante em 
que se proclamou a República, em 1889, daí, surgindo 
a Constituição de 1891 que vertebrou, não somente a 
república, introduziu a federação, porque naquele tempo 
nós éramos um estado unitário e o presidencialismo, 
dando também uma nova configuração ao Senado, 
não mais vitalício como no Império e com três repre-
sentantes de cada unidade da Federação.

Após a intervenção ontem feita pelo Professor 
Leonardo Avritzer, falou a Srª Kim Bolduc, represen-
tante do PNUD, órgão da ONU para a América Latina 
e o Brasil. 

Ela fez um discurso muito apropriado sobre o 
tema, começando por destacar que era “uma iniciati-
va do PNUD em parceria com a Universidade Federal 
de Minas Gerais. Esse esforço contou também com o 
apoio da União Européia e da Diretoria do PNUD para 
a América Latina, através do seu Programa de Gover-
nança Democrática”. 

Destaco trechos do seu pronunciamento:

“A institucionalização da democracia é 
importante para o desenvolvimento socioe-
conômico e para o combate à pobreza, dois 
imperativos que integram o paradigma do de-
senvolvimento humano. O Brasil é uma das 
maiores democracias do mundo e vem bus-
cando enfrentar esses dois desafios com muita 
determinação e com um nível esperançoso de 
sucesso. A democracia ajuda a priorizar esses 
dois objetivos maiores de países de renda mé-
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dia, porém desigualmente distribuída, como é 
o caso do Brasil”.

A seguir, a Srª Kim Bolduc observou que: 

“Considerando-se a especificidade do 
País, o PNUD optou por abordar um tema 
sensível e relevante como o da Rreforma Po-
lítica, a partir de um enfoque diferente: dar 
voz à comunidade acadêmica nacional ao 
invés de produzir um relatório próprio sobre 
o assunto”.

Srª Presidente, o texto contempla uma série de 
artigos, estudos feitos por professores, acadêmicos, 
dos quais muitos conhecidos no País, como a Profes-
sora Fátima Anastasia, Antônio Octávio Cintra, Jairo 
Nicolau, David Fleischer, da Universidade de Brasília, 
não vou citar todos, mas apenas alguns: Professora 
Maria Hermínia Tavares de Almeida, da USP, Gláucio 
Soares, Marcus Melo, Paulo Calmon e também Fa-
biano Santos, entre muitos outros que concorreram 
com sua inteligência, com seu discernimento, para a 
formulação de propostas ao bom encaminhamento da 
reforma política.

Encerrando a solenidade, Srª Presidente, usou da 
palavra o Presidente do Senado Federal, Senador Re-
nan Calheiros. S. Exª observou que “um sistema político 
eficiente é aquele que se mostre apto a oferecer aos 
formuladores das políticas públicas condições ótimas 
para o encaminhamento e a estruturação de projetos 
de interesse do País. Isso é governabilidade”.

Na verdade, quando se fala em reforma política, 
pensa-se, às vezes, que é uma coisa abstrata, só para 
iniciados; quando, na realidade, é algo que tem muito 
a ver com o dia-a-dia do cidadão. O que se busca com 
a reforma política é melhorar o desempenho das ins-
tituições estatais e fazer com que elas sejam capazes 
de responder às demandas da sociedade. Esse é o 
grande desafio da reforma política. E isso que pode-
mos chamar de governabilidade.

Advertiu também o Presidente Renan Calheiros, 
que, para isso, é fundamental a existência de verda-
deiros partidos políticos: “Sem uma representação, e 
essencialmente fundada no partido político, corremos 
o sério risco de que o processo decisório seja inter-
mediado por instâncias, cujos interesses esteja disso-
ciados dos reais interesses da sociedade.

Aliás, parte do “desencanto” do cidadão comum 
com a política decorre justamente dessa sensação 
de que o mundo político é algo inteiramente estranho 
às suas questões. Daí por que precisamos avançar 
na reforma política, prestigiando a figura do partido, 

fortalecendo a representação, para que seja inibido o 
avanço do personalismo”.

Srª Presidenta, uma democracia sólida é aquela 
que se apóia não em pessoas, mas em instituições. 
As pessoas passam, as instituições ficam.

Norberto Bobbio, que tanto doutrinou sobre o 
tema, asseverou em um de seus livros, Entre duas 
repúblicas, que é ledo engano pensar que serão os 
homens, com suas virtudes, mas também com seus 
defeitos, que vão dar consistência a um projeto de 
país. Dependemos sempre, antes, isto sim, de verda-
deiras instituições.

Apoiando-me nas palavras do Presidente Renan 
Calheiros, registro que, quando se fala em fortalecer 
partido, geralmente se esquece de que, para se con-
solidar em estado partidário é fundamental sistema 
eleitoral que enseje uma adequada formatação.

O sistema eleitoral nem sempre aparece com 
destaque na discussão da reforma política. Na rea-
lidade, ele é essencial, porque, se queremos ter um 
sistema partidário hígido, saudável, isso significa que 
seja propiciador de autêntico quadro partidário. Daí por 
que não se pode pensar em fortalecer partido sem, no 
caso brasileiro, alterar o sistema eleitoral.

O sistema proporcional com listas abertas, não 
leva o eleitor a um partido. Leva, sim, o eleitor ao can-
didato, o que, a meu ver, é uma distorção do proces-
so democrático. A relação democrática correta, assim 
penso, é eleitor-partido-candidato.

Com isso, quero dizer que, quando se fala em 
reforma política, pensa-se logo em fortalecer partidos 
– e isso é certo –, mas não se espere que simples-
mente fortalecendo partidos se criem condições para 
que eles possam cumprir adequadamente seu papel 
na sociedade brasileira.

Se não mudarmos, se não alterarmos o sistema 
eleitoral que praticamos já há algumas décadas, va-
mos continuar tendo partidos débeis e continuar a ter 
eleitor votando não em partidos, não em propostas e 
idéias, mas em pessoas.

Sem querer me alongar em considerações, desejo 
destacar que o Presidente Renan Calheiros mencio-
nou um fato relevante: “mais importante do que esse 
empenho pessoal é, justamente, a percepção social 
de que a reforma política é inadiável.

O tema, felizmente, já não é monopólio dos po-
líticos. A reforma política é hoje uma demanda dos 
empresários, dos sindicatos e das mais diversas ins-
tituições da sociedade organizada”, que se ressente, 
acrescento, da inexistência de instituições sólidas e 
que sofre, naturalmente, com o personalismo, com o 
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populismo, com o salvacionismo, enfim, com o funcio-
namento das instituições governamentais calcadas só 
nas pessoas, e não nas instituições.

Daí por que concluo minha intervenção, Srª Pre-
sidenta Senadora Heloísa Helena, registrando o lança-
mento desse livro e fazendo votos para que possa ser 
devidamente lido, refletido e, mais do que isso, possa-
mos avançar na conscientização de uma autêntica e 
verdadeira reforma política.

Um grande político mineiro que integrou esta 
Casa, Milton Campos, disse certa feira que “a democra-
cia começa no reino das consciências”. Penso sempre 
que nenhum problema é adequadamente resolvido se 
não se forja antes a consciência da sua importância e 
se torna um querer coletivo.

No caso da reforma política, precisamos gerar, 
a partir da próxima eleição, uma consciência coletiva, 
um querer muito forte de que essa é uma tarefa essen-
cial, porque dela demandará, certamente, a vertebra-
ção de boas instituições no País e, em conseqüência, 
a solução dos problemas sociais, políticos, culturais, 
econômicos que tanto ainda desafiam o projeto de 
desenvolvimento brasileiro.

Encerro minhas palavras agradecendo o tempo 
que V. Exª me destinou. Antes, porém, espero que 
neste momento em que começa a campanha eleitoral, 
sobretudo a partir do dia 15, terça-feira, data em que 
se iniciam os programas de rádio e de televisão, que 
façamos uma pedagogia do voto, do voto enquanto 
instrumento de mudança, escolhendo candidatos que 
mereçam a confiança do eleitor, criando condições 
para, em 2007, ao se instalar em fevereiro próximo, 
possa o Congresso Nacional ter como tema primeiro 
dos nossos debates a reforma política, isto é, reformas 
institucionais, porque essas denominadas reformas 
políticas ultrapassam o horizonte do sistema político, 
ou seja, do sub-sistema eleitoral, do sub-sistema par-
tidário, para se converterem em reformas que, pelo 
seu alcance, significam reformas estruturadoras que 
edifiquem uma verdadeira República, capazes de re-
solver os grandes problemas com os quais ainda, in-
felizmente, se defronta o País.

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

– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Marco Maciel, que 
lembra que no dia 15 deste mês começa o horário 
eleitoral, e compartilho com V. Exª a importância da 
reflexão sobre o voto. O horário eleitoral só traz uma 
injustiça: imagine que eu vou ter um minutinho, e dois 
outros candidatos vão ter 18 minutos!

Mas agradeço a V. Exª.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 
– AL) – Não há mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Arthur Virgílio, Juvêncio da 
Fonseca, Alvaro Dias e Marcos Guerra enviaram dis-
cursos à Mesa para serem publicados na forma do 
disposto no art. 203, combinado com o art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.

S. Exas serão atendidos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, há no Brasil da era Lula uma crescente 
apatia, o mal que assola o País e lamentavelmente vai 
tomando conta da maioria dos brasileiros, deixando-os 
ao léu, sem rumo e sem destino. Como quem, tendo o 
voto nas mãos, aparentemente não sabe se teria tam-
bém o poder de assegurar novos e bons tempos para 
o País. Tem. Votando.

As urnas de outubro vão dizer se o Brasil muda, o 
que é uma boa hipótese, ou se tudo permanece como 
está, o que, a meu ver, seria péssimo.

O atual Governo pode estar próximo do fim ou 
de permanecer por mais quatro anos, e até mais. A 
primeira hipótese vai exigir muito esforço para uma 
verdadeira batalha de reconstrução nacional.

Seja o que for, fica a incerteza do momento, que 
pode ser entendida como legítima inquietação criada 
por esse que é sem dúvida o instante mais delicado 
do Brasil e que alguns pensadores, analistas e inte-
lectuais chamam de degringolada.

Degringolada foi a palavra escolhida pela escritora 
gaúcha Lya Luft, nome respeitável de pensadora preo-
cupada com o futuro do Brasil, sem que se vislumbre 
o fim dos erros desses últimos quase quatro anos, um 
gigantesco estorvo nacional, criado neste Governo.

Qual é o impasse? Por impasse entende-se uma 
situação difícil em que parece impossível uma saída 
favorável. A mesma escritora, de uma terra de grandes 
tradições políticas, vê empecilhos que se podem ampliar 
num segundo Governo petista. Há, sim. E muitos.

Diz ela:
Certas escolas elementares” – isto é, de ensino 

fundamental – preparam novas gerações de contra-
ventores (que terão o aval das autoridades, se tudo 
continuar como está), usando uma cartilha do pretenso 
MST. Nenhuma novidade.

A escritora não é radical, tanto que faz ressalva ao 
admitir que o MST é movimento originalmente legítimo, 
para uma luta em favor dos desalojados. Mas o que vemos 
hoje são ilegalidades protegidas pelo Governo. São agora 
movimentos que invadem e destroem propriedades priva-
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das e públicas pelo País, e que violentaram o Congresso 
Nacional (Câmara dos Deputados), em Brasília.

O escritor baiano João Ubaldo Ribeiro inda-
ga em seu último artigo (O Estado de S. Paulo, dia 
6/8/2006):

“– Alguma alegria aí?”

E acrescenta:

“– Aí querem que o povo vote certo.”

Ele acha isso muito difícil e explica:

“– O grande eleitorado continua a ser 
massa de manobra com clientelismo.”

Daniel Piza, que faz a Resenha do Ca-
derno 2 do Estadão, indaga:

Não é curioso que, em meio à hemorra-
gia de denúncias comprovadas contra parla-
mentares e membros do Executivo – agora, 
acrescento, até do Judiciário – no esquema 
Sanguessugas, o Presidente Lula venha falar 
em reforma política e assembléia constituinte, 
como se disse que o problema está nas regras 
e não nas pessoas.

Sr. Presidente, o quadro pode ser triste e a apatia 
pode dominar, mas há jeito, sim. Nos Estados Unidos, es-
cândalos envolvendo políticos, lobistas e delúbios, levaram 
à criação de um movimento chamado Clean Elections.

Aqui poderia haver algo parecido, para devolver 
aos cidadãos brasileiros o poder de eleger represen-
tantes que não se vendam aos interesses espúrios de 
grupos indesejáveis.

Aqui, no entanto, ao contrário, o Presidente-candi-
dato Luiz Inácio Lula da Silva sobe no palanque, como 
nesse fim de semana em Minas, ao lado de mensalei-
ros. Bom exemplo, cara pálida!

Aqui, por enquanto, a cresce a apatia. O caderno 
Aliás, de O Estado de S. Paulo, chegou a criar uma con-
versa fictícia entre Euclides da Cunha e Monteiro Lobato, 
dois expoentes da literatura brasileira do passado.

Lobato e Euclides foram dois intelectuais pro-
fundamente preocupados com o Brasil. Euclides ficou 
célebre pelas reportagens sobre a Guerra de Canudos. 
Lobato, notável escritor de livros para crianças, foi ba-
talhador incansável em defesa do petróleo.

Na conversa inventada pelo jornal, um reflexo do 
que ocorre na atualidade brasileira, Euclides da Cunha 
responde à pergunta sobre o melhor procedimento 
para o povo brasileiro:

Este País é organicamente inviável. (...) 
Agora, o melhor serviço a prestar-se no mo-

mento consiste sobretudo na seriedade, que 
chega a ser uma forma de heroísmo no meio 
desse enorme desabamento.

De Lobato, a resposta foi esta:

“A Pátria (permanece) sempre naquele 
eterno mutismo. A ilusão do povo brasileiro é 
um caso sério. O Brasil dorme.”

Por fim, na charge desta semana de Luís Fernando 
Veríssimo, o neto indaga ao avô, personagem de sempre 
na coluna desse outro notável escritor gaúcho:

– Vô, os políticos brasileiros são todos 
corruptos:

A resposta:

Não, não. Alguns não são...
....por alguma razão!

A fina ironia de Veríssimo sugere, felizmente, 
que ainda há salvação. O voto deve expulsar os maus 
representantes do povo, do vereador, ao Deputado 
estadual, passando pelo federal e pelo Senador, para 
chegar ao que deveria ser a mais importante figura da 
administração pública brasileira. O Presidente, sim, o 
Presidente, por que não?

Em anexo, as matérias a que fiz referência, para 
que constem dos Anais do Senado da República. As-
sim, no futuro, o historiador poderá ter elementos para 
escrever sobre essa desestimulante quadra da vida 
nacional, esta do quatriênio perdido.

O segundo assunto que trago à tribuna, Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, é para fazer o registro 
da matéria da revista Veja, do dia 26 de julho de 2006, 
intitulada “Era pior do que se pensava”.

A matéria destaca que a máfia dos sanguessugas 
se revelou um dos maiores escândalos de corrupção 
descobertos no País. Os Parlamentares acusados de 
participar da máfia já chegam a 112, e o Legislativo não 
é o único poder atingido por ela. O rastro do suborno 
e do tráfico de influência alcança também o Executivo 
por meio do ex-ministro da Saúde, Humberto Costa.

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

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS 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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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje 
para comentar a matéria intitulada “TSE impõe novas 
derrotas a Lula ao vetar propagandas”, publicada no 
jornal Folha de S.Paulo, em sua edição de 1º de ju-
lho do corrente.

A matéria mostra que os Ministros do TSE deci-
diram notificar o Presidente Lula para que ele informe 
os gastos com publicidade oficial desde 2003. Isso 
porque a Lei Eleitoral estabelece que essa despesa 
em ano eleitoral não pode ultrapassar a média dos 

últimos três anos ou o total de gastos efetuados no 
ano anterior.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
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 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. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do artigo do historiador Boris Fausto, intitula-
do “As Forças Armadas na América Latina”, publicado 
pelo jornal O Estado de S.Paulo, em sua edição de 
10 de julho do corrente.

Segundo o artigo “O golpismo tradicional perdeu 
força e sentido na região, mas a escalada autoritária, 
por outras vias, continua sendo ameaçadora”, numa 
referência a regimes populistas como o da Venezuela 
e Bolívia.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do Se-
nado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar a matéria intitulada “Dirceu encontrou Mora-
les dias antes da crise do gás”, publicada pelo jornal 
Folha de S.Paulo, de 7 de julho do corrente.

A reportagem destaca que parlamentares boli-
vianos dizem que o ex-Ministro José Dirceu agiu como 
emissário de Lula em encontros políticos na Bolívia. 
Segundo a matéria, “o petista teria tratado da nacio-
nalização do gás e do petróleo da Bolívia e suas con-
seqüências para o Brasil”.

Sr. Presidente, solicito que a matéria 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 MARCOS GUERRA 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) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs Senadoras e 
aos Srs. Senadores que amanhã a sessão começará 
às 9 horas da manhã.

Que Deus seja o refúgio e a fortaleza para agüen-
tarmos as caminhadas!

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL 

– AL) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 48 

minutos.)

O.S.: 14792/06)
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(Inicia-se a sessão às 9 horas)

A SRA PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL 
– AL) – Havendo número regimental, declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL 
– AL) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução nº 49, de 2006, 
apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão do Parecer nº 1.005, de 2006, que au-
toriza a Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) a ele-
var, temporariamente, o seu limite de endividamento, 
em até cinco bilhões e seiscentos milhões de reais, 
para contratar operação de crédito com recursos do 
Fundo da Marinha Mercante (FMM), através de seus 
agentes financeiros.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria encontra-se em regime de urgência e 

constará da pauta da sessão deliberativa ordinária de 
4 de setembro próximo.

A SRª PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL 
– AL) – Sobre a mesa expediente que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. nº 1.520 SGM/P

Brasília, 11 de agosto de 2006

Assunto: Encaminhamento do processado da Medida 
Provisória nº 291, de 2006

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para os fins do 

disposto no art. 11, combinado com o parágrafo úni-
co do art. 14, da Resolução nº 1, de 2002-CN, o pro-
cessado da Medida Provisória nº 291, de 2006, tendo 
em vista o término do prazo de vigência ontem, 10 de 
agosto de 2006, nos termos do art. 62 da Constitui-
ção Federal.

Atenciosamente, – Aldo Rebelo – Presidente.

A SRA PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL 
– AL) – O expediente lido vai à publicação e será cum-
prido o disposto no parágrafo único do art. 14 da Reso-
lução nº 1, de 2002-CN.

A SRA PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL 
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, 
como orador inscrito pelo tempo que S. Exª entender 
necessário ao seu pronunciamento.

Tem a palavra V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, a entrevista do Presidente 
Lula ao Jornal Nacional, ontem, foi um desastre. O que 
prenuncia a campanha que se ferirá a partir da próxi-
ma terça-feira, no rádio e na televisão, inclusive com a 
perspectiva dos debates entre os candidatos.

Blog do Noblat: 
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato 

à reeleição pelo PT, não ofereceu respostas precisas 
sobre os casos de corrupção que envolveram seu Par-
tido e Ministros do Governo durante entrevista ontem 
ao “Jornal Nacional” da Rede Globo.

Lula, que diferentemente dos adversários não 
compareceu à emissora e foi entrevistado no Palácio da 
Alvorada, insistiu que só soube das denúncias (o men-
salão e o valerioduto) “depois que aconteceram”.

Quer dizer, Sua Excelência só soube depois.
Blog de Reinaldo Azevedo: 
A entrevista deve gerar subprodutos. Paulo Oka-

motto afirmou no Senado, sob juramento, que Lula nem 
sabia da dívida que ele supostamente pagou. Lula o des-
mentiu. Numa carta a José Dirceu, o presidente aceita 
seu pedido de demissão: ao Jornal Nacional, sustentou 
que foi ele a demiti-lo. [Aquele que o Procurador-Geral 
da República denominou de chefe da organização crimi-
nosa]. Insistiu, de forma constrangedora, que ignorava o 
esquema. E que garantia existe de que não terá de dizer 
isso de novo?, quis saber Fátima Bernardes. E Lula en-
grolou um palavrório sem sentido. Nada funcionou.”

Vamos agora para Cláudio Humberto, sob o título 
“Freud traiu Lula na Globo”:

“A única coisa que caiu [engraçado essa do Cláu-
dio Humberto, está boa, porque não foi José Dirceu que 
traiu Lula, foi Freud] é o salário” – tropeçou o presidente 
Lula. [É verdade. Sua Excelência jurou dobrar um valor 

Ata da 131ª Sessão não Deliberativa,  
em 11 de agosto de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência da Sra. Heloísa Helena.
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de compra real do salário mínimo e ficou muito longe 
disso. É verdade.] “A única coisa que caiu é o salário” 
– tropeçou o Presidente Lula na entrevista a Fátima 
Bernardes e William Bonner, no “Jornal Nacional”, na 
noite desta quinta-feira.

O candidato queria dizer inflação, mas o pai da 
psicanálise entrou em ação na chamada “falha freudia-
na”, fazendo Lula derrapar na resposta. 

Ou teria sido o Grilo Falante, a consciência de Pi-
nóquio, que falou mais alto na entrevista, onde era evi-
dente o nervosismo do presidente, de costas para livros 
que nunca leu nem jamais lerá. O cenário perfeito.

Chamo a atenção, Srª Presidente, para o fato de 
que o Presidente Lula terá de debater com V. Exª e com 
os demais candidatos – em algum momento; terá de 
debater. Sua Excelência foi o único a ter a prerrogativa 
de receber em sua casa os entrevistadores. Então, en-
trevistadores vão a minha casa e não consigo me sair 
bem nem na minha casa, imagine em uma mesa redonda 
com os candidatos todos em condição de igualdade! É 
impressionante o despreparo que revela para enfrentar 
os seus problemas; problemas que o Presidente Lula 
criou para o Brasil.

Vamos a outras derrapadas do Presidente Lula 
na referida entrevista. Agora digo eu, Srª Presidente: 
Disse ele que a CGU foi criada em seu Governo. Não 
é verdade, foi criada no Governo passado. Ele mudou 
o nome: era Corregedoria passou a ser Controladoria. 
A Primeira-Ministra foi quem desvendou aquele caso 
de corrupção da Sudam, a Ministra Nadir de Mendon-
ça, nomeada pelo Presidente Fernando Henrique. E 
mais: o candidato Lula disse que não pode saber o que 
acontece na Secretaria de Agricultura do Estado de São 
Paulo. Ele deveria ter dito na Delegacia do Ministério da 
Agricultura, no Estado de São Paulo. Estava realmente 
nervoso Sua Excelência, ele não conhece a estrutura 
do Governo dele; estava nervoso, estava realmente 
nervoso. Não está preparado para nenhum confronto, 
só para falar sozinho e protegido por um esquema de 
mídia oficial que tem sido massacrante contra vocês 
outros, candidatos a Presidente da República.

A Secretaria de Agricultura do Estado de São Pau-
lo está vinculada ao Governo do Estado. O Presidente 
parece que não saber disso. O que existe no Governo 
Federal é a Delegacia da Agricultura, vinculada ao Mi-
nistério da Agricultura.

Tenho dúvida se o Presidente conhece o nome de 
todos os seus Ministros. Outro dia, pediram-me para eu 
responder não sei o quê que o Ministro interino da Previ-
dência teria dito sobre o Congresso, Senadora Heloísa 
Helena. Uma repórter perguntou-me: “O senhor pode 
responder o que Ministro interino da Previdência disse 
sobre o Congresso?” Aí eu disse: “Mas, minha querida, 
só respondo se você me disser o nome dele, porque não 
conheço nem o Ministro titular, quanto mais o Ministro 
interno da Previdência.” É um Ministério de ilustres des-
conhecidos. Essa é que é a verdade.

Tem ainda mais gafes. O Presidente, em deter-
minada altura da entrevista, disse que o Governo dele 
foi o que mais enfaticamente combateu a ética. Outra 
derrapada freudiana. É verdade. Ele não deu tréguas à 
ética. O Governo dele não perdoa a ética. Não deu co-
lher de chá à ética. Esse é um fato, jogou duro contra a 
ética. Tudo é verdade. Isso numa declaração. Ou foi uma 
derrapada ou foi de uma coragem sensacional.

Srª Presidente, temos aqui a Lúcia Hipólito – peço 
que vá para os Anais da Casa, até por causa do tempo 
–, que faz mais uma bela análise. 

Todos os analistas que li hoje pela manhã con-
denaram a entrevista, entendendo que ela foi incom-
petente, que ela revelou insinceridade, falta de preparo 
e de pulso.

Este é o homem que dirige a Nação: alguém que 
não consegue enfrentar dois entrevistadores que vão 
à sua casa. Ou seja, o dono do cafezinho não era o en-
trevistador, o dono do cafezinho era ele, tipo: “William 
Bonner*, você quer um cafezinho?”, “Fátima Bernardes, 
você aceita um chá?”. Só isso já dá uma tranqüilidade. 
Estou na minha casa, o cachorro é o meu, a pessoa que 
vai servir o chá trabalha comigo, o banheiro é o meu. “Eu 
queria ia ao toalete”. “É ali, por favor, Fátima”. “William 
Bonner, é ali”. É diferente de ir à Globo e lá dizer: “Puxa 
vida, eu não sabia qual era o clima”.

V. Exª está de parabéns, até porque se saiu muito 
bem na entrevista, saiu-se com muita galhardia mes-
mo.

Mas eu gostaria de tornar a enfatizar que é desu-
mana a posição do Governo, contingenciando recursos 
da SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de 
Manaus), que são verbas não-orçamentárias, são re-
cursos obtidos a partir de preços públicos cobrados lá 
mesmo às empresas do Distrito Industrial de Manaus 
e que acabam indo para a conta do superávit. É injusto 
porque isso deixa de servir para infra-estruturar o de-
senvolvimento de toda a Amazônia Ocidental – incluídos 
minha cidade de Manaus e meu Estado do Amazonas, 
claro – mais o Amapá, na banda oriental. É uma gota 
d’água no oceano do superávit, não está no Orçamento, 
é dinheiro obtido lá mesmo. Isso machuca muito o cora-
ção e a auto-estima dos habitantes da minha região.

Peço ainda, Srª Presidente, que V. Exª autorize 
a inserção nos Anais da lúcida, longa e bela entrevis-
ta concedida pelo ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso à revista Playboy que começa a circular nes-
ta semana.

Muito obrigado, Srª Presidente.
Era o que tinha a dizer.

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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A SRª PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL – AL) 
– V. Exª será atendido, na forma do Regimento.

Embora muito ainda havendo a tratar, mas não 
havendo oradores inscritos, encerraremos a sessão.

Espero realmente que, nesta próxima semana, a 
CPI dos Sanguessugas possa prestar um grande servi-
ço ao povo brasileiro, investigando os sanguessugas de 
dentro do Ministério da Saúde, da Educação, da Ciên-
cia e Tecnologia para que possamos de fato desmontar 
toda essa quadrilha que acabou sendo investigada na 
CPI dos Sanguessugas.

Parte do Legislativo já foi investigada, não todo 
ainda, porque certamente outras empresas também 
pagavam propina dentro dos Ministérios e há outros 

Parlamentares também, isso ainda será investigado. Mas 
espero que, o mais rapidamente possível, possamos in-
vestigar os dois Ministros da Saúde, os assessores dos 
Ministros, dirigentes importantes do Partido do Presi-
dente da República, para que possamos de fato acabar 
com esse esquema sujo de ladrões de ambulância.

A SRª PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL – AL) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer-
rar os trabalhos, convidando para a próxima sessão a 
realizar-se segunda-feira, às 14 horas.

A SRª PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL – AL) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 9 horas e 13 
minutos.) 
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(Inicia-se a sessão às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-
co/PT – RJ) – Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo 
previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem 
que tenha sido interposto recurso no sentido da apre-
ciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 476, de 2004 (nº 
3.201/2003, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Empresa 
de Radiodifusão Tijucas FM Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Tijucas, Estado de San-
ta Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 140, de 2005 (nº 
1.360/2004, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Portugal 
Telecomunicações Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da na cidade de Presidente Getúlio, Estado de 
Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2006 (nº 
138/2003, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Rural de Concórdia Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Concórdia, Estado de 
Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 157, de 2006 (nº 
1.751/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária e Cultural Porto União a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Porto 
União, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 308, de 2006 (nº 
2.089/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comu-

nitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural 
de Codajás a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Codajás, Estado do 
Amazonas;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 333, de 2006 (nº 
2.115/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitá-
ria dos Amigos de Amontada – Ceará – Ascoama 
a executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Amontada, Estado do Ceará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 334, de 2006 (nº 
2.028/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural 
Comunitária Camponovense a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Cam-
pos Novos, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 335, de 2006 (nº 
2.045/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação 
Padre Enio Martin – Fuenio para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 339, de 2006 (nº 
2.157/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM 
Bahia Sol Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Salvador, Estado da Bahia; e

– Projeto de Decreto Legislativo nº 343, de 2006 (nº 
2.032/2005, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária de Radiodifusão Minduri a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Minduri, Estado de Minas Gerais.

Tendo sido aprovados terminativamente pela Co-
missão de Educação, os projetos foram promulgados e 
os respectivos Decretos Legislativos constam do Diário 
Oficial da União, Seção I, desta data.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

Ata da 132ª Sessão não Deliberativa,  
em 14 de agosto de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Roberto Saturnino e Roberto Cavalcanti
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – O Senhor Presidente da República adotou, 
em 11 de agosto de 2006, e publicou, no mesmo dia, 
mês e ano, a Medida Provisória nº 316, de 2006, que 
“altera as Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho 
de 1991, e 9.796, de 5 de maio de 1999, e aumenta o 
valor dos benefícios da previdência social”.

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) 1. Rodolpho Tourinho (PFL)
Juvêncio da Fonseca (PSDB) 2. Demóstenes Torres (PFL)
Tasso Jeieissati (PSDB) 3. vago
César Borges (PFL) 4. vago
Eduardo Azeredo (PSDB) 5. vago

PMDB

Ney Suassuna 1. Alberto Silva
Luiz Otávio 2. Wellington Salgado de Oliveira
Valdir Raupp  3. vago

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

Ideli Salvatti (PT) 1. vago
Sibá Machado (PT) 2. vago
Antonio Carlos Valadares (PSB) 3. vago

PTB

Mozarildo Cavalcanti 1. Sérgio Zambiasi

*PC do B

Leomar Quintanilha 
1. vago

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

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

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. Alvaro Dias

*PTC

Carlos Willian 1. vago

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

– Publicação no DO: 11-8-2006

– Designação da Comissão: 14-8-2006 (SF)

– Instalação da Comissão: 15-8-2006

– Emendas: até 17-8-2006 (7º dia da publica-
ção)

– Prazo final na Comissão: 11-8-2006 a 24-8-
2006 (14º dia)

– Remessa do processo à CD: 24-8-2006

– Prazo na CD: de 25-8-2006 a 7-9-2006 (15º 
ao 28º dia)

– Recebimento previsto no SF: 7-9-2006

– Prazo no SF: de 8-9-2006 a 21-9-2006 (42º 
dia)

– Se modificado, devolução à CD: 21-9-2006

– Prazo para apreciação das modificações do SF, 
pela CD: de 22-9-2006 a 24-9-2006 (43º ao 45º dia)

– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir 
de: 25-9-2006 (46º dia)

– Prazo final no Congresso: 9-10-2006 (60 
dias)

*Rodízio nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OFÍCIO DO MINISTRO DE ESTADO  
DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA

– Nº 21.245/2006, de 10 do corrente, encaminhando in-
formações em resposta ao Requerimento nº 243, 
de 2006, do Senador Mozarildo Cavalcanti.

OFÍCIO DO PRESIDENTE  
DA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

– Nº 273/2006, de 20 de julho último, encaminhando 
informações em resposta ao Requerimento nº 
554, de 2006, do Senador Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – A Presidência comunica ao Plenário que 
as informações foram encaminhadas, em cópia, aos 
Requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos 

Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 91, DE 2006 
(Nº  591/2003, na Casa de origem)

Regulamenta a profissão de Ecólo-
go.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º  Ecólogo é a designação do profissional de 

nivel superior, com formação interdisciplinar específica 
do campo da Ecologia, dos ecossistemas naturais, ar-
tificiais, de seus componentes e suas inter-relações.

Art. 2º  A profissão de Ecólogo pode ser exer-
cida:

I – por profissionais diplomados em curso supe-
rior de bacharelado em Ecologia ministrados por esta-
belecimentos públicos ou privados de ensino superior 
reconhecidos;

II – por profissionais diplomados em cursos simi-
lares ministrados por estabelecimentos equivalentes 
no exterior após a revalidação do diploma, de acordo 
com a legislação em vigor.

Art. 3º  São atribuições do Ecólogo:
I – diagnóstico ambiental, compreendendo estu-

dos do meio físico, biológico e antrópico e suas inter-
relações, nas áreas de sua formação profissional;

II – avaliação de riscos ambientais, passivos am-
bientais e de estudos de impactos ambientais e res-
pectivos relatórios junto a equipes multidisciplinares, 
conforme legislação vigente;

III – recuperação e manejo de ecossistemas na-
turais e antrópicos, visando a usos múltiplos;

IV – coordenação e elaboração de zoneamento 
ecológico-econômico e outras categorias de zonea-
mento ambiental;

V – monitoramento ambiental, compreendendo 
a análise e a interpretação de parâmetros bióticos e 
abióticos, inclusive nas áreas críticas de poluição;

VI – educação ambiental e exercício do magisté-
rio na área de Ecologia em qualquer nível, observadas 
as exigências pertinentes, bem como a educação ani-
biental não formal para a sensibilização de agriculto-
res, das populações tradicionais ligadas a unidades de 
conservação e da população em geral para a defesa 
ambiental e melhoria da qualidade de vida;

VII – coordenação e participação em planos de 
controle ambiental, relatórios ambientais preliminares, 
diagnósticos ambientais, planos de manejo, planos de 
recuperação de áreas degradadas e análise preliminar 
de risco, compreendendo:

a) a elaboração e a execução de planos de con-
trole, de proteção e de melhoria da qualidade am-
biental;

b) a utilização racional dos recursos naturais;
c) a proposição de medidas mitigadoras e com-

pensatórias para a resolução de problemas anibientais 
diagnosticados;

VIII – prestação de serviços de gerenciamento, 
coordenação, gestão, auditoria e consultoria ambien-
tal para a elaboração e/ou execução de programas e 
projetos envolvendo entidades públicas, privadas ou 
Organizações Não-Governamentais – ONG;

IX – elaboração de projetos, planos e atividades 
de manejo agroflorestal, de prevenção, combate e 
controle do fogo, controle da erosão e erradicação de 
espécies invasoras;

X – elaboração de projetos de criação e imple-
mentação de unidades de conservação, bem como 
a administração de forma participativa com as popu-
lações locais, tradicionais e da área de influência da 
unidade;

XI – coordenação e elaboração de planos direto-
res municipais, planos de bacias e microbacias hidro-
gráficas junto a equipes multidisciplinares, conforme 
a legislação vigente;
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XII – fiscalização e controle de critérios, normas 
e padrões de qualidade ambiental e análise de proje-
tos de entidades públicas ou privadas que objetivem 
a preservação ou a recuperação de recursos ambien 
tais afetados por processos de exploração predatórios 
ou poluidores;

XIII – elaboração de vistorias, perícias, pareceres 
e arbitramentos em assuntos referidos nos incisos I a 
XII do caput deste artigo e pertinentes a sua forma-
ção profissional.

Parágrafo único. As atribuições constantes dos 
incisos do caput deste artigo podem também ser exer-
cidas por profissionais com outras formações que de-
sempenhem atividades na área de meio ambiente ou 
em áreas correlatas, desde que legalmente habilitados 
nas respectivas profissões e observadas as normas 
pertinentes.

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

PROJETO DE LEI Nº 591 , DE 2003

Dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da profissão de Ecólogo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ecólogo é a designação do profissional 

de nível superior, com formação holística e interdis-
ciplinar, específica do campo da Ecologia, dos ecos-
sistemas naturais, artificiais, de seus componentes e 
suas interrelações.

Art. 2º A profissão de Ecólogo será exercida:
I – por profissionais diplomados em curso su-

perior de Bacharelado em Ecologia ministrados por 
estabelecimentos de ensino superiores, oficiais ou 
reconhecidos em todo o território nacional;

II – pelos diplomados em curso similar ministrado 
por estabelecimentos equivalentes no exterior após a 
revalidação do diploma, de acordo com a legislação 
em vigor;

Parágrafo único. É negado o exercício da pro-
fissão de Ecólogo aos habilitados em cursos por cor-
respondência.

Art. 3º A fiscalização do exercício da profissão de 
Ecólogo será exercida pela Autarquia Federal criada 
pela Lei 6.684 de 3 de setembro de 1979 dos Conse-
lhos Federal e Regionais de Biologia.

Art. 4º O Ecólogo cujo diploma esteja registrado 
nas repartições competentes só poderá exercer suas 
funções ou atividades após registro no Conselho Fe-
deral de Biologia – CFBio.

Parágrafo único. O certificado de registro de que 
trata o caput desse artigo deverá ser exigido pelas au-
toridades federais, estaduais, municipais e particulares 
para realização de contratos, inscrição em concursos, 
e termos de posse.

Art. 5º São atribuições do Ecólogo:
I – diagnóstico ambiental, compreendendo estu-

dos do meio físico, biológico e antrópico, e suas inter-
relações, nas áreas de sua formação profissional;

II – avaliação de riscos ambientais, passivos am-
bientais e de estudos de impactos ambientais e res-
pectivos relatórios junto a equipes multidisciplinares, 
conforme legislação vigente;

III – recuperação e manejo de ecossistemas na-
turais e antrópicos, visando usos múltiplos;

IV – coordenação e elaboração de zoneamento 
ecológico-econômico e outras categorias de zonea-
mento ambiental;

V – monitoramento ambiental, compreendendo 
a análise e a interpretação de parâmetros bióticos e 
abióticos, inclusive nas áreas críticas de poluição;

VI – educação ambiental e exercício do magisté-
rio na área de Ecologia em qualquer nível, observadas 
as exigências pertinentes, bem como a educação am-
biental não-formal para a sensibilização de agriculto-
res, das populações tradicionais ligadas a unidades de 
conservação e da população em geral para a defesa 
ambiental e melhoria da qualidade de vida;

VII – coordenação e participação em planos de 
controle ambiental, relatórios ambientais preliminares, 
diagnósticos ambientais, planos de manejo, planos de 
recuperação de áreas degradadas e análise preliminar 
de risco, compreendendo:

a) a elaboração e a execução de planos de con-
trole, de proteção e de melhoria da qualidade am-
biental;

b) a utilização racional dos recursos naturais;
c) a proposição de medidas mitigadoras e com-

pensatórias para a resolução de problemas ambientais 
diagnosticados;

VIII – prestação de serviços de gerenciamento, 
coordenação, gestão, auditoria e consultoria ambien-
tal para a elaboração e/ou execução de programas e 
projetos envolvendo entidades públicas, privadas ou 
organizações não-governamentais (ONGs);

IX – elaboração de projetos, planos e atividades 
de manejo agroflorestal, de prevenção, combate e 
controle do fogo, controle da erosão e erradicação de 
espécies invasoras;
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X –  elaboração de projetos de criação e imple-
mentação de unidades de conservação, bem como 
administrá-las de forma participativa com as popu-
lações locais, tradicionais e da área de influência da 
unidade;

XI – coordenação e elaboração de planos direto-
res municipais, planos de bacias e microbacias hidro-
gráficas junto a equipes multidisciplinares, conforme 
a legislação vigente;

XII – fiscalização e controle de critérios, normas 
e padrões de qualidade ambiental e análise de proje-
tos de entidades públicas ou privadas que objetivem 
a preservação ou a recuperação de recursos ambien-
tais afetados por processos de exploração predatórios 
ou poluidores;

XIII – elaboração de vistorias, perícias, pareceres 
e arbitramentos em assuntos referidos nos itens ante-
riores e pertinentes à sua formação profissional;

Parágrafo único. Cada uma das atribuições aci-
ma enumeradas poderão também ser individualmente 
exercidas por profissionais com outras formações que 
desempenhem atividades na área de meio ambiente, 
legalmente habilitados nas respectivas profissões, e 
observadas as exigências pertinentes.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 30 dias a contar da data de sua pu-
blicação.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

O meio ambiente modifica-se continuamente 
como resultado da relação do ser humano com a na-
tureza. A sobrevivência da sociedade humana é garan-
tida por meio da utilização dos recursos naturais, pois 
absolutamente tudo o que consumimos é proveniente 
em uma primeira instância da terra, da água, do ar e 
dos seres vivos. A utilização dos recursos naturais no 
entanto tem ocorrido de uma maneira indiscrimina-
da, quer no sentido do uso excessivo e muitas vezes 
descontrolado, quer no sentido do comprometimento 
de tais recursos por inúmeras fontes de poluição. As 
pesquisas científicas e os meios de comunicação têm 
alertado constantemente para tais problemas, como 
as alterações climáticas provenientes das fontes de 
poluição atmosférica, os desmatamentos, a destrui-
ção de habitats naturais, a extinção de espécies, os 
riscos envolvidos com a produção de energia nuclear, 

a carência de saneamento, o comprometimento dos 
recursos hídricos para os múltiplos usos e o cresci-
mento urbano descontrolado gerando insalubridade 
para as populações humanas.

Diante desse quadro é inegável a importância de 
ações e de profissionais que concretizem a sustenta-
bilidade dos ecossistemas naturais e antrópicos por 
meio de políticas e de técnicas ambientalmente sau-
dáveis que garantam o desenvolvimento econômico, 
a proteção ambiental e a justiça social.

Neste sentido, a atuação de profissionais com 
formação específica em Ecologia é fundamental para 
a proteção da vida, da saúde e para a garantia da qua-
lidade de vida para as presentes e futuras gerações. 
Cabe ressaltar que, conforme disposto no Art. 225 da 
Constituição Federal, “Todos têm direito ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida”.

Convém lembrar que o Brasil é um país reco-
nhecido internacionalmente como detentor de uma 
excepcional diversidade biológica, que representa 
um patrimônio inestimável para toda a humanidade. 
Além disso, todo esse patrimônio natural é de grande 
valor como gerador de divisas, seja através do poten-
cial de exploração racional de recursos, seja através 
dos serviços ambientais prestados por um ambiente 
ecologicamente saudável, ou ainda através dos des-
dobramentos das atividades econômicas relacionadas 
ao meio ambiente. Lembramos, apenas como exemplo, 
que o potencial ecoturístico do País está intimamente 
associado a um meio ambiente preservado.

Além disso, é de extrema importância para a solu-
ção dos problemas ambientais a capacidade técnica e 
científica de inúmeros profissionais formados nas mais 
diversas áreas do conhecimento, além da necessária 
participação da sociedade como um todo. Os serviços 
relacionados às questões ambientais têm sido execu-
tados por equipes de profissionais multidisciplinares, 
incluindo profissionais com formação ora mais espe-
cífica, ora mais abrangente.

O Ecólogo, com seu perfil profissional amplo e 
ao mesmo tempo detalhado, conforme definido pelo 
CBO-Cadastro Brasileiro de Ocupações sob o códi-
go 2030-05, torna-se fundamental na composição de 
equipes de trabalhos multidisciplinares, uma vez que a 
compreensão das causas dos problemas ambientais e 
a busca por soluções coerentes que o tema merece não 
são unidirecionais, envolvendo a participação efetiva 
de profissionais de várias áreas do conhecimento.
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No Brasil, pioneiramente, a Universidade Esta-
dual Paulista (UNESP), mais precisamente no Cam-
pus de Rio Claro (SP), criou o Curso de Graduação 
em Ecologia em 1976, reconhecido posteriormente 
pela Portaria MEC nº 397 de 16 de junho de 1981. O 
referido curso tem duração de quatro anos e abrange 
disciplinas específicas tais como: Ecologia de Popu-
lações, Ecologia de Comunidades, Ecologia Humana, 
Política e Legislação Ecológica, Economia e Política 
do Meio Ambiente, Métodos de Controle de Poluição, 
Ecossistemas Terrestres, Ecossistemas Aquáticos, 
Microbiologia Ambiental, Saúde e Meio Ambiente, 
Ecossistemas Antrópicos e Planejamento, Metodolo-
gia de Estudos de Impacto Ambiental e Manejo Áreas 
Silvestres. Seguiram-se a criação do Curso de Gradu-
ação em Ecologia na Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel – RS), em 1995, 

Sala das Sessões, 1 de abril de 2003. – Deputa-
do Antonio Carlos Mendes Thame.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2006. 
(Nº 1.106/2003, na Casa de Origem)

Institui o Dia Nacional do Conselhei-
ro Tutelar.

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

lheiro Tutelar, a ser celebrado anualmente na data de 
18 de novembro.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.106 , DE 2003

Institui o “Dia Nacional do Conselhei-
ro Tutelar”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o “Dia Nacional do Conse-

lheiro Tutelar”, a ser celebrado anualmente na data de 
18 de novembro.

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

Justificação

Com a Carta Magna de 1988 – a “Constituição 
Cidadã” – surge de modo explícito e formal no Brasil a 
idéia de proteção integral à criança e ao adolescente 
pela família, pela sociedade e pelo Estado (arts. 226, 
227, 228 e 229).

A partir dessas provisões constitucionais, e após 
grande mobilização da sociedade brasileira, tornou-se 

realidade o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
nº 8069/90), que, dentre outras medidas, prevê no âm-
bito do Poder Público Municipal a atuação subsidiária 
do Conselho Tutelar (art. 131) no que tange à proteção 
integral da criança e do adolescente.

Depois de 11 anos de vigência do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, em 2001, o Fórum Colegiado 
Nacional de Conselheiros Tutelares – FCNCT realizou 
o I Congresso Nacional de Conselheiros Tutelares, em 
Luziânia, GO, com o objetivo de discutir e aprimorar a 
missão dos Conselhos Tutelares à luz das experiências 
municipais ao longo desses anos. Dentre tantos prin-
cípios e moções discutidos e aprovados nesse evento 
histórico, consta a aprovação do dia 18 de novembro 
como “Dia Nacional do Conselheiro Tutelar”.

Esta proposição visa a dar caráter de lei ordinária 
federal a essa proposta aprovada no referido encontro 
de Conselhos Tutelares. Acredito que assim a celebra-
ção do dia 18 de novembro terá caráter oficial, nacional, 
o que representará uma oportunidade a cada ano para 
a reflexão em torno do relevante papel pedagógico, 
psicossocial, cultural e juridico do conselheiro tutelar, 
papel esse, complexo e de grande responsabilidade, 
que faz a ponte entre a família e o estado na assistên-
cia às nossas crianças e adolescentes.

Pela relevância educacional e cultural da presen-
te iniciativa legislativa, peço toda a atenção e o apoio 
dos meus ilustres colegas parlamentares nesta Casa 
no sentido de aprovar o projeto de lei que ora submeto 
à Câmara dos Deputados.

Sala das Sessões, 27 de maio de 2003. – Depu-
tado Givaldo Carimbão.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 93, DE 2005 
(Nº 2.416/2005 na origem)

Altera o inciso I  do caput do art. 44, da 
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do caput do art. 44 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 44  .................................................
I – cursos seqüenciais por campo de sa-

ber, de diferentes niveis de abrangência, aber-
tos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelas instituições de ensino, 
desde que tenham concluido o ensino médio 
ou equivalente;

 .................................................. ...“(NR)
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Câmara dos Deputados, 3 de agosto de 2006. 
– Aldo Rebelo, Presidente.

PROJETO DE LEI ORIGINAL N.º 2.416, DE 2003

Altera o inciso I do art.44, da Lei nº 

9.394, de 20 de Dezembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º . O inciso I do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 

de Dezembro de 1996 fica com a seguinte redação:
“Art. 44  .................................................
I – cursos seqüenciais por campo de sa-

ber de diferentes níveis de abrangência, aber-
tos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelas instituições de ensino, 
desde que tenham concluído o ensino médio 
ou equivalente.”

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

Justificação

Este projeto de lei adiciona a expressão “desde 
que tenham concluído o ensino médio ou equivalente”, 
para não deixar qualquer dúvida a respeito da neces-
sidade de término do ensino médio para se ter acesso 
à educação superior.

Da maneira como está redigida, a LDB deixa em 
aberto a discutível possibilidade de que candidatos 
sem o diploma de ensino médio tenham acesso ao 
ensino universitário.

São criadas, desta forma, situações ambíguas que 
contribuem para a desmoralização do ensino superior. 
De fato, da forma como está redigido o inciso I do art. 
44 da LDB, não há qualquer controle mais efetivo para 
o acesso aos assim chamados “cursos seqüenciais” 
que, a rigor, não integram a educação superior, pois não 
requerem, conforme o texto atual da lei, a conclusão 
do ensino médio dos que neles se matriculam.

Há, até mesmo, casos de instituições que confe-
rem diplomas de cursos seqüenciais, que podem levar 
a crer que se trata de cursos de graduação regulares. 
Seria uma quase fraude, por via do aproveitamento de 
uma brecha legal.

Nossa proposta visa, exatamente, fechar esta 
brecha legal, eliminando abusos, protegendo estudan-
tes de cursos que não lhe oferecerão habilitações que 
apregoam e o público de supostos profissionais inade-

quadamente preparados, para a prática dos diversos 
ofícios oferecidos no mercado de trabalho.

Por seu sentido moralizador e interesse na de-
fesa da sociedade, estamos certos de que este pro-
jeto de lei receberá a melhor acolhida da parte dos 
nossos pares.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2003. – 
Deputado Irapuan Teixeira.

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. 44. A educação superior abrangerá os se-

guintes cursos e programas: (Regulamento)
I – cursos seqüenciais por campo de saber, de 

diferentes niveis de abrangência, abertos a candida-
tos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 
instituições de ensino;
............................. .......................................................

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 94, DE 2006 
(Nº 3.671/2004, na origem) 

Acrescenta parágrafo único ao art. 820 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil, para dispor sobre a vedação 
à exigência de fiança nas dívidas de pesso-
as físicas já garantidas por penhor, hipoteca 
ou alienação fiduciária de bem imóvel.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta parágrafo único ao 

art. 820 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil, para dispor sobre a vedação à exigên-
cia de fiança nas dívidas de pessoas físicas já garan-
tidas por penhor, hipoteca ou alienação fiduciária de 
bem imóvel.

Art. 2º O art. 820 da Lei nº 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002 – Código Civil, passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo único:

“Art. 820.  ..............................................
Parágrafo único. É vedada a fiança sobre 

o valor da dívida de pessoa física já garantido 
por penhor, hipoteca ou alienação fiduciária de 
bem imóvel .” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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Câmara dos Deputados, 9 de agosto de 2006. 
– Aldo Rebelo, Presidente.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.671 DE 2004

Altera o artigo 820 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, 
para dispor sobre a vedação à exigência 
de fiança nas dívidas de pessoas físicas 
já garantidas por hipoteca.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o artigo 820 da Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, para dispor 
sobre a vedação à exigência de fiança nas dividas de 
pessoas físicas já garantidas por hipoteca.

Art. 2º O artigo 820 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 – Código Civil, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 820. É vedada a fiança quando se 
tratar de dívida de pessoa física já garantida 
por hipoteca.” (NR)

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

Justificação

O presente projeto de lei visa a impedir o abuso 
do direito por parte do credor.

Não são raros os casos em que o devedor é ver-
dadeiramente explorado, haja vista a exigência, imposta 
pelo credor como condição para a celebração do con-
trato, de prestação de inúmeras garantias.

Claro que o credor tem direito de se cercar de 
garantias a fim de assegurar o adimplemento da obri-
gação por parte do contratante, mas o exercício desse 
direito deve se cingir ao estritamente necessário, não 
havendo razão para se exigir a garantia fidejussória 
quando a dívida já está garantida por hipoteca (moda-
lidade de garantia real muito mais eficaz).

Com efeito, a hipoteca constitui direito real que 
recai sobre bens imóveis, fazendo com que o bem 
dado em garantia fique vinculado ao cumprimento da 
obrigação pactuada. O credor hipotecário tem o direi-
to de excutir o imóvel ofertado em hipoteca, ou seja, 
requerer que a execução recaia sobre o referido bem. 
Além disso, a hipoteca, uma vez registrada, tem eficácia 
erga omnes e gera seqüela e preferência, ou seja, o 
credor tem direito de buscar o bem onde quer que ele 
se encontre e deve receber em primeiro lugar.

Mesmo que o devedor venha a alienar o imóvel 
hipotecado, a garantia permanece, de forma que não 

há prejuizo para o credor. Destarte, não há motivo que 
justifique a exigência concomitante de fiança, garantia 
pessoal que dá margem a inúmeras situações graves 
que devem ser evitadas, como a possibilidade de pe-
nhora do bem de família do fiador.

O que ora se propõe já foi, de certa forma, acolhi-
do pela Lei nº 8.245/91, que trata da Locação de Imó-
veis Urbanos e cujo artigo 37, parágrafo único, veda 
a exigência de mais de uma modalidade de garantia 
no mesmo contrato de locação.

Esses os motivos pelos quais contamos com o 
apoio dos ilustres Pares para a aprovação do presen-
te projeto de lei.

Sala das Sessões, 27 de maio de 2004. – Depu-
tado Almir Moura.

LEGISLAÇAO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

Código Civil.

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.

Institui o Código Civil.
... .................................................................................

Art. 820. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem 
consentimento do devedor ou contra a sua vontade.
... .................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania).

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – Os projetos que acabam de ser lidos vão 
às Comissões competentes.

Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 1.037, DE 2006

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 5, de 2005, tendo como 
primeiro signatário o Senador Cristovam 
Buarque, que altera o art. 45 da Constituição 
para conceder ao brasileiro residente no 
exterior o direito de votar nas eleições.

Relator: Senador Eduardo Azeredo

I – Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 
2005, de autoria do Senador Cristovam Buarque e 
outros eminentes colegas, propõe a alteração do ar-
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tigo 45 da Constituição, que trata da composição da 
Câmara dos Deputados, para determinar a instituição 
de circunscrições eleitorais especiais, destinadas a 
viabilizar a eleição de representantes dos cidadãos 
brasileiros que residem no exterior.

A medida se realiza mediante o acréscimo de 
um parágrafo ao citado art. 45. A proposição exige lei 
para disciplinar o tema, e ressalta que sua vigência 
respeitará o princípio da anualidade, a que se refere 
o art. 16 da Constituição.

Ao justificar a iniciativa, seus autores destacam 
a irreversibilidade do processo de globalização: esse 
processo, aliado à crise econômica que produz milhões 
de desempregados, levou para fora de nosso País mais 
de dois milhões de concidadãos. A esses brasileiros é 
concedido, nos termos da lei, o direito a voto nas elei-
ções para Presidente da República, quando inscritos 
nas representações diplomáticas. Não, entretanto, o 
direito de voto nas eleições parlamentares.

E assinalam, corretamente, a nosso ver, que 
essa situação pode favorecer o distanciamento entre 
cidadãos do Brasil e o seu país, sua Nação, seu povo, 
quebrando os vínculos sociais e afetivos que ligam a 
pessoa à sua Pátria.

Destacam, ao final, que a proposta repete em 
nosso País a experiência de diversos povos, como Por-
tugal, Espanha, Itália e os Estados Unidos da América. 
O Brasil, país avançado quando se trata de tecnologia 
eleitoral, deve estender esse avanço a outras áreas do 
processo eleitoral, de modo a ampliar a cidadania e 
aprofundar o processo democrático.

II – Análise

A proposição legislativa sob exame é clara e sin-
gela, embora trate de assunto de grande importância 
para a democracia: trata-se de tomar possível a incor-
poração, ao processo político brasileiro, de alguns mi-
lhões de concidadãos que vivem em outros países.

A viabilização desse desiderato se daria mediante 
a criação de representação, na Câmara dos Deputados, 
desses brasileiros que vivem fora do Brasil. Para tan-
to, são criadas as circunscrições eleitorais especiais, 
conforme o texto do § 3º que se propõe aduzir ao art. 
45 da Carta Magna.

A proposição não incide em quaisquer dos vícios 
que podem inquinar de inconstitucionalidade ou inju-
ridicidade iniciativas dessa natureza: não desrespeita 
direitos individuais, antes, os amplia. Do mesmo modo, 
não debilita a nossa Federação, vez que as circunscri-
ções especiais não alteram o equilíbrio entre os entes 
federados. O voto, direto, secreto, universal e periódico 
é fortalecido. A proposição não diz respeito à separa-

ção dos poderes. Desse modo, os limites materiais à 
reforma da Constituição são respeitados.

Do ponto de vista formal, também ressalta a cor-
respondência da Proposta de Emenda à Constituição 
com o Estatuto Maior: encontra-se subscrita pelo nú-
mero bastante de autores (28), e não há, no momen-
to, em vigor no Brasil, estado de sítio, de defesa ou 
intervenção federal.

Apenas um aspecto da proposição nos parece 
digno de reparo: talvez para facilitar o processo eleito-
ral, diz-se que a eleição de deputado federal será pelo 
sistema majoritário, enquanto o caput do art. 45, em 
que se pretende inscrever esse parágrafo, determina 
que o nosso sistema é proporcional. Parece-nos que 
o sistema eleitoral a ser observado no Exterior deve 
observar os princípios aqui adotados, uma vez que 
poderia ser incompreensível que o Brasil adotasse 
dois sistemas eleitorais, um para os brasileiros que 
vivem em seu País e outros para os que vivem em 
outros países. Por tais razões, propomos a supressão 
da expressão “pelo sistema majoritário”. E propomos, 
igualmente, que a expressão “representantes”, seja 
substituída por “deputados federais” para seguir o ter-
mo que a Constituição já adota.

III – Voto

Em face do exposto, o nosso voto é pela apro-
vação da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 
2005, nos termos do seguinte substitutivo:

EMENDA Nº 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 5 DE 2005

Acrescenta o § 3º ao art. 45 da Cons-
tituição, para estabelecer a representação 
na Câmara dos Deputados dos brasileiros 
residentes no exterior.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição, 
promulgam a seguinte emenda ao Texto Constitucional:

Art. 1º O art. 45 da Constituição passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 45 ..................................................
§ 3º A lei disporá sobre as circunscrições 

especiais para a eleição de deputados fede-
rais, representantes dos brasileiros residentes 
no exterior. (NR)”

Art. 2º Esta emenda entra em vigor na data de 
sua publicação, em conformidade com as disposições 
do art. 16 da Constituição.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

................................... .................................................
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral en-

trará em vigor na data de sua publicação, não se apli-
cando à eleição que ocorra até um ano da data de sua 
vigência. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 4, de 1993)
............................... .....................................................

Relator: Senador Eduardo Azeredo  

I – Relatório

A Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 
2005, de autoria do Senador Cristovam Buarque e 
outros eminentes colegas, propõe a alteração do ar-
tigo 45 da Constituição, que trata da composição da 
Câmara dos Deputados, para determinar a instituição 

de circunscrições eleitorais especiais, destinadas a 
viabilizar a eleição de representantes dos cidadãos 
brasileiros que residem no exterior.

A medida se realiza mediante o acréscimo de 
um parágrafo ao citado art. 45. A proposição exige lei 
para disciplinar o tema, e ressalta que sua vigência 
respeitará o princípio da anualidade, a que se refere 
o art. 16 da Constituição.

Ao justificar a iniciativa, seus autores destacam 
a irreversibilidade do processo de globalização: esse 
processo, aliado à crise econômica que produz mi-
lhões de desempregados, levou para fora de nosso 
País mais de dois milhões de concidadãos. A esses 
brasileiros é concedido, nos termos da lei, o direito a 
voto nas eleições para Presidente da República, quan-
do inscritos nas representações diplomáticas. Não, 
entretanto, o direito de voto nas eleições parlamen-
tares. E assinalam, corretamente, a nosso ver, que 
essa situação pode favorecer o distanciamento entre 
cidadãos do Brasil e o seu país, sua Nação, seu povo, 
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quebrando os vínculos sociais e afetivos que ligam a 
pessoa à sua Pátria.

Destacam, ao final, que a prosposta repete em 
nosso País a experiência de diversos povos, como Por-
tugal, Espanha, Itália e os Estados Unidos da América. 
O Brasil, país avançado quando se trata de tecnológia 
eleitoral, deve estender esse avanço a outras áreas do 
processo eleitoral, de modo a ampliar a cidadania e 
aprofundar o processo democrático. 

II – Análise

A proposição legislativa sob exame é clara e sin-
gela, embora trate de assunto de grande importância 
para a democracia: trata-se de tornar possível a incor-
poração, ao processo político brasileiro. De alguns mi-
lhões de concidadãos que vivem em outros países.

A viabilização desse desiderato se daria mediante 
a criação de representação, na Câmara dos Deputados, 
desses brasileiros que vivem fora do  Brasil. Para tan-
to, são criadas as circunscrições eleitorais especiais, 
conforme o texto do § 3º que se propõe aduzir ao art. 
45 da Carta Magna.

A proposição não incide em quaisquer dos vícios 
que podem inquinar de incostitucionalidade ou injuri-
dicidade iniciativas dessa natureza: não desrespeita 
direitos individuais, antes, os amplia. Do mesmo modo, 
não debilits a nossa Federação, vez que as circunscri-
ções especiais não alteram o equilíbrio entre os ente 
federados. O voto, direto, secreto, universal e periódico 
é fortalecido. A proposição não diz respeito à separa-
ção dos poderes. Desse modo, os limites materiais à 
reforma da Constituição são respeitados.

Do ponto de vista formal, também ressalta a cor-
respondência da Proposta de Emenda à Constituição 
com o Estatuto Maior: encontra-se subscrita pelo nú-
mero bastante de autores (28), e não há no momen-
to, em vigor no Brasil, estado de sítio, de defesa ou 
intervenção federal.

Apenas um aspecto da proposição nos parece 
digno de reparo: talvez para facilitar o processo eleito-
ral, diz-se que a eleição de deputado federal será pelo 
sistema majoritário, enquanto o caput do art. 45, em 
que se pretende inscrever esse parágrafo, determina 
que o nosso sistema é proporcional. Parece-nos que 
o sistema eleitoral a ser observado no Exterior deve 
observar os princípios aqui adotados, uma vez que 
poderia ser incompreensível que o Brasil adotasse 
dois sistemas eleitorais, um para os brasileiros que 
vivem em seu País e outros para os que vivem em 
outros países. Por tais razões, propomos a supressão 
da expressão “pelo sistema majoritário”. E propomos, 
igualmente, que a expressão “representantes”, seja 

substituída por “deputados” para seguir o termo que a 
Constituição já adota.

III – Voto

Em face do exposto, o nosso voto é pela apro-
vação da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 
2005, nos termos do seguinte substitutivo:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 5 
(SUBSTITUTIVO), DE 2005

Acrescenta o § 3º ao art. 45 da Cons-
tituição, para estabelecer a representação 
na Câmara dos Deputados dos brasileiros 
residentes no exterior.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti-
tuição, promulgam a seguinte emenda ao Texto Cons-
titucional:

Art. 1º O art. 45 da Constituição passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 45. .................................................
§ 3º A lei disporá sobre as circunscrições 

especiais para a eleição de representantes dos 
brasileiros residentes no exterior. (NR)”

Art. 2º Esta Emenda entra em vigor na data de 
sua publicação, em conformidade com as disposições 
do art. 16 da Constituição.

Sala da Comissão,

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-
co/PT – RJ) – A parecer que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Há oradores inscritos. O primeiro é o Senador 
Marco Maciel, a quem concedo a palavra.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, ilustre Senador Roberto Saturnino, Srªs e Srs. 
Senadores, o mundo cada vez mais se conscientiza 
da urgência na geração de energia para o desenvol-
vimento econômico e social.

A energia é instrumento fundamental para o de-
senvolvimento. E, se V. Exª me permite, Sr. Presidente, 
uma tautologia, eu diria que a energia é o combustível 
do desenvolvimento; sem ela, certamente, nenhuma 
atividade econômica pode prosperar. Não é por outra 
razão que o mundo hoje procura utilizar não somente 
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as tradicionais fontes de energia, sobretudo as fontes 
fósseis e as decorrentes de represamento das águas, 
com construção de hidrelétricas, mas também outras: 
a energia solar, a energia eólica, o etanol e tantas 
mais. As mais antigas jazidas de petróleo e gás, em 
exploração nos Estados Unidos e no Oriente Médio, 
encontram-se próximas de esgotamento. 

Com a criação da Petrobras, no Brasil, no início 
da década de 50, foram empreendidas prospecções e 
extrações coroadas de êxito ao longo de suas ativida-
des. Lembro-me bem, ainda estudante, de quando se 
fazia a campanha “O petróleo é nosso”. O fato é que 
hoje o Brasil pode orgulhar-se de ter avançado muito 
nesse campo, graças a sucessivos esforços de dife-
rentes governos a partir de Getúlio Vargas, em cuja 
presidência se efetuou a criação da Petrobras.

A localização das jazidas brasileiras tinha ocorrido 
nos últimos anos, sobretudo, na plataforma continental, 
ou seja, no mar, especialmente nas bacias de Campos, 
Santos e no Nordeste. Devo também mencionar como 
fato importante que, graças a esforços feitos por admi-
nistrações anteriores, e gostaria de destacar o papel 
da administração Fernando Henrique Cardoso, que 
em parceria com o Congresso Nacional tornou pos-
sível aprovar uma Emenda Constitucional sobre esse 
assunto. A Petrobras conheceu um grande período de 
desenvolvimento, de expansão de suas atividades. 

Se posso registrar essas conquistas, de outra 
parte, Sr. Presidente, faço tais considerações para 
estranhar que, embora no Nordeste esteja evidente a 
existência de petróleo e gás, inclusive explorações já 
estão sendo feitas e outras em desenvolvimento, no 
último edital da ANP, os Estados de Pernambuco fo-
ram excluídos das prospecções previstas em função 
de uma insólita e surpreendente decisão da Agência 
Nacional de Petróleo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, conforme 
sabe o nobre Senador Roberto Cavalcanti e igualmen-
te o Senador Roberto Saturnino, especialista no setor, 
posto que engenheiro, laudos técnicos comprovaram, 
segundo ofício circular às autoridades competentes, 
de autoria da Associação Brasileira de Geólogos de 
Petróleo, datado de 08 de agosto deste ano, que, 
quanto ao Nordeste, “a bacia de Pernambuco/Paraíba 
foi objeto de um alentado programa de exploração de 
amostragem geoquímica de fundo marinho, promovi-
do pela Agência Nacional do Petróleo”, com “grande 
sucesso, pois descobriu a existência nessa bacia de 
nova fronteira de um sistema petrolífero ativo, de grande 
prospectividade para óleos semelhantes àqueles das 
bacias Potiguar e de Alagoas”.

Quando governei Pernambuco, no final da déca-
da de 70 e início da década de 80, fiz gestões junto a 

Petrobras para que examinasse a possibilidade de fa-
zer algumas prospecções em território pernambucano. 
Foram feitos dois furos. É lógico que as tecnologias à 
época ainda eram muito deficientes se comparadas 
com as modernas tecnologias que o mundo do século 
XXI já conhece.

Posteriormente, com a criação da Agência Na-
cional do Petróleo, a prospecção em Pernambuco se 
realizou graças aos extraordinários esforços da admi-
nistração Jarbas Vasconcelos, que então governava 
Pernambuco, e também do Senador José Jorge. Am-
bos conseguiram liberar o orçamento necessário para 
que pudéssemos avançar nessa direção.

Observe-se também que a Resolução nº 3 do 
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), as-
sinada em 18 de maio passado, só foi publicada três 
meses depois, no dia 2 de agosto. A ANP (Agência 
Nacional de Petróleo) desconheceu o justo pleito dos 
Estados de Pernambuco e da Paraíba.

Os resultados negativos são mais que claros, 
a começar pela própria Petrobras que, sem um elen-
co diversificado e atrativo de ofertas e comprovadas 
oportunidades, perderá significativas parcerias inter-
nacionais.

Quanto às empresas brasileiras, o prejuízo ainda 
será maior, porque isso acontece exatamente quando 
começa a consolidar-se o primeiro grupo de operado-
res independentes nacionais. 

Para se avaliar a extensão do prejuízo, note-se 
que, dos 41 setores selecionados pela Agência Na-
cional de Petróleo, amplamente divulgados em seu 
próprio site na Internet, só restaram 14.

É bom lembrar também que a não-inclusão dessa 
bacia traz impacto considerável na geração de empre-
gos, porque sabemos que a exploração e produção de 
petróleo e os efeitos que daí advêm geram muitos pos-
tos de trabalho diretos e indiretos, contribuindo assim 
para elevar a renda dos Estados e Municípios.

Sr. Presidente, estranhamos que Pernambuco e 
Paraíba estejam fora desses editais de licitação, quan-
do sabemos que há petróleo em todo o território do 
Nordeste, a partir da Bahia, Sergipe, Alagoas, e tam-
bém ocorrência de petróleo – inclusive na plataforma 
continental desses Estados, inclusive no Rio Grande 
do Norte e no Ceará. É muito estranho que, justamente 
tendo petróleo e gás nos Estados já citados, haja um 
intervalo, uma interrupção entre os Estados de Per-
nambuco e da Paraíba.

Sob o ponto de vista geológico – e não sou espe-
cialista no tema –, não há nenhuma coincidência entre 
os limites físicos e os limites políticos. Os limites políti-
cos são fixados em função de decisões jurídicas, que 
estabelecem os limites de cada Estado, as fronteiras 

    233ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2006 



Agosto de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 15 26763 

entre diferentes países. Portanto, não me parece que 
possa se conceber uma interrupção na bacia geológi-
ca do Nordeste, justamente no trecho Pernambuco e 
Paraíba, quando comprovadamente Bahia, Sergipe e 
Alagoas possuem jazimentos em exploração, o mesmo 
acontecendo no Rio Grande do Norte e no Ceará.

Ocorre-me lembrar o famoso cientista alemão Al-
fred Wegener, falecido na década de 30, que criou – se 
assim posso dizer – a teoria da atração continental. A 
tese de Wegener, ao final comprovada, é que, em pas-
sado bem remoto, os continentes africano e americano 
teriam sido um só. Naturalmente, por motivos que não 
convém discutir aqui, não tenho condições de expor 
toda a teoria, pela qual me interessei quando jovem. 
É lógico que, não fossem sucessivos episódios geo-
lógicos, não teria surgido o oceano Atlântico que se 
interpôs entre a África e a América. Ora, se quisermos 
fazer um esforço de aproximação entre o continente 
africano e o americano, verificaremos que se encai-
xam como em um quebra-cabeça. E mais, vamos ve-
rificar também que Paraíba e Pernambuco ficam em 
uma região que na África também é altamente produ-
tora de petróleo. Isso vem reforçar a tese de que não 
tem lógica não haver na bacia desses dois Estados, 
inclusive em sua plataforma continental, jazimentos 
que possam comprovar a existência não somente de 
petróleo como também de gás. 

Daí por que o mal-estar ocorrido em Pernambuco 
– acredito também na Paraíba, e o Senador Roberto 
Cavalcanti já se manifestou sobre esse assunto – com 
a decisão da ANP, que retirou de licitação justamente 
as áreas previstas e prometidas para inclusão nesse 
novo round, que agora a ANP acaba de realizar.

Concedo um aparte ao nobre Senador Roberto 
Cavalcanti.

O Sr. Roberto Cavalcanti (PRB – PB) – Eu gos-
taria de, com muita honra, apartear o Nobre Senador 
Marco Maciel, do nosso Estado de Pernambuco, exa-
tamente em um tema que aparentemente é singelo, 
mas de extrema importância para os dois Estados: Per-
nambuco e Paraíba. Na semana passada, nós todos 
fomos surpreendidos com a decisão da ANP, que, de 
forma unilateral, escudada em uma decisão do Con-
selho de Política Energética, decidiu excluir pretensas 
bacias de Pernambuco e Paraíba dessa oitava rodada, 
dessa oitava licitação. É muito importante verificar-se 
que essa é uma oportunidade única, pois é uma por 
ano. Só acontece uma vez por ano. Então, é muito im-
portante que se lute, que se brigue, até porque essa 
expectativa não foi por nós gerada. Essa expectativa 
foi gerada exatamente pela ANP em diversas matérias 
encaminhadas aos jornais. O Jornal do Brasil, por 
exemplo, trouxe uma matéria interessantíssima cha-

mada “Petróleo com Sotaque”, referindo-se exatamen-
te ao sotaque nordestino a partir dessa inclusão das 
bacias de Pernambuco e Paraíba nessa oitava rodada. 
E essa frustração de expectativa para a economia dos 
nossos dois Estados é dramática. O empresariado, as 
atividades econômicas vivem de expectativas positivas. 
E essa é uma expectativa que foi por eles, pela ANP, 
gerada. Um outro ponto que gostaria de ressaltar, e 
me foi lembrado até pelo nobre Senador Marco Maciel, 
é de que não existe risco nenhum, o dano é zero, em 
termos de um Estado, de uma bacia entrar em uma 
licitação, porque o máximo que pode acontecer é ela 
não ser licitada. A bacia, digamos, como num leilão, 
é posta à venda e não desperta interesse. Se ela não 
despertar interesse, então a ANP cumpriu o seu papel; 
era a bacia que não era atraente. Não caberia, unila-
teralmente, à ANP estabelecer esse critério de priori-
dade, porque o petróleo que, supostamente, deveria 
ser lá encontrado é o petróleo leve, que exatamente 
se encaixa dentro das prioridades da ANP. Não existe 
compromisso do Governo de investir, não existe com-
promisso da Petrobras de obrigatoriamente comprar. 
Não. Aquilo vai a leilão e aquela bacia é arrematada ou 
não. Então, o risco, o dano é zero para a ANP e para o 
País. Portanto, é inconcebível a sua retirada sem uma 
causa justa. O Senador Roberto Saturnino é testemu-
nha, no Estado do Rio de Janeiro, da pujança que é 
a contribuição econômica da atividade petrolífera. O 
governo do Rio de Janeiro me mandou um e-mail se 
acostando aos anseios de Pernambuco e da Paraíba 
e também reclamando da exclusão de um campo na 
bacia de Campos, no Estado do Rio de Janeiro. Por-
tanto, é mais um Estado que se soma a essa inábil, 
insensível atitude da ANP no sentido de excluir essas 
bacias, esses Estados. Lembro ao nobre Senador que 
temos mais um Estado ao nosso lado para fazermos 
com que não sejam excluídas essas bacias. E que as 
bacias do Rio de Janeiro, no caso, como as de Pernam-
buco e da Paraíba possam ir a leilão. Se, porventura, 
elas não tiverem o paladar, o desejo, a apetência para 
que grandes empresas internacionais ou a própria Pe-
trobras arrematem na licitação, paciência! Ao menos, 
foi feita a tentativa. Muito obrigado, Senador.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Nobre Se-
nador Roberto Cavalcanti, agradeço o aparte de V. Exª, 
que trouxe achegas muito positivas ao pronunciamento 
que faço nesta Casa na tarde de hoje.

Devo, até para reforçar o argumento de V. Exª, 
lembrar que, estranhamente, no momento em que foram 
excluídas do leilão justamente as bacias dos Estados 
de Pernambuco e da Paraíba, incluíram-se áreas ainda 
a pesquisar, sobre as quais não existe qualquer com-
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provação de ocorrências que justifiquem sua inclusão 
na rodada. É algo muito estranho.

O Secretário Estadual de Infra-Estrutura de Per-
nambuco, Dr. Fernando Dueire, pessoa muito compe-
tente, em nome do Governador Mendonça Filho, re-
clamou – aliás, com muitos e sólidos argumentos – da 
insólita decisão. Não vou aqui produzir todos os argu-
mentos, mas são convincentes e, conseqüentemen-
te, nos levam a defender, nesta Casa, que a decisão 
seja revista. Postulo essa revisão, porque a decisão é 
berrantemente estranha. E esperar mais um ano, ou 
não, pelo Round chamado Nono Edital, a meu ver, 
vai provocar danos não recuperáveis para os nossos 
Estados. Refiro-me especificamente a Pernambuco e 
à Paraíba, mas poderia citar também o Estado que o 
nobre Senador Roberto Saturnino representa no Se-
nado Federal, o Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, temos que apresentar nosso vee-
mente protesto contra essa decisão e encaminhar uma 
proposta ao Conselho Nacional de Política Energética 
para incluir a bacia Pernambuco-Paraíba na Rodada 9 
(Round 9), no respectivo calendário, com o mapa dos 
setores a explorar depois de dezembro próximo, dando 
tempo, portanto, a revisões nas ofertas dos serviços 
das empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras, 
públicas ou privadas.

O prejuízo se apresenta especialmente grave para 
Pernambuco e Paraíba, em cuja bacia, friso mais uma 
vez, a Agência Nacional de Petróleo – ANP, chegou a 
investir R$5 milhões em pesquisas coroadas de êxito, 
ao constatar, no ano de 2005, a ocorrência de petróleo 
e, em 2006, a ocorrência de gás na área.

Portanto, a Agência Nacional de Petróleo se con-
tradiz ao reconhecer tecnicamente as presenças de jazi-
das e, logo em seguida, ignorá-las em proveito de pes-
quisas ainda a serem demonstradas, com óbvio dano, 
insisto, para a economia do Nordeste,em especial dos 
dois Estados a que me refiro, o Estado que represento, 
Pernambuco, e também o da Paraíba, aqui represen-
tado pelo nobre Senador Roberto Cavalcanti.

Sr. Presidente, no caso da recusa à bacia Per-
nambuco-Paraíba, a gravidade do erro da referida de-
cisão aumenta diante da anterior decisão federal de 
anunciar a construção de uma refinaria da Petrobras 
em Suape. Portanto, disponível imediatamente para a 
refinação de produtos extraídos das jazidas situadas 
em suas imediações.

Concluo minhas palavras, registrando, mais uma 
vez, meu apelo ao Governo Federal para que reveja a 
exclusão da bacia Pernambuco-Paraíba do plano de 
prospecção da Petrobras ou do plano de prospecção 
de empresas outras que se habilitem, e apelo, mais 
uma vez, também para que a ANP e o Conselho Nacio-

nal de Política Energética revejam tão surpreendente 
e insólita conduta.

Era o que eu tinha a dizer.
Agradeço a V. Exª o tempo que me foi concedi-

do.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-

co/PT – RJ) – Concedo a palavra ao próximo orador 
inscrito, o Senador Roberto Cavalcanti.

(Pausa.)

O Sr. Roberto Saturnino, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ro-
berto Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. PRB 
– PB) – Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto 
Saturnino, que presidia esta sessão. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Roberto Cavalcanti, Srªs e 
Srs. Senadores, tenho aqui, ultimamente, escutado 
com atenção vários pronunciamentos, discursos de 
Senadores que fazem oposição ao Governo do Pre-
sidente Lula e que são representantes do Nordeste, 
reclamando com certa insistência da ação governa-
mental naquela Região, que é onde se concentra a 
parcela mais pobre da população brasileira. Melhor 
dizendo, não reclamando da ação, mas da falta de 
ação do Governo ou da ausência de investimentos 
governamentais naquela Região.

Ora, Sr. Presidente, a opinião que eu não tinha 
como contestar com maior profundidade, com conhe-
cimento equivalente aos que assomavam à tribuna, re-
presentando a Região, contrastava muito com a opinião 
da população da Região que, por todas as pesquisas 
apresentadas à Nação, revela uma preferência extre-
ma, uma preferência muito acentuada, pelo candidato 
Luiz Inácio Lula da Silva na disputa eleitoral que se 
avizinha. E um juízo do Governo entre bom e ótimo, 
também com percentuais muito elevados. Quer dizer, 
uma opinião que contrasta, frontalmente, com todos 
os pronunciamentos queixosos – e muitos – que ouvi 
aqui atentamente, sem, como eu disse, contestar, dada 
a diversidade e a disparidade de conhecimento entre 
os Senadores daqueles Estados e eu, que represento 
um Estado do Centro-Sul. De qualquer forma, era difí-
cil entender a contradição entre a opinião desses Srs. 
Senadores e a opinião do povo que, como eu disse, 
era bastante favorável.

Para explicar, seria necessário fazer o julgamen-
to, aquele julgamento que hoje está ultrapassado, mas 
que foi comum no passado, principalmente nas nos-
sas elites, de que o povo não tem capacidade de jul-
gamento, o povo é tolo, o povo é pouco inteligente, é 
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ignorante e não é capaz de formar juízos adequados. 
Infelizmente, ainda existe alguma parte da nossa elite 
que pensa dessa maneira, mas não é o caso dos atu-
ais Senadores nem da maioria da população do Brasil. 
Não havia como explicar, até que, na edição de ontem, 
O Globo, um jornal prestigioso, de grande tradição e 
seriedade, apresenta uma matéria de quase uma pá-
gina, mostrando exatamente que o Nordeste recebe 
por ano R$30 bilhões do Governo Lula. “Repasses de 
verbas públicas para a região explicariam a enorme 
vantagem de Lula nas pesquisas com nordestinos”.

Neste caso, Sr. Presidente, refaz-se a ligação 
entre os fatos e a opinião da maioria da população. 
Não vou ler toda a matéria, apenas alguns trechos. 
Começa dizendo o seguinte:

Região estratégica para os dois principais can-
didatos à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
e Geraldo Alckmin (PSDB), o Nordeste, com 27% do 
eleitorado brasileiro, transformou-se no fiel da balança 
nesta eleição. Levantamento dos investimentos fede-
rais nos Estados nordestinos mostra que o Presidente 
Lula tem cerca de 65% da preferência dos eleitores da 
região [isto é, dois terços, aproximadamente; é uma 
preferência, como eu disse, muito acentuada. E vejam 
qual a explicação.]: o governo federal despeja por ano 
na região cerca de R$30 bilhões. 

No Palácio do Planalto e no comando da 
campanha tucana, que prioriza hoje a região na 
busca por votos, assessores reconhecem que 
a ação direcionada do governo petista para o 
Nordeste é o segredo da vantagem de Lula.

Adiante, diz O Globo:

Segundo o ex-ministro da Integração 
Nacional Ciro Gomes, um dos membros da 
equipe que elaborou o programa de Gover-
no “Desenvolvimento, distribuição de renda e 
educação de qualidade”, o Presidente pedi-
rá votos assumindo o compromisso de levar 
adiante projetos de estímulo ao crescimento 
econômico da região. 

“O Presidente Lula investiu no social [aí 
já são declarações de Ciro Gomes] e no de-
senvolvimento do Nordeste. As coisas estão 
saindo do papel; e vão avançar mais no se-
gundo mandato” – disse Ciro Gomes.

Mais a frente, diz O Globo: 

De forma discreta, o Banco do Nordes-
te (BNB) vem assumindo o papel da extinta 
Sudene no fomento da região. Somente de 
recursos do Fundo Constitucional de Financia-
mento do Nordeste (FNE), a região recebeu no 

ano passado R$4,2 bilhões e a projeção para 
este ano é de R$4,5 bilhões. Esse é um valor 
bem superior aos R$254 milhões registrados 
em 2002 [quer dizer, as aplicações na região 
decuplicaram, foram multiplicadas por dez]. 
Esse montante vai para os financiamentos dos 
grandes empreendimentos da região. 

Aí há uma listagem dos grandes empreendimen-
tos, referindo-se ao Porto do Pecém, ao Porto de Sua-
pe, à Ferrovia Transnordestina, ao Estaleiro Atlântico 
Sul, à Refinaria do Nordeste. Quer dizer, há uma série 
de grandes projetos e de grandes programas sendo 
desenvolvidos na Região. Entre eles: Pronaf, R$1,9 
bilhões foram destinados para a safra de 2006/2007, 
para mais de 700 mil contratos; Bolsa-Família, R$3,1 
bilhões por ano, para mais de 5,5 milhões de famílias; 
construção de 138 mil cisternas ao custo de R$195 
milhões; Próagua Semi-árido, investimento de R$231 
milhões em 600 quilômetros de adutoras; habitação, de 
janeiro de 2003 a junho de 2006, foram R$5,4 bilhões 
beneficiando 497 mil famílias; saneamento básico, de 
janeiro de 2003 a junho de 2006, R$3,36 bilhões; au-
xílio-gás; crédito ao agronegócio; Fundo Constitucio-
nal do Nordeste; crédito disponibilizado para empre-
sas; pequena empresa; microcrédito. Enfim, há uma 
relação substancial de programas e investimentos na 
Região que, agora sim, explicam a grande preferên-
cia do eleitorado pelo candidato Luiz Inácio Lula da 
Silva, por se tratar de uma resposta a uma presença 
do Governo no local, o que nunca existiu! É mais uma 
demonstração de que o Governo Lula está procuran-
do dar a resposta à grande doença do nosso País, o 
Brasil: a disparidade de renda, a injustiça social e a 
desigualdade regional, inclusive.

Sua Excelência é um nordestino originário da 
Região que veio fazer a vida em São Paulo e não quer 
que essa migração continue devido ao desespero, por 
desesperança dos moradores com relação à Região. 
Então, desenvolve uma série de programas que vão 
reduzir drasticamente uma das grandes falhas do Brasil 
de hoje, uma das grandes mágoas do povo brasileiro, 
uma das grandes faltas dos projetos de desenvolvimen-
to que elevaram o Brasil a uma condição de potência 
industrial média, como a que tem hoje, mas que não 
atacaram o problema da pobreza, da desigualdade, da 
distribuição de renda. Pela primeira vez, um Governo 
está consistentemente enfrentando, atacando e pro-
curando estabelecer programas que visem a resolver 
essa dramática situação, a esse quadro dramático de 
injustiça e de desigualdade do Brasil de hoje. 

Sr. Presidente, isso explica uma série de fatos 
políticos que estão ocorrendo e que são da maior im-
portância. 
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Estamos vendo o País mergulhado em uma cri-
se de segurança muito grave que exige uma ação 
governamental eficaz, mas que exige também coope-
ração federal e estadual que, infelizmente, em alguns 
Estados, não tem acontecido, como no meu Estado, 
no Rio de Janeiro, e não aconteceu por “desvontade”, 
por rejeição da Governadora. Agora, em São Paulo, 
está-se dando a mesma coisa. Portanto, é necessária 
a cooperação. Não é necessária a presença para que 
o Governo Federal dê solução a esse problema, visto 
que envolve todas as esferas de Governo, mas é fun-
damental que haja cooperação, que haja um entendi-
mento, que haja a superposição de forças capazes de 
enfrentar esse grave problema. Mas, por detrás disso, 
há o problema social, e enquanto esse problema social 
não for resolvido – e ele não é resolvido a curto prazo 
e, sim, a longo prazo, mas é preciso que inicie a sua 
solução –, também o problema da segurança não vai 
poder ser resolvido a contento. Pode haver uma me-
lhoria momentânea porque se aumenta a eficiência 
policial, mas, logo adiante, essa eficiência policial vai 
ser ultrapassada pela reação popular à injustiça social 
que grassa no nosso País desde os tempos coloniais, 
desde os tempos da escravidão.

Mas o País encontrou um Governo que deu prio-
ridade a essa questão social. E digo mais: tivemos go-
vernos que adotaram a tese de que era preciso crescer 
para, depois, distribuir o bolo; mas estamos observando 
no Governo Lula quase que uma proposição contrária: 
é preciso, primeiro, distribuir o bolo, para, depois, cres-
cer com estabilidade, com força suficiente na base de 
sustentação da economia, que é a economia popular, 
o mercado interno, enfim, o conjunto de pequenas em-
presas brasileiras; e isso é o que está acontecendo.

Os financiamentos destinados à agricultura fa-
miliar e ao microcrédito, os financiamentos para o 
desenvolvimento da atividade pequena e do pequeno 
negócio e os investimentos sociais atuam, sim, sobre 
a distribuição diretamente, transferindo renda, criando 
demanda para o crescimento de empresas que atendam 
à necessidade do brasileiro, do mercado interno e do 
grosso da população brasileira que não tem recursos 
para ir ao mercado e que passa a tê-los. Então, isso 
está transformando a estrutura social e econômica do 
País, criando condições para um crescimento e este, 
sim, será sustentado e sólido, porque baseado numa 
sólida e compacta sustentação de demanda por parte 
das classes menos favorecidas. 

É importante reconhecer isso e é igualmente im-
portante o povo querer conduzir a um segundo mandato 
esse Presidente que, pela primeira vez, deu prioridade 
ao social, à distribuição e não ao crescimento do bolo 
para distribuir depois. É uma mudança de atitude que 

não prejudica a afirmação da economia nacional e de 
sua soberania porque, do lado da política externa e da 
afirmação soberana do Brasil, as ações do Governo 
Federal – que não vou aqui comentar – têm sido efe-
tivas no sentido de dar ao Brasil condições de respei-
tabilidade, acatamento e consideração internacionais, 
que nunca teve e que agora está tendo.

De forma, Sr. Presidente, que vamos acreditar no 
julgamento popular, porque tem uma base de sabedo-
ria, que é o reconhecimento da nova direção política 
deste País, que não tem o propósito de se confrontar 
nem de prejudicar quem quer que seja politicamente, 
mas de realizar o compromisso máximo que assumi-
mos, que é o de enfrentar com eficácia e com priori-
dade absoluta a questão social, a questão da justiça, 
que esteve relegada a um plano tão subsidiário nes-
ses últimos tempos.

Sr. Presidente, faço esse pronunciamento com 
base em matéria publicada em O Globo. Não são in-
formações tendenciosas, porque se trata de um jornal 
respeitado e até de linha política conservadora, por-
tanto, sem propósito político de favorecer candidato A 
ou B. A matéria mostra uma realidade importante que 
o povo de todo o Brasil deve conhecer, pois está in-
teressado na redução das diferenças regionais, para 
que os brasileiros do Nordeste tenham condições de 
realização em sua vida individual e familiar na Região, 
em vez de migrarem para o Centro-Sul em busca de 
oportunidades que não existem lá.

Sr. Presidente, entendia que devia fazer esse pro-
nunciamento. Estou me valendo de informações que 
li na imprensa. Muitas vezes, não possuímos os deta-
lhes das informações de natureza técnica. Por exem-
plo, em relação ao que se referiu há pouco o Senador 
Marco Maciel, aparteado por V. Exª – a exclusão das 
bacias de Pernambuco e da Paraíba na licitação da 
ANP –, não tenho como responder, porque é um as-
sunto técnico. Suponho que haja razões técnicas que 
determinaram essa exclusão. Até compreendo a ex-
clusão do meu Estado e conheço as razões. Lamento 
profundamente, porque tenho de dar prioridade aos 
interesses do Rio de Janeiro, mas entendo as razões 
que determinaram sua exclusão. A política da ANP e 
das autoridades que cuidam da energia e do petróleo 
no Brasil é de buscar, com os recursos disponíveis, o 
jazimento de gás e de petróleo leve, e a bacia do meu 
Estado é toda de petróleo pesado. Então, entendo que 
ela tenha sido posta, neste momento, em compasso de 
espera para que, com os recursos de que a Petrobras 
e as outras companhias licitantes dispõem, encontre-
se mais gás e petróleo leve. 

No entanto, pelo que sei, nas bacias de Pernam-
buco e da Paraíba o petróleo não seria pesado, seria 
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leve. Suponho que haja outras razões técnicas deter-
minantes que não tenho condições de contestar. Mas 
escutei com atenção e vou procurar me informar para 
secundar a voz dos Senadores que estão pedindo a 
revisão da licitação. Também colocaria minha opinião e 
meu apelo para que haja uma revisão, porque não creio 
que haja razões como as que excluíram, infelizmente, 
lamentavelmente, meu Estado dessa licitação.

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

O Sr. Roberto Cavalcanti, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ro-
berto Saturnino.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-
co/PT – RJ) – O próximo orador inscrito é o Senador 
Roberto Cavalcanti, a quem concedo a palavra.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou aqui 
em função de um tema extremamente interessante, 
o lançamento do livro A Trajetória de Octavio Frias 
de Oliveira, da Folha de S.Paulo, hoje, 14 de agos-
to de 2006, na cidade de São Paulo. É um trabalho 
de autoria de Engel Paschoal, produzido pela Mega 
Brasil Editora.

Poderíamos perguntar: por que Roberto Cavalcan-
ti, da Paraíba, para abrir um tema como este ou para 
falar sobre um livro com essa abordagem do grande 
Octavio Frias? Por ser empresário da área de comu-
nicação, uma área que domino há mais de 30 anos e 
da qual tenho grande alegria de participar, e por en-
tender a trajetória do homem público, do empresário 
Octavio Frias.

Sou admirador pessoal da sua trajetória, acom-
panho-o há anos e também sou leitor diário da Folha 
de S.Paulo, jornal que se consagrou no Brasil. Então, 
na época, na minha Paraíba, era o jornal de minha 
cabeceira, do meu dia-a-dia.

Como Senador da Paraíba, talvez tivesse a obri-
gação de fazer meu pronunciamento a respeito do jor-
nalismo, destacando a figura paraibana fantástica de 
Assis Chateaubriand. Essa seria a lógica, porque ele 
foi duas vezes Senador, uma pela Paraíba e outra pelo 
Maranhão, foi pioneiro da grande imprensa nacional, 
alma do Grupo Associados, do qual hoje faz parte o 
Correio Braziliense, que honra a imprensa brasileira. 
Na verdade, fica o compromisso de voltar a esta tri-
buna para falar um pouco sobre Assis Chateaubriand. 
Não poderia fazer diferente, já que antes falarei de um 
carioca paulista, o Octavio Frias.

Também poderia falar sobre grandes ícones e 
personalidades da imprensa paraibana. Talvez pu-
desse falar sobre Roberto Marinho, das Organizações 

Globo, sobre Vitor Civita, do Grupo Abril, de Maurício 
Sirotsky, do Grupo Rede Brasil Sul, bem como qual-
quer outro mestre da imprensa brasileira nessa área, 
como é o caso do Júlio Mesquita do jornal O Estado 
de S. Paulo.

Peço ao nobre Presidente, Senador pelo Rio de 
Janeiro – considerando que Octavio Frias nasceu em 
Copacabana –, para falar em seu nome de uma perso-
nalidade que, na verdade, é um carioca paulista. Tam-
bém peço licença aos Senadores de São Paulo, para, 
como paraibano, falar sobre um ícone do jornalismo de 
São Paulo, da Folha de S.Paulo. A grande atividade 
empresarial do Octavio Frias, toda a sua trajetória em-
presarial se consolidou no Estado de São Paulo. 

Portanto, tentarei falar um pouco da minha per-
cepção, como empresário da área, do que vejo e do 
que tive o privilégio de ler deste trabalho que hoje está 
sendo lançado na cidade de São Paulo.

Percebe-se que sua origem é de família tradicio-
nal, porém lutou com dificuldade. A base é de família 
tradicional, mas teve um início de vida de muita difi-
culdade. Essas dificuldades, talvez, tenham sido uma 
das características que formaram o DNA do jornalista 
e empresário Octavio Frias. Essas dificuldades iniciais 
estão relatadas neste trabalho de forma muito interes-
sante. Eu diria que as pessoas que têm uma boa base 
familiar, mas que têm dificuldade, conseguem enxergar 
o que é bom e, com as suas próprias mãos, conse-
guem, lá na frente, fazer com que esses sonhos, fruto 
do trabalho, se materializem.

O biógrafo citou, como um dos pontos marcan-
tes da vida dele, a época em que, ainda garoto, ele 
ia à casa de um tio da mãe chamado Jorge Street. O 
pai o acompanhava. Na garagem da casa desse tio, 
ele via três belos carros, e ele voltava para a casa de 
bonde. 

Essa imagem ficou na cabeça desse menino, 
que, depois, conseguiu transformar-se em grande em-
presário. Essa é uma característica das pessoas que 
buscam a ascensão social com muito trabalho, com 
muita garra, com muita competência. 

Talvez um dos pontos mais marcantes, para mim, 
deste trabalho tenha sido exatamente a capacidade 
que ele tinha de enxergar as coisas boas sem invejá-
las, mas, sim, projetando-as para que, no futuro, ele 
as tivesse.

Um outro ponto que também é interessante res-
saltar, num determinado momento da sua trajetória 
– e esta é a boa trajetória do empresário, porque o 
empresário que não passa por dificuldade não é um 
bom empresário –, segundo o biógrafo, é que ele “ca-
minhava com as mãos no bolso”, pensando: “Estou 
sem dinheiro, sem mulher, sem nada, partindo da es-
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taca zero”. São os revezes que fortalecem a alma do 
grande empresário e que traduzem a resistência às 
adversidades de quem quer trilhar o caminho do em-
preendedorismo. 

A imprensa é diferente de outros segmentos, que 
têm um produto definido, que têm uma linha de produ-
ção constante. A comunicação requer extrema habili-
dade por parte dos empresários, em termos de dosar 
o seu comando, em termos de comandar. Em se tra-
tando de comunicação, deve-se permitir que os outros 
pensem, ouçam, para, então, decidir. E isso está muito 
bem estabelecido na trajetória do empresário Octavio 
Frias, cujo perfil é simples e sincero. Isso está relata-
do pelo jornalista Clóvis Rossi, que testemunha: “Ele 
não faz pose de grande empresário. É o sujeito mais 
comum que se possa imaginar, mas tem um fascínio 
fora do normal pela notícia”.

Essa é a característica do empresário e jornalista. 
A notícia sempre o fascinou, sempre o encantou, razão 
pela qual conseguiu construir um órgão com o gabarito, 
com a consistência da Folha de S.Paulo. 

A revista Veja desta semana, ao analisar o livro, 
traz uma frase: “Não parece haver ninguém menos in-
teressado na automitificação. Sua sinceridade é uma 
delícia”. 

Ele é um homem simples. Pela sua trajetória de 
vida, poderia ser uma pessoa encastelada em um im-
pério de comunicação, mas ele é o antimito, é a pes-
soa que cultua a simplicidade, característica do grande 
empreendedor. O grande empreendedor não é aquele 
que se ufana pelo que faz, e, sim, o que tem dentro de 
si o desejo de empreender. 

Há também um testemunho belíssimo da sua 
filha Maria Cristina: “O dinheiro nunca representou 
luxo nem coisas supérfluas. Ele tem uma vida muito 
espartana”. 

É exatamente isso. Percebe-se que grandes em-
presários da estirpe do Dr. Octavio Frias conseguem 
ser simples mesmo comandando um império como a 
Folha. 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª me permite um aparte?

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) 
– Pois não, nobre Colega.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Quero associar-me às suas palavras em relação a 
Octavio Frias de Oliveira. Ninguém merece homena-
gem mais do que esse homem, que, aos 94 anos, pa-
rece que tem 70, dada a sua atuação e a sua cabeça 
tão bem organizada. Ele exerce um comando não só 
nas suas empresas, mas também, em grande parte, 
na política nacional, pelo seu patriotismo e pelas suas 
altas qualidades públicas. Eu gostaria, portanto, de me 
associar não só à Folha de S.Paulo, mas principal-
mente a Octavio Frias, no elogio que V. Exª faz a ele; 
ao livro que vai agora sair, que deve ser extremamen-
te interessante, porque poucas vidas no Brasil foram 
tão interessantes como a de Octavio Frias de Oliveira. 

Daí por que quero me congratular com V. Exª pela sua 
competência em tratar de um assunto como esse. Em 
nome do Senado, agradeço o trabalho de Frias de Oli-
veira na Folha de S.Paulo. 

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) 
– Quero agradecer o aparte de V. Exª e endosso as 
suas palavras.

Há um episódio na vida desse jornalista que, com 
a pequena experiência de empresário, eu gostaria de 
mostrar. Trata-se exatamente do lado do empresário 
de imprensa e da habilidade que esse empresário 
tem de ter. Há um trecho na sua trajetória que relata 
o seguinte: em 1965, período marcado pela censura 
e por grandes adversidades advindas da Revolução 
de 1964, o Dr. Octavio contratou o jornalista Cláudio 
Abramo, que tinha acabado de sair de O Estado de 
S. Paulo, por entender que ele seria de fundamental 
importância. O empresário tem sempre essa visão. 
Ele está de fora olhando quem é bom em cada lugar, 
e sempre cobiça crescer, qualitativamente, as suas 
empresas. Esse era o perfil de mais um profissional 
da competência de Cláudio Abramo à época.

Ele o contratou, mas teve de se submeter – é 
muito curioso isso, Sr. Presidente; um empresário de 
comunicação, às vezes, tem de seguir certas regras, 
ele tem de entender a sua editoria, ele tem de enten-
der a sua empresa – ao seguinte: como empresário, 
ele contratou o jornalista, mas não pôde colocá-lo na 
sua empresa. 

Em um outro segmento, isso não é discutido. No 
segmento industrial, por exemplo, um empresário con-
trata um gerente, e esse gerente, por bem ou por mal, 
é imposto a uma equipe. No jornalismo, não; isso é di-
ferente. O mundo do jornalismo é feito pelo jornalista, 
a empresa de jornalismo é feita pelos jornalistas.

Então, que sensibilidade ele teve como empresá-
rio? Ele não se confrontou com o seu corpo editorial; 
aceitou a restrição momentânea para a contratação 
daquele jornalista e o colocou na Transaco, que era 
uma empresa também dele, chamada Transações Co-
merciais Ltda. Com isso, com a sua genialidade, ele 
criou o primeiro ombudsman do Brasil.

O Cláudio Abramo ficou trabalhando paralela-
mente para o Dr. Octavio na qualidade de ombuds-
man, reportando-se a ele e fazendo uma crítica diária 
no jornal. 

Isso demonstra a sensibilidade empresarial no 
campo do jornalismo do grande empresário, no sen-
tido de fazer com que ele não se confrontasse com 
sua equipe.

Em outro momento, também há uma passagem 
fantástica narrada nesse trabalho. 

No início da Revolução, a Folha, o Dr. Octavio 
e sua equipe foram carimbados – é muito interessan-
te como, na imprensa, às vezes, existe um carimbo, 
uma imagem – e considerados de direita. Com isso, 
precisaram até se entrincheirar, durante um período 
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do início da Revolução, na estrutura física da Folha 
de S.Paulo.

Tempos passados, durante a mesma Revolução, 
o Dr. Octavio e a Folha foram considerados anti-revo-
lucionário e pró-abertura. Nesse momento, acontecia 
o inverso: a Folha era censurada e ameaçada de fe-
chamento. |

Uma outra passagem fantástica narra o momen-
to em que o Dr. Octavio recebeu a informação de que 
um jornalista, que escreveu uma matéria contrária aos 
interesses da Revolução, foi censurado e colocou, no 
lugar da coluna, um espaço em branco. Isso foi repeti-
do por alguns dias. Então, ele recebeu um telefonema 
dizendo: “Se o senhor permanecer colocando essa co-
luna em branco, nós vamos fechar o seu jornal.”. Ele se 
reuniu com sua equipe e disse: “Não vamos ser pouco 
inteligentes e entrar em confronto. Vamo-nos adaptar 
à circunstância do presente.”. Essa é uma maestria, 
uma magia do empresário de comunicação. 

Assim, ele fez com que o jornal, no dia seguin-
te, colocasse, no lugar, uma outra matéria, tirando 
aquele espaço em branco. Isso mostra a sua extrema 
sensibilidade.

No livro, há um relato do ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que disse, em seu depoimento: 

“Frias recolheu algumas velas, mas não mudou 
o rumo.”. É exatamente essa a imagem, muito precio-
sa, porque ele, como empresário, não alterava o que 
pensava. Ele não saía do seu rumo. Ele, na verdade, 
em função de uma momentânea tempestade, deu uma 
reduzida nas velas, mas continuou no seu rumo. 

Talento e visão do empresário também são pontos 
extremamente merecedores de destaque. Em meados 
de 1950 – estamos falando de uma época anterior à 
construção de Brasília –, contratou o genial arquiteto 
Oscar Niemeyer para projetar o edifício Copan, que, 
ainda hoje, é um marco urbano da arquitetura de São 
Paulo. Isso mostra como ele era um homem de extre-
ma visão e de percepção de futuro. 

Também a ele cabe – dentro dessa sua percep-
ção de futuro e de sua extrema visão – a criação do 
Instituto DataFolha, exatamente porque percebeu que 
a pesquisa de opinião era fundamental para que tri-
lhasse os seus caminhos, aferisse o comportamento 
da própria Folha e tivesse uma visão do que se pas-
sava, política e economicamente, no País.

Esse empresário, Octavio Frias, conseguiu, na 
década de 60, transformar uma empresa sem maior 
expressão no jornal de maior circulação do Brasil. 

Não é fácil! À época a empresa estava em extrema 
dificuldade financeira e, assim, os primeiros momentos 
de comando do Dr. Octavio à frente da Folha foram 
destinados a fazer com que a empresa se recuperasse 
economicamente e, em seguida, adquirisse a pujança 
editorial que tem até hoje. 

Há um depoimento muito interessante do Depu-
tado e ex-Ministro Delfim Netto, que resume bem a 
visão de mundo do empresário: “O Frias sabe que a 

independência é primeiro financeira.”. É exatamente 
isso. Em comunicação, se não houver uma indepen-
dência financeira, a empresa não terá vida própria e 
capacidade de usufruir a liberdade tão necessária para 
atender os anseios da comunidade. 

Os pontos básicos que se percebem na trajetória 
econômica e no perfil empresarial do Dr. Octavio são: 
dar sustentação à empresa, mediante a independência; 
ter independência editorial com sustentação financei-
ra; não dever a bancos; e reinvestir todos os ganhos. 
Em toda a trajetória dessa história, o que se percebe 
é o empresário, juntamente com seu sócio à época, 
reinvestindo 100% dos lucros. É isso o que fazem o 
empreendedor e o bom empresário. 

Outro relato interessante é trazido pelo engenheiro 
Pedro Pinciroli, ex-vice-presidente do grupo Folha, o 
qual afirmou que, por “recomendação do Frias, não se 
recorria a bancos nem para a compra de papel-jornal.”. 
Todos sabemos que papel-jornal é o maior insumo de 
uma empresa de comunicação, mas nem para isso ele 
gostava de recorrer a bancos. 

“Essa posição econômico-financeira sólida per-
mitiu um jornalismo independente.”.

A trajetória do Dr. Octavio é uma aula de determi-
nação, de obstinação, de perseverança, de paciência, 
de escolha do momento para o recuo e para o avanço. 
Isso ele fez, durante toda a sua vida empresarial, com 
grande maestria.

Insistir, insistir, ter devoção ao trabalho – carac-
terística também marcante da trajetória desse homem 
público e empresário de grande expressão.

O jornal tem sabor, tem gosto. 
É uma coisa interessante, Sr. Presidente. Fazer 

jornal não é fácil, pois não se trata de um produto que 
se possa testar. Fazer jornal é fazer um produto novo, 
inteiramente novo, a cada dia. Não há tempo de se fa-
zer teste; não há tempo de se fazer protótipo e de tes-
tá-lo. Um jornal é feito inteiramente novo a cada dia. E 
não é fácil fazer um jornal com a qualidade editorial e 
a constância técnica da Folha de S.Paulo.

O momento atual político só existe graças à li-
berdade de imprensa. Não teríamos a divulgação de 
mensalões, sanguessugas ou outros tipos de denún-
cias sem que houvesse uma imprensa livre.

São os novos tempos. Quem não entender que 
o Brasil mudou pagará o seu preço.

Octavio Frias, ao concluir a realização do seu 
sonho com relação ao Grupo Folha, afirmou:

“Não me arrependo de nenhuma decisão que eu 
tomei. Faria tudo igualzinho.”.

Para finalizar, Sr. Presidente, eu diria: que bom 
desfrutar em vida, esta vida vivida que é a trajetória 
de Octavio Frias de Oliveira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/

PT – RJ) – Senador Roberto Cavalcanti, a Mesa se 
associa à substância do pronunciamento de V. Exª, que 
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enalteceu, com justeza, os dados biográficos do nosso 
grande jornalista Octavio Frias de Oliveira.

Concedo a palavra ao próximo Senador inscrito, 
Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sr. Senador, sei que V. Exª 
fica triste quando vê o plenário vazio. Também eu. Mas 
isso, infelizmente, nesta época eleitoral é comum.

Quero, em primeiro lugar, tratar da visita do Pre-
sidente da República à Bahia. Sinto que V. Exª esteja 
na Presidência, porque não posso deixar de cumprir o 
meu dever como V. Exª está cumprindo o seu. Mas en-
tendo que se V. Exª estivesse na bancada certamente 
divergiria de mim nas opiniões. Quero fazer essa res-
salva em abono a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-
co/PT – RJ) – Agradeço- lhe muito. Realmente é uma 
ressalva necessária, que corresponde ao caráter de 
V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Muito obrigado.

O Presidente Lula marcou viagem para Salvador 
e, infelizmente, a viagem dele foi um fracasso total. Um 
fracasso! A ponto de ele, no comício – esperava-se 
que fossem 10 mil pessoas –, na Praça Castro Alves, 
na praça do povo baiano, o Presidente da República, 
em dado momento, depois de dizer coisas inacreditá-
veis, zangou-se com o público, e disse: “Eu vou voltar 
aqui outra vez! Não com esse sol terrível que está aí, 
mas numa noite de lua, em que eu possa namorar”. É 
justo que o povo tenha ido embora para comer a sua 
feijoadazinha e não ficasse ali para ouvir discurso. É a 
confissão. Está aqui, Sr. Presidente, essa confissão. 

Ele também atacou um deputadozinho da Bahia 
– não sei se era o Deputado Neto, se era o Deputado 
Aleluia, enfim, que são os críticos mais ferrenhos dele 
na Câmara Federal, ou se era Rodrigo Maia, mas este 
não é baiano –, e, então, o ataca pessoalmente; uma 
maneira estranha para um Presidente da República 
em um comício! 

Mas ele já havia feito pior: ele queria acabar com 
a imunidade parlamentar. Sei que nem V. Exª nem o seu 
Partido desejam que a imunidade parlamentar acabe, 
quando muito que a regulamente. Mas ele quer acabar 
com a imunidade parlamentar porque aqui é onde se 
diz a verdade sobre as coisas que acontecem no Brasil, 
embora muitos o façam sem a autoridade indispensá-
vel, principalmente na Câmara dos Deputados, com 
os escândalos dos “valeriodutos” e dos “mensalões”. 
Mas só há corrupção quando o governo é corrupto. Se 
o governo não fosse corrupto, não haveria corrupção 
tão intensa, pelo menos no Brasil. E isso é uma coisa 
triste para o próprio Presidente da República, porque 
a corrupção parte do Palácio do Planalto. A corrupção 
vem, evidentemente, com o aceno do Palácio do Pla-
nalto. E ele próprio reconhece, mas reconhece se con-
tradizendo: reconhece que demitiu José Dirceu; mas 

o chamou de “querido amigo e eu não posso perder a 
sua companhia” etc.; demitiu Palocci; mas disse que 
Palocci “era seu irmão; eu preciso de você, Palocci, toda 
vida, porque você é o meu companheiro de sempre!” 
Demitiu Waldomiro Diniz a pedido. Waldomiro Diniz, 
por intermédio da televisão, foi flagrado roubando, re-
cebendo dinheiro. E ele o demitiu a pedido. Não foi ele 
que o demitiu; foi Waldomiro que pediu. E assim todos 
os outros. Humberto Costa, quando tratamos de san-
guessuga – e é bom que se trate desse assunto, o do 
sanguessuga –, Humberto Costa não foi sequer ouvido 
ainda. Acho que os sanguessugas têm de ser punidos 
sim. Mas, evidentemente, tem que ver a causa, a raiz 
de tanto sanguessuga. E a raiz é o Ministério da Saú-
de. É no Ministério da Saúde que isso ocorre. Já disse 
aqui – e muitas vezes – que o Ministério da Saúde era 
dirigido por um vampiro num banco de sangue. Isso se 
confirmou. Mas, evidentemente, o Presidente da Re-
pública diz que é ele que faz a moralização. Porque o 
Governo é tão desmoralizado é que há tanta ação da 
Polícia Federal e do Ministério Público. Ora, o Procura-
dor-Geral da República, um homem de bem, e que foi 
indicado por ele – aliás, devo dizer que as indicações 
dele, não só no Ministério Público, como nos Tribunais 
Superiores têm sido corretas –, indicou quarenta pes-
soas ligadas ao Governo, achando que aquilo era uma 
ação criminosa e não poderia continuar. 

Mas as provas, Sr. Presidente, vão se avolu-
mando.

Nesse ínterim, acontece o fato de dois entrevis-
tadores da Rede Globo, William Bonner e Fátima Ber-
nardes, levarem o Presidente à loucura. V. Exª, que o 
conhece há muitos anos, sabe que ele jamais esteve 
naquela situação de nervosismo, porque estava men-
tindo. O próprio jornal O Globo, em uma página intei-
ra – vejam as contradições –, diz: “Tenso, Lula erra e 
renega ações do passado”. É uma página inteira de O 
Globo! Temos de fazer justiça aos entrevistadores, que 
foram duros com todos os candidatos. O Presidente da 
República, no Palácio da Alvorada, estava irreconhe-
cível. Ele sempre gosta de quando perguntado sobre 
uma coisa falar outra; mas, nesta vez, ele não tinha 
nem como falar.

Realmente, em todas os assuntos, a indignação 
do povo brasileiro à posição do Presidente da Repú-
blica, que foi terrivelmente baixa.

Sr. Presidente, não sei se é essa a razão de ele 
estar fugindo dos debates. Ele provou, naqueles minutos 
em que passou, sozinho, com os entrevistadores. Os 
entrevistadores que merecem o aplauso da Nação pela 
coragem que tiveram, quando todos nós ficamos na 
dúvida, pois a entrevista ia ser no Palácio da Alvorada, 
isso já era uma vantagem para o Presidente, porque 
poderia, o entrevistador, ficar com medo, com receio, 
mas, não, eles o entrevistaram bem, salvo quando 
– educadamente, certamente não quiseram lhe per-
guntar – o Presidente disse que “acontecem coisas na 
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família que a gente não sabe”. Realmente. Era o caso 
deles perguntarem ao Presidente: “E o caso do seu 
filho com a Gamecorp? O Senhor sabe?”. Aí, então, 
ele iria ao desespero. Nesse ponto, eles atenuaram e 
não fizeram a pergunta, que, evidentemente, foi-lhes 
à cabeça. Mas eles não quiseram praticar um ato que 
poderia humilhar o Presidente da República. Mas eu, 
aqui, posso: Presidente, resolva logo esse caso. Fale 
dos R$15 milhões que a Telemar deu ao seu filho na 
Gamecorp. Fale!

Ficou terrivelmente mal a contradição do Pre-
sidente da República com o depoimento do Sr. Oka-
motto, que terá de voltar a este Congresso para dizer 
se ele faltou com a verdade ou se quem faltou com a 
verdade foi o Presidente da República. 

O Presidente da República declarou que não 
devia nada ao PT, e o Okamotto disse aqui que pa-
gou, em quatro prestações, a dívida do Presidente da 
República com o PT, que ele não havia pago. Há uma 
contradição terrível. Se quebrassem o sigilo bancá-
rio, isso ficaria claro, mas não houve quebra de sigilo 
bancário. Data venia, acho até que o Judiciário não 
agiu certo, porque tiraria essa dúvida completamente 
quanto ao Presidente da República. 

Foram R$29,6 mil, mas o Okamotto veio aqui, 
disse que conversou com o Presidente e que resol-
veu pagar, e o Presidente disse que nunca tratou com 
Okamotto, a não ser para dizer: não devo nada ao PT, 
não vou pagar coisa nenhuma. Foi o que todo o Brasil 
ouviu naquela entrevista.

Esse assunto, Sr. Presidente, não ficará assim. 
Posso garantir a V. Exª que nós vamos tratar deste as-
sunto seja nesta legislatura, seja na outra. Em qualquer 
delas, este assunto tem de ser esclarecido, para que 
o Presidente da República não passe por mentiroso, e 
que o mentiroso é o Okamotto, ou então o mentiroso 
é o Presidente da República e o homem que falou a 
verdade é o Okamotto.

O Okamotto é Presidente do Sebrae, é o homem 
mais ligado ao Presidente da República, é o homem 
que não teve o sigilo bancário quebrado. Conseqüen-
temente, o Sr. Paulo Okamotto – cujo comparecimento 
na CPI eu pedi – foi lá e disse coisa totalmente dife-
rente do Presidente da República. Quem está mentin-
do? Tenho certeza de que V. Exª deve achar que é o 
Okamotto, mas o Brasil precisa saber se o Okamotto 
é mesmo mentiroso ou não.

Quero dizer a V. Exª que esse assunto será tra-
tado aqui nesta semana inteira, por mim e pelos meus 
colegas. Queremos desvendar esse mistério da liga-
ção do Okamotto.

Sr. Presidente, a situação deste País é cada vez 
mais grave no que diz respeito à corrupção. O noticiá-
rio deste fim de semana destacou as declarações de 
desprezo do Poder Executivo ao Poder Legislativo por 
Lula, o que ele fez na Bahia e a fuga dos debates que 
começam hoje na TV Bandeirantes.

Não sei o que fará a TV Bandeirantes. O hábito 
era deixar uma cadeira vazia. Não sei se assim será, 
mas, se isso acontecer e se eu lá estivesse, eu saberia 
como agir. Não sei o que os outros candidatos farão, 
mas respeito tudo o que fizerem.

Vou pedir a V. Exª a transcrição de todos os edi-
toriais.

“Desconversa”, editorial de uma gravidade enor-
me, da Folha de S.Paulo, de sábado. Peço a sua trans-
crição. É realmente gravíssimo, ainda mais quando 
surgem outros. O artigo de Jânio de Freitas, que é um 
jornalista que V. Exª admira, eu também e todo o Brasil. 
Jânio de Freitas diz: “Os bilhões do reino. Na seqüên-
cia de revelações de corrupção, a atenção se prende 
aos personagens e se perde a noção dos valores”. 
E termina o com as seguintes palavras: “Extinguir as 
emendas do Congresso não soluciona. Mas a evasão 
de verbas orçamentárias precisa mais do que uma ou 
outra CPI, mesmo no reino da corrupção”.

Eu tenho na Mesa um requerimento – e o Pre-
sidente Renan Calheiros não é muito favorável a uma 
CPI, mas se disse favorável a transformar o meu re-
querimento, com as assinaturas indispensáveis para 
formar uma CPI, em uma Subcomissão para analisar a 
execução orçamentária. Isso será bom para todo mun-
do, inclusive para V. Exª, que não age da maneira que 
muitos do seu partido, meus colegas, do meu partido 
na Comissão de Orçamento. 

A Comissão de Orçamento ou vai ser extinta ou 
será ela que vai desmoralizar o Congresso. Não são 
só os Congressistas, mas a Comissão de Orçamento, 
que, há muitos e muitos anos, não é de agora também, 
comete os pecados maiores. Daí por que apresentei 
uma proposta de orçamento impositivo, para ver se di-
minuíam os riscos dessa situação, mas não consegui. 
Não consegui, Sr. Presidente. É uma pena. Mas não 
perco as esperanças.

Vamos, primeiro, acabar essa Comissão de Or-
çamento, pedir ao Governo que mande o orçamento 
com antecipação. Fazer orçamento sério, em que o Go-
verno fixe a receita, e possamos modificar aqui e ali, 
mas não com essas emendas individuais, que muitas 
vezes criam problemas gravíssimos.

Ora, no Ministério das Cidades, avalio no Rio de 
Janeiro, mas, na Bahia, Deputados conseguem R$32 
milhões para um município, R$9 milhões para outro, 
no Ministério das Cidades. E entregam ao prefeito, que 
não faz a obra. 

Já disse, V. Exª não estava aqui, acredito, que, 
para fazer um viaduto em cima de uma BR, a mais 
importante da Bahia, e esse assunto V. Exª conhece 
bem, até por tradição. Quero dizer que sobre uma BR 
a Prefeitura de Simões Filho vai fazer um viaduto que 
custará R$32 milhões. Mas vai entregar ao Prefeito 
R$9 milhões. O resultado, segundo pesquisa de hoje 
– e haverá outra ainda, à noite, do Ibope –, já mostra 
que Paulo Souto está com 57% e Jacques Wagner 
com 13% ou 14%.
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Veja V. Exª que esse recurso vai beneficiar o prefei-
to e aquelas lideranças políticas corruptas. Mas, se isso 
tudo não mudar no Brasil, evidentemente vamos passar 
mal. V. Exª até seria a pessoa indicada para ajudar na 
mudança. Infelizmente, V. Exª não é candidato. 

Precisamos formar um grupo para dar serieda-
de aos trabalhos do Congresso, para que a corrupção 
não continue, como diz O Estado de S. Paulo, que 
chama o mar de lama petista de “monstruosa metás-
tase”, comparando a corrupção a um câncer que se 
espalhou pelo Governo. Foi em O Estado de S. Paulo, 
cuja transcrição peço aqui.

Antônio Ermírio de Moraes, em artigo na Folha 
de S.Paulo, diz que “a corrupção tornou-se sistêmica 
e atingiu toda a máquina pública”.

Antonio Ermírio de Moraes é um dos homens mais 
credenciados do País, um empresário vitorioso, mas 
crê que o País está todo corrupto. Quando o Governo 
é corrupto, todo mundo se corrompe. A corrupção vai 
do contínuo ao Presidente da República! Isso é que 
precisa acabar, Sr. Presidente!

Não é coincidência que Lula tente desmoralizar o 
Congresso. Todos sabemos das denúncias que foram 
apuradas por insistência do Legislativo em instalar as 
Comissões de Inquérito. Graças ao Congresso, ao Tri-
bunal de Contas da União e ao Ministério Público, as 
denúncias têm sido investigadas, e os suspeitos, indi-
ciados. Não é ele, somos nós – não todos, mas somos 
nós –, muitos, que lutamos aqui por isso.

Lula tentou dizer, no Jornal Nacional, que agiu na 
defesa do interesse público. É o contrário: nunca agiu 
assim! Calou-se sobre as denúncias! Era a oportuni-
dade que tinha de defender-se e de defender seu Go-
verno. Hoje, acuado como está, mente, quando diz que 
afastou, como salientei no início, seus apaniguados.

Quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente, que, para 
protegerem Lula ou para que ele se proteja, tentam 
achincalhar e calar o Congresso Nacional. O Congresso 
tem defeitos? Tem. Ele tem mensalões? Tem. Ele tem 
valerioduto? Tem. Ele tem sanguessugas? Tem. Vamos 
estirpá-los. Mas não é o Congresso! Isso ofende todos 
nós, inclusive aqueles que nada têm com essas faça-
nhas que se acumularam, ao longo do tempo, no Go-
verno do Presidente da República, para se fazer uma 
maioria instável, que, aqui no Senado, não consegue 
passar nada, quando nós não queremos. E não vamos 
querer que passe coisa alguma, quando ele perversa-
mente retira 16% dos aposentados!

Ele pode usar o Aerolula, até mesmo em campa-
nha; pode usar os Viscounts – não são os Viscounts, 
mas os Boeings agora, pois Viscounts são coisas do 
passado. Mas ele usa os Boeings a toda hora, pagan-
do preço muito reduzido. Suas comitivas são enormes, 
seus Ministros viajam para todos os comícios! Eu, 
aliás, gosto quando os baianos vão para lá, porque 
eles são malvistos e derrubam o candidato do Gover-
no. Estavam lá Gilberto Gil, Dr. Waldir Pires, Jaques 
Wagner, Nilcéia Freire, e havia mais gente. Mas todos 

esses foram lá. Lula até nem os deixou falar, para não 
piorar a situação.

Sr. Presidente, as coisas são muito graves! Não 
é amordaçando esta Casa que esta tribuna – eu já 
disse – vai ficar vazia. Muitos virão aqui, aconteça o 
que acontecer. Eu, por exemplo, repito o que disse no 
tempo ainda do Sr. Presidente Fernando Henrique: 
ninguém cala a minha voz. Só Deus poderá fazê-lo! 
Só Deus o fará quando achar que é conveniente minha 
saída da vida pública. Estou aqui para um mandato 
conferido pelos baianos e a eles presto contas. A eles, 
à Bahia e ao Brasil, presto contas. Nós não podemos 
viver essa situação.

É muita coincidência, depois do debate do Pre-
sidente da República com os entrevistadores de O 
Globo, o seqüestro de dois jornalistas, no domingo. 
Um deles, não sei se já foi solto... Um deles foi solto, e 
acho que o outro ainda está preso – pelo menos, até a 
manhã de hoje, estava preso. Quero dizer a V. Exª que 
é coincidência o PCC fazer isso depois da entrevista 
de O Globo. É “coincidência”, talvez aspeada.

Isso não pode ficar sem a revolta da sociedade. 
Aliás, sobre esse assunto, também vou pedir a trans-
crição, totalmente imparcial, de um artigo de Dom 
Geraldo Majella Agnelo, Presidente da CNBB, Carde-
al Arcebispo Primaz da Bahia, figura notável do Cle-
ro brasileiro, sensata, que não faz alardes, mas que 
tem sempre em vista a vida da sociedade brasileira, 
principalmente dos mais carentes. Ele faz um artigo 
intitulado “São Paulo, cidade sitiada”. Realmente, esse 
artigo precisa ser lido. É pena que eu não tenha mais 
tempo nesta tribuna. Não posso abusar da bondade 
de V. Exª. Peço a transcrição desse artigo, absoluta-
mente certo de que ele vai servir de meditação para o 
Governo e para a Oposição, para todos os que devem 
unir-se nesta hora!

Quero, portanto, dizer a V. Exª que o Presidente 
da República, apesar das pesquisas, vive um momen-
to infeliz. Ouvi, há pouco, o discurso de V. Exª. Se aqui 
estivesse, não concordaria, mas tive a sorte de não 
estar aqui. V. Exª, agora, ouve o meu. Assim se faz a 
democracia, assim se faz o Parlamento. V. Exª expôs 
o assunto com propriedade, melhorou bastante a situ-
ação do Presidente, mas ela não é real, infelizmente. 
Não sendo ela real, peçamos a Deus que o pior não 
aconteça para o Brasil e que possamos ter um Pre-
sidente honesto, sério, digno, que acabe com a cor-
rupção, com o valerioduto, com o mensalão e com os 
sanguessugas e que dê ao Brasil a dignidade que este 
País merece, nacional e internacionalmente!

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ANTONIO CARLOS 
MAGALHÃES EM SEU PRONUNCIA-
MENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – Senador Antonio Carlos Magalhães, V. Exª 
será atendido, na forma do Regimento, em todas as 
transcrições que pediu durante seu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Juvêncio da 
Fonseca, Arthur Virgílio, Marcos Guerra, Papaléo Paes, 
João Batista Motta, Valdir Raupp e a Srª Senadora Lúcia 
Vânia enviaram discursos à Mesa, para serem publi-
cados na forma do disposto no art. 203, do Regimento 
Interno do Senado Federal, combinado com o inciso I 
e o §2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro 
da coluna de Dora Kramer, intitulada “Aparências, nada 

mais”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo em 
sua edição de 11 de julho do corrente.

O texto mostra como o discurso do governo Lula 
não resiste a sua prática. A obediência à Lei Eleitoral 
mostrada pelo governo petista fica só discurso de cam-
panha, enquanto o governo usa a máquina administra-
tiva em benefício de seu candidato-presidente. Isso é 
grave e tem que ser coibido.

Sr. Presidente, requeiro que a coluna citada seja 
considerada 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 ALVARO DIAS 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, 

Palavras do
Senador Juvêncio da Fonseca (PSDB-MS)

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
Ocupo a Tribuna no dia de hoje para comentar 

o artigo intitulado “As lorotas de Lula”, publicado no 
Jornal da Comunidade da semana de 1º a 7 de julho 
do corrente.

O artigo, de autoria do jornalista Ricardo Calla-
do, reproduz lista elaborada pela oposição com várias 
promessas de campanha do presidente Lula que não 
foram cumpridas, “num vale-tudo para conseguir che-
gar ao Planalto”.

Senhor Presidente, solicito que o artigo acima ci-
tado passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR JUVÊNCIO DA FON-
SECA EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da entrevista concedida pelo farmacêutico 
José Merched Chaar, intitulada “O poder das coope-
rativas”, publicada no jornal O Estado do Amazonas 
em sua edição de 7 de agosto do corrente.

José Mercher Chaar, atual presidente da Orga-
nização das Cooperativas Brasileiras no Amazonas 
destaca, na citada entrevista, a importância da organi-
zação das categorias em cooperativas para a melhoria 
na prestação de serviços e para a diminuição da carga 
tributária pagas pelos Estados e municípios.

O presidente da OCB-AM destaca, também, que 
nos municípios onde existem cooperativas, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é muito maior. Segun-
do ele, isso prova que a organização do trabalho reduz 
custos e oferece qualidade à população.

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

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar a matéria intitulada “Presidente recebe apoios 
de mensaleiros,Okamotto e até juiz da operação Ana-
conda”, publicada pelo jornal Folha de S.Paulo de 
14/07 do corrente.

A reportagem destaca que o jantar que marcou 
o lançamento da campanha à reeleição do presiden-
te Lula, teve a presença de personagens polêmicos 
como o ex-juiz federal Ali Mazloum,afastado do cargo 

durante a operação Anaconda da Polícia Federal que 
investigou a venda de sentença judicial.

Sr. Presidente, solicito que a matéria 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 MARCOS GUERRA 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para registrar 
a matéria intitulada “MP investiga origem de recursos 
de Filippi”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo 
do último dia 4 de julho do corrente.

A matéria mostra que “O Ministério Público de 
São Paulo decidiu investigar a origem de parte do di-
nheiro do novo tesoureiro de campanha do presiden-
te Lula, José de Filippi Júnior (PT), atual prefeito de 
Diadema”.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que a matéria acima citada seja consi-
derada como parte integrante deste pronunciamento.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro do artigo intitulado “A contabilidade moral de 
Lula”, de autoria do jornalista Rolf Kuntz, publicado no 
jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 13 de 
julho deste ano.

O autor, em seu artigo, mostra como mo presi-
dente Lula “tende a apropriar-se dos feitos de outros 
governantes” e, em contrapartida, “procura aliviar seu 
passivo, de forma igualmente inadequada, transferindo 
parcelas importantes de sua responsabilidade”.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado 
seja considerado como parte integrante deste pronun-
ciamento para que, assim, passe a integrar os Anais 
do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no cotidiano da Administração Pública, 
com freqüência se apresentam situações que exigem 
resposta imediata das autoridades, sob pena de ocor-
rerem danos de monta ao interesse público. Em muitos 
outros casos, a ação governamental deve ter caráter 
preventivo, pois os conhecimentos e as informações 
disponíveis permitem saber que a eventual negligên-
cia em tomar as medidas necessárias em tempo hábil 
trará conseqüências graves – às vezes desastrosas 
– para o bem-estar da população.

O atual surto de dengue que flagela a popula-
ção rondoniense não constitui evento imprevisível; 
nem sequer inesperado. Ao contrário. Matéria publi-
cada pelo sítio noticioso Rondoniaagora.com, no dia 
12 de setembro do ano passado, já alertava para o 
risco da ocorrência de um surto dessa moléstia no 
corrente ano.

Segundo aquele veículo de comunicação, um 
levantamento realizado pelo Ministério da Saúde co-
locava Rondônia na lista dos Estados que apresenta-
vam áreas de alta infestação do mosquito transmissor 
da dengue, o Aedes aegypti. Entre os 170 Municípios 
analisados em 2005, 23 estavam na área vermelha, 
indicativa de risco de surto para o ano seguinte.

O último surto forte da doença aconteceu em 
2003, quando foram registrados mais de dois mil casos. 
Mas, de lá para cá, a dengue não deixou de produzir 
vítimas no Estado. Em 2005, por exemplo, foram no-
tificados, somente no Município de Porto Velho, 772 
casos de dengue e confirmados 299.

Enfim, Srªs e srs. Senadores, o que desejo deixar 
claro é que não faltavam motivos para que as auto-
ridades sanitárias do Estado se tivessem mobilizado 
com antecedência, tivessem tomado providências 
aptas a evitar a configuração do grave quadro que 
hoje se observa.

Agora, a situação chegou a tal ponto que o Minis-
tério da Saúde foi obrigado a pedir apoio ao Ministério 
da Defesa para que militares do Exército ajudassem 
no combate à dengue em Rondônia, uma vez que o 
Estado ocupa o sexto lugar entre aqueles que mais 
registraram casos em 2006.

Conforme dados do Ministério da Saúde, somen-
te nos primeiros quinze dias de janeiro, 107 pessoas 
foram infectadas em Rondônia. Apenas na Capital, 
foi constatado que mais de vinte bairros apresen-
tam acima de cinco casos de dengue por cada cem 

habitantes. Conforme os parâmetros adotados pelo 
Setor de Endemias do Ministério, o índice de até um 
caso por cada cem habitantes é considerado dentro 
do padrão, indicando ser possível o controle da mo-
léstia. Portanto, esses mais de vinte bairros de Porto 
Velho apresentam taxa de infectados mais de cinco 
vezes superior à tolerável! Trata-se, evidentemente, 
de uma situação alarmante.

E o motivo para esse elevado índice de infecção 
é a não realização do trabalho de campo com o lar-
vicida em pó nos locais de foco, tratamento que tem 
efeito por sessenta dias.

Os dados revelados pelo Setor de Endemias do 
Ministério da Saúde são especialmente preocupantes, 
Srªs e Srs. Senadores, em vista de que Rondônia é o 
único Estado do Brasil em que está comprovado que 
o mosquito da dengue teve uma mudança de compor-
tamento, adaptando-se à reprodução em fossas.

Em âmbito nacional, os dados do Ministério da 
Saúde revelam um crescimento preocupante dos ca-
sos de dengue levando a óbito. Esses números mos-
tram que, desde 1986 – com exceção de 2002, ano 
em que houve uma epidemia da doença –, o Brasil 
não registrava tantas mortes causadas pela picada 
do mosquito Aedes aegypti.

Evidencia-se, assim, a deficiência das políticas 
públicas, a falta de investimentos no setor. E as auto-
ridades já deveriam estar bem conscientizadas, pelos 
surtos anteriores da moléstia, de que a prevenção, 
nesses casos, é a única solução eficaz. Solução que 
depende de trabalho persistente e continuado, de 
qualificação de profissionais e de investimentos sé-
rios em saúde pública. Afinal, os gastos realizados 
em pleno desenrolar das crises apresentam pouca 
eficácia, acabam se transformando em mau emprego 
do dinheiro púbico.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é de la-
mentar a tímida atuação do Governo do Estado de 
Rondônia no combate ao surto de dengue que lá 
ocorre. As ações de controle ou de debelação da do-
ença são ainda mais débeis do que as observadas 
em anos anteriores.

Sr. Presidente, na epidemia de dengue do ano 
de 2002, nada menos que 150 brasileiros perderam a 
vida. Quatro anos decorridos, o verão traz, mais uma 
vez, o espectro ameaçador de um novo surto dessa 
grave doença. No meu Estado, a tibieza das medidas 
adotadas pelo Governo local – quando, como agora, 
era o momento de prevenir, quando o combate renhido 
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contra a moléstia se faz necessário – está permitindo 
que a dengue se alastre sem controle.

Muitas vidas estão em jogo. Não é hora para va-
cilações. Todos os esforços devem ser empreendidos 
para deter a ameaça da dengue.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Senado Federal reuniu-se na última 
quarta-feira, dia 09, para homenagear a 12ª edi-
ção do Congresso Internacional de Equoterapia, re-
alizado pela Associação Nacional de Equoterapia 
– Ande-Brasil – e a FRDI, Federação Internacional 
de Equoterapia.

Foi uma justa homenagem às duas entidades.
A Associação Nacional tem sido nossa parceira 

desde que iniciamos a tramitação do projeto de lei que 
inclui a equoterapia nos procedimentos terapêuticos 
do Sistema Único de Saúde.

Nossa proposta foi aprovada por unanimidade 
na Comissão de Assuntos Sociais do Senado e nas 
Comissões de Assuntos Sociais e Seguridade da 
Câmara Federal. Atualmente, o projeto se encontra 
na Câmara dos Deputados, onde aguardamos, seja 
votado o mais brevemente possível para ir à sanção 
presidencial.

Faço um breve parêntese para destacar a atua-
ção do senador Flávio Arns e da deputada Maninha, 
relatores do projeto nas duas Casas, que entende-
ram a sua importância para a parcela da população 
que dele se beneficiará, agilizando ao máximo sua 
tramitação.

Cumprimento, especialmente, ao senador Flá-
vio Arns, autor do requerimento para esta sessão de 
homenagem ao Congresso Internacional de Equote-
rapia. O senador tem sido incansável parceiro na de-
fesa dos projetos e atividades realizadas pelo Senado 
em defesa das pessoas com deficiência. 

Sr. Presidente, senhores parlamentares, senho-
ras e senhores convidados:

A Ande-Brasil tem feito um extraordinário tra-
balho pelo desenvolvimento da equoterapia em nos-
so país. Na verdade, ela tem desbravado um árduo 
caminho para provar à sociedade que esta é uma 
forma de tratamento capaz de garantir às pessoas 
portadoras de deficiência ganhos incontestáveis na 
sua reabilitação.

Em seus 266 centros espalhados pelo Brasil, a 
Ande já formou cerca de 3 mil profissionais capazes 
de atuar nas diferentes áreas que englobam esta ati-
vidade terapêutica. Em 1997, a Associação Nacional 
de Equoterapia obteve uma grande conquista. O Con-
selho Federal de Medicina reconheceu a equoterapia 
como um método a ser incorporado aos programas 
de reabilitação de portadores de deficiência.

Hoje, milhares de pessoas se beneficiam desta 
atividade, embora ainda restrita às que têm condições 
financeiras para custear o tratamento. A aprovação 
de nosso projeto pela Câmara dos Deputados e a 
sanção pelo presidente da República possibilitará a 
abertura de convênios dos municípios com o SUS, 
para que os brasileiros que tanto necessitam deste 
tratamento dele possam se beneficiar.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o 12º 
Congresso é um evento tradicional organizado pela 
Federação Internacional de Equoterapia. Sua traje-
tória é digna de elogios.

Realizado em 1974, na França, o primeiro Con-
gresso debateu o tema “Reeducação pela equitação”. 
Dois anos mais tarde, na Suíça, baseando-se em 
pesquisas e estudos, a FRDI trouxe como tema “A 
Reabilitação por intermédio da equitação”.

Seguiram-se encontros na Grã-Bretanha, Ale-
manha, Itália, Canadá, Dinamarca, Nova Zelândia, 
Estados Unidos, França e, em 2003, em Budapeste, 
na Hungria. Em todos os eventos, o objetivo tem sido 
a discussão de temas relacionados com a equoterapia 
e sua interação com questões terapêuticas e educa-
cionais, além de divulgar os avanços científicos e as 
pesquisas desenvolvidas em todo o mundo.

O 12º Congresso que o Brasil está sediando, 
trata de um tema muito especial: “Encontro entre dois 
amigos”. Além da discussão dos aspectos técnicos e 
científicos, o evento enfatiza a importância da intera-
ção entre o homem e o cavalo. É exatamente dessa 
atuação em conjunto, desse relacionamento harmo-
nioso e confiante entre o animal e o praticante, que 
a equoterapia alcança tanto sucesso, como demons-
tram os estudos e a prática do dia-a-dia dos centros 
espalhados pelo Brasil.

São incontáveis os benefícios após as sessões 
iniciais de equoterapia. Seus praticantes pouco a pou-
co recuperam movimentos, equilíbrio postural e mais: 
recuperam auto-confiança e auto-estima.

Em todo o Brasil, já são mais de 14 mil beneficia-
dos pela equoterapia. Fico a imaginar quantas vezes 
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mais esse número poderá ser multiplicado quando nos-
so projeto for finalmente sancionado pelo presidente 
da República e estiver em vigor em nosso país!

Este é um tema que me empolga, por ser teste-
munha dos grandes benefícios desta terapia, razão 
pela qual apresentei o projeto de lei já aprovado por 
unanimidade nesta Casa.

Mas ainda há muito por fazer para melhorar a 
condição da pessoa portadora de deficiência em nos-
so país. Nesse sentido, creio ser importante salientar 
a contribuição do Senado Federal, nesses últimos 
dois anos. A Subcomissão da Pessoa Portadora de 
Deficiência é um exemplo. Desde sua instalação, a 
Subcomissão tem se preocupado em estudar projetos 
que dizem respeito à pessoa portadora de deficiência 
e à fiscalização da legislação já existente.

Audiências públicas discutiram a questão do 
mercado de trabalho para a inclusão do deficiente e o 
Pagamento de Benefício da Prestação Continuada.

A Subcomissão realizou a Semana de Valoriza-
ção da Pessoa com Deficiência, e o Seminário sobre 
“Acessibilidade – Passaporte para a Cidadania”.

Através de seus servidores, o Senado também 
conta com a Comissão de Valorização da Pessoa 

com Deficiência e a Comissão de Acessibilidade, que 
vêm promovendo uma série de mudanças físicas na 
Casa para facilitar a locomoção de funcionários e 
visitantes.

Gostaria de encerrar meu pronunciamento cum-
primentando aqueles que estão à frente das entida-
des promotoras do Congresso que homenageamos: o 
senhor presidente da Associação Nacional de Equo-
terapia, Lélio de Castro Cirillo; e a senhora Gundula 
Hauser, presidente da Federação Internacional de 
Equoterapia.

O 12º Congresso aqui realizado obteve o mesmo 
sucesso dos eventos anteriores, possibilitando que 
o Brasil também dê um grande exemplo na inclusão 
da equoterapia como benefício terapêutico para mi-
lhões de brasileiros.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/

PT – RJ) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
via encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-
co/PT – RJ) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 49 
minutos.) 
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(Inicia-se a sessão às 14 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-
co/PT – RJ) – Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão.

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

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

São lidos os seguintes:

Of. GLPMDB nº 305/2006 

Brasília, 11 de agosto de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de comu-

nicar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores que 
integrarão a Vice-Liderança da Maioria nesta Casa.

Senador Wellington Salgado
Senador Garibaldi Alves Filho
Senador Gilberto Mestrinho
Senador Geovani Borges
Senador Amir Lando
Senador Ramez Tebet

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

Of. GLPMDB nº 306/2006 

Brasília, 11 de agosto de 2006

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de comu-

nicar a Vossa Excelência os nomes dos Senadores que 
integrarão a Vice-Liderança do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro – PMDB.

Senador Wellington Salgado
Senador Luiz Otávio
Senador Valdir Raupp
Senador Alberto Silva

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

OF. GLPMDB nº 308/2006 

Brasília, 14 de agosto de 2006

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que me licencio da 

Liderança do PMDB e da liderança da Maioria, a partir 
desta data, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, e, durante 
esse período, substituir-me-á, nos termos do parágrafo 
único do art. 66 do Regimento Interno do Senado, o 
Vice-Líder Senador Wellington Salgado.

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

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – Os Ofícios que acabam de ser lidos vão 
à publicação.

Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara 
dos Deputados que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário 
em exercício, Senador Marcos Guerra.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 365, DE 2006 

(Nº 265/2003, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Presidente Bernardes de 
Radiodifusão a executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Presidente 
Bernardes, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 890, de 4 de junho de 2002, que autoriza a As-
sociação Comunitária Presidente Bernardes de Radio-
difusão a executar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Presidente 
Bernardes, Estado de Minas Gerais, retificando-se o 
prazo de autorização para 10 (dez) anos, tendo em 
vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de dezembro 
de 2002.

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

Ata da 133ª Sessão Não Deliberativa, 
em 15 de agosto de 2006

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura

Presidência dos Srs. Roberto Saturnino, Romeu Tuma, Marcos Guerra e Sibá Machado
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MENSAGEM Nº 669, DE 2002

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto 
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas 
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Es-
tado das Comunicações, autorizações para executar, 
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os se-
guintes atos e entidades:

1 – Portaria nº 878, de 4 de junho de 2002 – As-
sociação Comunitária Zumbi dos Palmares, na cidade 
de Itaberaba – BA

2 – Portaria nº 880, de 4 de junho de 2002 – Fun-
dação Educativa Cultural de Pacatuba, na cidade de 
Pacatuba – CE;

3 – Portaria nº 884, de 4 de junho de 2002 – Rá-
dio Comunitária Líder do Sertão FM, na cidade de 
Chorrochó – BA.

4 – Portaria nº 887, de 4 de junho de 2002 – As-
sociação dos Agricultores do Capibaribe Mirim, na ci-
dade de São Vicente Férrer – PE;

5 – Portaria nº 889, de 4 de junho de 2002 – Gru-
po de Apoio Comunitário – GAC, na cidade de Cam-
pina Grande – PB;

6 – Portaria nº 896, de 4 de junho de 2002 
– Associação Comunitária Santo Antônio, de An-
tonina do Norte (CE), na cidade de Antonina do 
Norte – CE;

7 – Portaria nº 897, de 4 de junho de 2002 – As-
sociação de Apoio ao Cidadão Carente – A.A.C.C., na 
cidade de Pindamonhangaba – SP;

8 – Portaria nº 898, de 4 de junho de 2002 – Fun-
dação Antonio Dias de Lima -FADL, na cidade de Bo-
nito de Santa Fé – PB;

9 – Portaria nº 890, de 4 de junho de 2002 – As-
sociação Comunitária Presidente Bernardes de Radio-
difusão, na cidade de Presidente Bernardes – MG;

10 – Portada nº 891, de 4 de junho de 2002 – As-
sociação Cidade Cidadã Santafessulense, Cultural e 
Comunicação Social, na cidade de Santa Fé do Sul 
– SP;

11 – Portaria nº 899, de 4 de junho de 2002 – As-
sociação Cultural da Água Fria, na cidade de Forta-
leza – CE; e

12 – Portaria nº 900, de 4 de junho de 2002 – AS-
COG-Associação Comunitária de Guapó, na cidade 
de Guapô – GO.

Brasilia, 30 de julho de 2002.

MC Nº 957 EM

Brasilia, 4 de julho de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária Presidente 
Bernardes de Radiodifusão, na cidade de Presidente 
Bemardes estado de Minas Gerais, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 
defevereirode 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações per-
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com 
a comunidade, auxiliando não só no processo educa-
cional, social e cultural mas, também, servem de elo 
à integração de informações benéficas em todos os 
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais. 

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises 
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, 
o que se conclui da documentação de origem, con-
substanciada nos autos do Processo Administrativo 
nº 53710.0000316/01 que ora faço acompanhar, com 
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nasci-
mento, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 890, DE 4 DE JUNHO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto nos ar-
tigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53710.000316/01, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Pre-
sidente Bernardes de Radiodifusão, com sede na Rua 
Siqueira Afonso, nº 17 – Centro, na cidade de Presi-
dente Bernardes, Estado de Minas Gerais, a executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três 
anos, sem direito de exclusividade.
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Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse-
qüentes, seus regulamentos e normas comple-
mentares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográficas com latitude em 20º45’20ºS e 
longitude em 43º11’20”W, utilizando a freqüência 
de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos le-
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo 
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de 
seis meses a contar da data de publicação do ato de 
deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

 
RELATÓRIO Nº 296/2002-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53710000316/01, de 
04.05.01.

Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária Presidente Ber-
nardes de Radiodifusão, localidade de Presidente Ber-
nardes, Estado de Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária Presidente Bernar-
des de Radiodifusão, inscrita no CGC/MF ou CNPJ sob 
o número 04.413.558/0001-50, no Estado de Minas 
Gerais, com sede na Rua Siqueira Afonso 17 – Centro, 
cidade de Presidente Bernardes, dirigiu-se ao Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, por meio de re-
querimento datado de 06 de maio de 2001, subscrito 
por representante legal, demonstrando interesse na 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, 
na localidade que indica.

2. A entidade, que doravante passa a ser tra-
tada como requerente, baseou o seu pleito nos 
termos do Aviso publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 18 de março de 1999, Seção 3, 
que contempla localidade onde pretende instalar o 
seu transmissor, assim como o sistema irradiante e 
respectivo estúdio.

3. A requerente, por final, solicita “a designação 
de canal para a prestação do serviço, nos tomba do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a docu-
mentação constante dos presentes autos.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios

4. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá-
rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do 
pleito formulado pela requerente, consubstanciado 
na Petição de folha 01, bem como a documentação 
apresentada, relatando toda a instrução do presente 
processo administrativo, em conformidade com a 
legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-
1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3-3-1998 e Norma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A requerente, como mencionado na introdu-
ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar o 
serviço, faz indicação da localidade onde pretende 
instalar seus equipamentos transmissores, comple-
mentando com o endereço da respectiva estação e 
coordenadas geográficas, além de pedir a desig-
nação de canal para a prestação do serviço, aten-
dendo os requisitos do tem 6.4 da Norma Comple-
mentar nº 02/98 e, ainda, juntando a documentação 
necessária.

6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Nor-
ma 02/98), está contida nos autos, correspondendo 
ao seguinte:

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de diri-

gentes;
– declarações e comprovantes relativos 

a responsabilidades e obrigações de dirigen-
tes, enquanto vinculados à entidade, face aos 
ditames legais pertinentes;

– manifestações de apoio da comuni-
dade;

– plantas de armamento, com indicação 
do local de instalação do sistema irradiante, e 
respectivas coordenadas geográficas;

– informações complementares de diri-
gentes da entidade, como declaração de re-
sidência e declaração de fiel cumprimento às 
normas, recolhimento da taxa de cadastro e 
cópias de documentos pessoais.

7. Toda a documentação mencionada está contida 
no intervalo de folhas 03 à 63, dos autos.

8. Analisados os documentos apresentados ini-
cialmente e após o cumprimento de exigências, este 
Departamento constatou conformidade legal e nor-
mativa, pelo que passa a examinar as informações 
técnicas de relevância.
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III – Relatório

• informações técnicas

9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Rua Siqueira Afonso nº17– Centro, 
na cidade de Presidente Bemardes, Estado de Minas 
Gerais, de coordenadas geográfias em 20°45’20”S 
de latitude e 43º11’20’W de longitude, consoante aos 
dados constantes do Aviso publicado no DOU, de 
09.04.01, Seção 3.

10. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 19, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”.

11. O mesmo documento trata de outros dados, 
conforme se segue:

– informações sobre geração de coor-
denadas geográficas, instruções sobre coor-
denadas coincidentes com os levantamentos 
do IBGE;

– compatibilização de distanciamento 
do canal;

– situação da estação em faixa de fron-
teira, endereço proposto para instalação da 
antena;

– planta de armamento, endereços da 
sede e do sistema irradiante;

– outros dados e conclusão.

12. Seguiram-se diligências para a apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II e 
III, da Norma 02/98, declaração do endereço da sede 
e encaminhamento do Projeto Técnico (fls. 22 à 63).

13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado 
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 46 e 47, 
firmado pelo engenheiro responsável, onde estão re-
sumidas as seguintes informações:

– identificação da entidade; 
– os endereços da sede administrativa 

localização do transmissor, sistema irradiante 
e estúdio;

– características técnicas dos equipa-
mentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência 
efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço;

– diagramas de irradiação do sistema 
irradiante e características elétricas.

14. Segue-se o roteiro de verificação de instala-
ção da estação, constatando-se conformidade com a 

Norma nº 2/98, em especial as exigências inscritas em 
seu item 6.11. Folhas 58 e 59.

15. É o relatário.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos 
de habilitação de interessados na exploração do ser-
viço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução 
dos presentes autos, após detido exame do rol de 
documentos, os quais estão compatíveis com a legis-
lação atinente.

17. Assim, a requerente, de acordo com o seu 
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento, 
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito, 
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:

• nome 
Associação Comunitária Presidente Bernardes 

de Radiodifusão;

• quadro diretivo

Presidente: Dante de Assis Vidigal
Vice-presidente: Geraldo Batista da Trindade
Secretário: Dalton Luiz Carneiro Vidigal
Tesoureira: Ades Fernandes Almeida

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio 

Rua Siqueira Afonso nº 17, cidade de Presidente 
Bernardes, Estado de Minas Gerais;

• coordenadas geográficas

20º45’20” de latitude e 43º11’20” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 217 e 218, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 210 
e que se referem à localização da estação.

18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
Presidente Bernardes de Radiodifusão, no sentido de 
conceder-lhe a Outorga de Autorização para a explo-
ração do serviço de radiodifusão comunitária, na loca-
lidade pretendida, dentro das condições circunscritas 
no Processo Administrativo nº 537.100.003.16/01, de 
4 de maio de 2001.

Brasilia, 14 de maio de 2002. – Alexandra Lu-
ciana Costa, Relator da conclusão Jurídica, Chefe de 
Divisão/SSR. – Adriana Resende Avelar Ribeiro, Re-
lator da conclusão Técnica, Chefe de Serviço/SSR.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasilia, 15 de maio de 2002.– Nilton Geraldo 

de Lemos, Coordenador-Geral.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002

Altera o parágrafo único do art. 6º da 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que 
institui o Serviço de Radiodifusão Comuni-
tária, para aumentar o prazo de outorga.

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

 (À Comissão de Educação – Decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 366, DE 2006 

(Nº 2.177/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga concessão 
à Fundação Educativa e Cultural Planalto 
de Poços de Caldas para executar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens na ci-
dade de Poços de Caldas, Estado de Minas 
Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº, de 18 de janeiro de 2006, que outorga 
concessão à Fundação Educativa e Cultural Planalto 
de Poços de Caldas, para executar, por 15 (quinze) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão de sons e imagens, com fins exclusivamente 
educativos, na cidade de Poços de Caldas, Estado de 
Minas Gerais.

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

MENSAGEM Nº 53, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado 
da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es-
tado das Comunicações, o ato constante do Decreto 
de 18 de janeiro de 2006, que “Outorga concessão 
à Fundação Educativa e Cultural Planalto de Poços 
de Caldas, para executar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, com fins exclusivamente educati-
vos, no Município de Poços de Caldas, Estado de 
Minas Gerais”.

Brasília, 31 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 349 EM

Brasília, 28 de novembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

incluso projeto de Decreto, que outorga concessão à 
Fundação Educativa e Cultural Planalto de Poços de 
Caldas, para executar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens, com fins exclusivamente educativos, no Mu-
nicípio de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.

2. De acordo com o art. 14, § 2º do Decreto-
Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o art. 
13, § 1º, do Regulamento de Serviços de Radiodi-
fusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de 
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada 
pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, 
não dependerá de edital a outorga para a execução 
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente 
educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se 
devidamente instruído, de acordo com a legislação 
aplicável, demonstrando possuir a entidade as quali-
ficações exigidas para a execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 
223 da Constituição Federal, o ato de outorga so-
mente produzirá efeitos legais após deliberação do 
Congresso Nacional, para onde solicito seja enca-
minhado o referido ato, acompanhado do processo 
correspondente.

Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.

DECRETO DE 18 DE JANEIRO DE 2006

Outorga concessão à Fundação Edu-
cativa e Cultural Planalto de Poços de Cal-
das, para executar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, com fins exclusivamente 
educativos, no Município de Poços de Cal-
das, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, 
da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art. 
14, § 2º, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 
1967, e no art. 13, § 1º, do Regulamento de Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, e o que consta do Processo 
Administrativo nº 53000.008468/2003-60,

Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Fundação 

Educativa e Cultural Planalto de Poços de Caldas para 
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
com fins exclusivamente educativos, no Município de 
Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.
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Parágrafo único. A concessão ora outorgada re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assu-
midas pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente dessa concessão de-
verá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar da 
data de publicação da deliberação de que trata o art. 2º

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 18 de janeiro de 2006; 185º da Inde-
pendência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva. 

INFORMAÇÃO Nº 170 2005/COSUD/CGLO/DEOC/SC

Referência: Processo nº 53000.008468/2003.

Interessada: Fundação Educativa e Cultural Planalto 
de Poços de Caldas.

Assunto: Outorga de concessão de Serviço de Ra-
diodifusão de Sons e Imagens com finalidade exclusi-
vamente educativa.

1. A Fundação Educativa e Cultural Planalto de 
Poços de Caldas, com sede na cidade de Poços de 
Caldas, Estado de Minas Gerais, requer, nos presentes 
autos, que seja-lhe outorgada permissão para executar 
o Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, com 
finalidade exclusivamente educativa, utilizando o Ca-
nal 47+E, disponível no plano básico de distribuição 
de canais (fls. 119), na cidade de Poços de Caldas, 
Estado de Minas Gerais.

2. O Estatuto da entidade registrado no Livro A-07 
sob o nº 1.490, do Cartório de Registro Civil das Pes-
soas Jurídicas de Poços de Caldas/MG, preenche os 
requisitos do Código Civil e se encontra de acordo com 
a legislação específica de radiodifusão (fls.20 v).

3. De acordo com a Ata de fundação, apro-
vação do estatuto, eleição e posse da primeira di-
retoria da Fundação Educativa e Cultural Planal-
to de Poços de Caldas realizada no dia 15 de abril 
de 2003 (fls. 07), deliberou-se sobre a composição 
do Conselho Diretor que teve seus membros elei-
tos e empossados por consenço pelos presentes: 
 

ORLANDO RODRIGUES Diretor Presidente

MARINA TIDORI KONICHI DA 
SILVA

Diretora  
Vice-Presidente

CARLA POLLI Diretora Adm.  
e Financeira

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA Diretor Vogal

4. A documentação pertinente aos diretores foi 
anexada aos autos, encontrando-se às fls. 39 a 59.

5. A outorga de permissão para executar Serviço 
de Radiodifusão com finalidade exclusivamente edu-
cativa, está admitida na Constituição Federal (letra a 
do inciso XII do artigo 21).

6. O § 1º, artigo 13, do Regulamento dos Ser-
viços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 

52.795, de 31-10-1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24-12-1996, dispen-
sa a publicação de edital para outorga de serviço 
de radiodifusão com fins exclusivamente educati-
vos, in verbis:

“Art. 13. O edital será elaborado pelo Mi-
nistério das Comunicações, observados, den-
tre outros, os seguintes elementos e requisitos 
necessários à formulação das propostas para 
a execução do serviço:

(...)
§ 1º É dispensável a licitação para outor-

ga para execução de serviço de radiodifusão 
com fins exclusivamente educativos”.

7. Por sua vez, a Constituição Federal, em seu 
artigo 223, estabelece a competência ao Poder Execu-
tivo para outorgar concessão, permissão e autorização 
para o serviço de radiodifusão de sons e imagens e 
determina que o ato de outorga deverá ser apreciado 
pelo Congresso Nacional e somente produzirá efeitos 
legais após sua deliberação.

8. A documentação instrutória referente à entidade 
e a seus diretores encontra-se completa e em ordem.

9. O deferimento da outorga pretendida não im-
plicará em descumprimento dos limites fixados pelo 
Decreto-lei nº 236/67, quer quanto a entidade, quer 
quanto a seus diretores, conforme declarações.

10. A Fundação apresentou declaração constan-
te às fls. 61, dos autos, cujo teor a obriga a cumprir 
as obrigações constantes da Portaria Interministerial 
nº 651, de 15-4-1999, perante o Ministério das Co-
municações.

11. De acordo com os registros existentes neste 
Ministério, há outras entidades que formularam igual 
pedido de outorga para o mesmo serviço para a loca-
lidade de Poços de Caldas/MG:

– Fundação Sulminas de Televisão, Pro-
cesso nº 53000.044846/2003; 

– Fundação Educativa e Cultural Lan-
dulpho da Silveira Sobrinho, Processo nº 
53710.000424/2000.

12. Revela ressaltar que a Fundação Educativa 
e Cultural Planalto de Poços de Caldas apresentou 
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justificativas para o uso do canal pretendido (fls. 62), 
no qual pretende suprir as carências educacionais na 
área de abrangência da emissora pleiteada.

Regem a matéria e o pedido poderá ser deterido, 
a critério da autoridade competente, motivo pelo qual 
sugerimos o seu encaminhamento à douta Consultoria 
Jurídica para prosseguimento.

Brasília, 31 de outubro de 2005. – Fernando B. 
Miranda, Chefe de Serviço.

De acordo. À consideração do Senhor Coordena-
dor-Geral de Outorga de Serviços de Áudio.

Em 31-10-2005. – Vânea Rabelo, Coordenadora de 
Radiodifusão da Região Sudeste e Distrito Federal.

De acordo. À consideração do Senhor Diretor do 
Departamento de Outorga de Serviços.

Em 31-10-2005. – Anacleto Rodrigues Cor-
deiro, Coordenador-Geral de Outorga de Serviços 
de Àudio.

De acordo. À consideração do Senhor Secretário 
de Comunicação Eletrônica.

Em 31-10-2005. – Carlos Alberto Freire Re-
sende, Diretor do Departamento de Outorga de Ser-
viços.

Encaminhem-se à douta Consultoria Jurídica 
deste Ministério, para prosseguimento.

Em 1-1-2005. – Joanilson Laércio Barbosa 
Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Educação – Decisão 
terminativa.)

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 367, DE 2006 
(Nº 2.178/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção do Grupo de Amigos Comunitários 
de Paripe e São Tomé de Paripe – AGAP 
a executar serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Salvador, Estado 
da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 570, de 18 de novembro de 2005, que autoriza 
a Associação do Grupo de Amigos Comunitários de 
Paripe e São Tomé de Paripe – AGAP a executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Salvador, 
Estado da Bahia.

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

MENSAGEM Nº 87, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado da 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 570, 
de 18 de novembro de 2005, que outorga autorização 
à Associação do Grupo de Amigos Comunitários de 
Paripe e São Tomé de Paripe – AGAP para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodiffisão comunitária no município de 
Salvador, Estado da Bahia.

Brasília, 13 de fevereiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 367 EM

Brasilia, 6 de dezembro de 2005

Excelentissimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação do Grupo de Amigos 
Comunitários de Paripe e São Tomé de Paripe – AGAP, 
no Município de Salvador, Estado da Bahia, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A entidade requereu ao Ministério das Co-
municações sua inscrição para prestar o serviço de 
radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui 
manifestação de apoio da comunidade, numa demons-
tração de receptividade da filosofia de criação desse 
braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o de-
senvolvimento e a sedimentação da cultura geral das 
localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo àintegração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53640.000272/00, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
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presente processo, passará a produzir cfeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 570, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53640.000272/00 e do PARECER/MC/
CONJUR/GAT/Nº 1835 – 1.08/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação do Gru-
po de Amigos Comunitários de Paripe e São Tomé de 
Paripe – AGAP, com sede na Rua Pará, nº 2, Paripe, 
no Município de Salvador, Estado da Bahia, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 12º50’25”S e longitude em 
38º27’47”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

RELATÓRIO FINAL –  
ENTIDADE SELECIONADA E SEM CONCORRENTES

RELATÓRIO Nº 0192/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53640.000272/2000 proto-
colizado em 3/7/2000.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação do Grupo de Amigos Co-
munitários de Paripe e São Tomé de Paripe – AGAP, 
Município de Salvador, Estado da Bahia.

I – Introdução

1. A Associação do Grupo de Amigos Comunitá-
rios de Paripe e São Tomé de Paripe – AGAP, inscrita 
no CNPJ sob o número 03.864.029/0001-00, no Es-
tado da Bahia, com sede na Rua Pará nº 02 – Paripe, 
município de Salvador, dirigiu-se ao Senhor Ministro 

de Estado das Comunicações, conforme requerimento 
datado de 10 de julho de 2000, subscrito por repre-
sentante legal, no qual demonstrou interesse na ex-
ploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária nos 
termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
16 Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 24-5-02 que contempla a localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como 
o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4 km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame 
do pleito formulado pela requerente, de acordo com 
petição de folha 01, bem como toda a documentação 
apresentada e vem por meio deste, relatar toda a ins-
trução do presente processo administrativo, em confor-
midade com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, 
de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de Radiodi-
fusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3-3-1998 e Norma Complementar nº 01/2004.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com 
centro localizado na Rua Pará nº 2 – Paripe, no muni-
cípio de Salvador, Estado da Bahia, de coordenadas 
geográficas em 12º50’25”S de latitude e 38º27’47”W 
de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 104/5, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.
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7. Considerando a seleção desta requerente , 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas a 
e b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, e p da Norma Com-
plementar nº 1/2004, comprovação de necessária al-
teração estatutária, comprovante de válida existência 
das entidades que manifestaram apoio à iniciativa, 
cópia do CNPJ retificado da requerente e declaração 
do endereço da sede, tendo sido solicitada a apre-
sentação do projeto técnico, em conformidade com o 
disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada Norma 
(fls. 2 a 295).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 262, fir-
mado pelo engenheiro responsável, seguindo-se o 
roteiro de verificação de instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complemen-
tar nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em 
seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas 
folhas 296 a 299. Ressaltamos que nestes documen-
tos constam as seguintes informações: identificação 
da entidade; os endereços da sede administrativa e 
de localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio; características técnicas dos equipamentos 
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial), 
com indicação da potência efetiva irradiada e inten-
sidade de campo no limite da área de serviço, dia-
gramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
especifica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo das folhas 7 a 295, dos autos, correspon-
de ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98 e pressu-
postos da Norma Complementar nº 1/2004;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 12.1 e alíneas da Norma Comple-
mentar 01/2004;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
01/2004 e ainda, demais declarações e docu-
mentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difbsão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

– Nome

A Associação do Grupo de Amigos Comunitários 
de Paripe e São Tomé de Paripe – AGAP,

– Quadro Diretivo

NOME DO DIRIGENTE CARGO

SILVANA DARZÉ SERRANO PRESIDENTE

EDIBERTO CORREA DA SILVA VICE-PRESIDENTE

CARMEM LÚCIA SANTOS DE 
CARVALHO

SECRETÁRIA

TATIANE DA SILVA CARVALHO TESOUREIRA

 
– Localizaçâo do transmissor, sistema irradiante 
e estúdio

Rua Pará nº 2 – Paripe, Município de Salvador, 
Estado da Bahia.

– Coordenadas geográficas

12º50’25” de latitude e 38º27’47” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” – fls. 296 a 299, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” – fls. 262 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação do Grupo de 
Amigos Comunitários de Paripe e São Tomé de Paripe 
– AGAP, no sentido de conceder-lhe a autorização para 
a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na 
localidade pretendida, dentro das condições circuns-
critas no Processo Administrativo nº 53640.000272/00, 
de 10 de julho de 2000.

Brasília, 19 de setembro de 2005. – Nícia Gonçal-
ves de Faria, Relator da conclusçao jurídica. – Neide 
Aparecida da Silva, Relator da conclusão Técnica.

De acordo.
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À consideração do Senhor Diretor do Departa-
mento de Outorga de Serviços.

Brasília, 19 de setembro de 2005. – Alexandra 
Luciana Costa, Coordenadora.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 21 de setembro de 2005. – Carlos Al-

berto Freire Resende, Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 01 92/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 2 de dezembro de 2005. – Joanilson L. 
B. Ferreira, Secretário de Serviços de Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Educação – Decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 368, DE 2006 

(Nº 2.189/2006, Na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Rádio Comunitária Alternativa FM 
107,1 MHz a executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Jaraguá do 
Sul, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 475, de 31 de outubro de 2005, que autoriza a 
Associação de Rádio Comunitária Alternativa FM 107,1 
MHz a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina.

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

MENSAGEM Nº 51, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem dircito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 383, de 10 de agosto de 2005 – As-
sociação Comunitária de Radiodifusão do Bairro Letícia 
(ACRBL), no Município de Belo Horizonte – MG;

2 – Portaria nº 475, de 31 de outubro de 2005 – 
Associação de Rádio Comunitária Alternativa FM 107,1 
MHz, no Município de Jaraguá do Sul – SC; e

3 – Portaria nº 510, de 8 de novembro de 2005 
– Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Pre-
sidente Sarney/MA – APROMA, no Município de Pre-
sidente Sarney – MA.

Brasília, 31 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 303 EM

Brasília, 9 de novembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação de Rádio Comu-
nitária Alternativa FM 107,1 MHz no Município de 
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, explore 
o serviço de radiodifusão comunitária, em confor-
midade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53740.002314/99, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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PORTARIA Nº 475, DE 31 DE OUTUBRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53740.002314/99 e do Parecer/MC/
Conjur/MRD/Nº 1.385 – 1.08 / 2005, de 6 setembro 
de 2005 resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Rá-
dio Comunitária Alternativa FM 107,1 MHz, com sede 
na Rua Emmendoerfer, nº 240, bairro Nova Brasília, no 
Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 26º28’15”S e longitude em 
49º05’32”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, devendo 
a entidade iniciar a execução do serviço, em caráter 
definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de 
publicação do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

RELATÓRIO  
Nº 134/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC – AOP

Referência: Processo nº 53.740.002.314/99 protoco-
lizado em 22 de novembro de 1999.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação de Rádio Comunitária Al-
ternativa FM 107,1 MHz, Município de Jaraguá do Sul 
Estado de Santa Catarina.

I – Introdução

1. A Associação de Rádio Comunitária Alterna-
tiva FM 107,1 MHz inscrita no CNPJ sob o número 
02.146.228/0001-10, no Estado de Santa Catarina, com 
sede na Rua José Emmendoerfer, 240, Bairro Nova 
Brasília, Município de Jaraguá do Sul, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, confor-
me requerimento datado de 10 de novembro de 1999, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-

to do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado 
pelo Decreto nº 2.613 de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 27 de março de 2000, que contempla 
a localidade onde pretende instalar o seu transmissor, 
assim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 

2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 

petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo circulo de raio igual a 1km, com cen-
tro localizado na Rua José Emmendoerfer 240, Bairro 
Nova Brasília, no Município de Jaraguá do Sul Estado 
de Santa Catarina, de coordenadas geográficas em 
26º28’51”S de latitude e 49º05’32”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 74 e 75, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
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da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I, 
II, e VIII da Norma nº 2/98, comprovação de necessá-
ria alteração estatutária, cópia do CNPJ retificado da 
requerente e declaração do endereço da sede, cujo 
cumprimento e aplicação dos critérios estabelecidos na 
legislação específica resultou no saneamento dos autos 
e posterior seleção da Entidade, tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico (fls. 78 a 222).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 172, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as exi-
gências inscritas em seu item 6.11, conforme observa-se 
nas folhas 223 e 224. Ressaltamos que nestes docu-
mentos constam as seguintes informações: identificação 
da entidade; os endereços da sede administrativa e de 
localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio; 
características técnicas dos equipamentos (transmissor) 
e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da 
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do 
sistema irradiante e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 222 dos autos corresponde 
ao que se segue: 

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98; 

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto 
no subitem 6.11 e incisos da Norma Comple-
mentar 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar 2/98 e ainda, demais declara-

ções e documentos requeridos com intuito de 
confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• Nome

Associação de Rádio Comunitária Alternativa 
FM 107,1 MHz

• Quadro diretivo

Presidente Sebastião da Silva Camargo

Vice-Presidente José Bertanha

Secretário-Geral Antônio Dias de Oliveira

2º Secretário Noedi Dalabrida de Moura

Tesoureiro Manoel Sabel

2º Tesoureiro Jorge Lopes dos Santos

Dir.Patrimônio Antônio Odorizzi Neto

Dir.Cult.Com.Social Justino Pereira da Luz

Diretor de Operações Lindomar Alípio Lago

• Localização do transmissor, sistema irradiante 
e estúdio 

Rua José Emmendoerfer 240, Bairro Nova Brasília, 
Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina.

• Coordenadas geográficas

26º28’5l” de latitude e 49º05’32” de longitude, 
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de 
Análise de Instalação da Estação” -fls.223 e 224, bem 
como “Formulário de Informações Técnicas” -fls. 172 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação de Rádio Comu-
nitária Alternativa FM 107,1 MHz, no sentido de conce-
der-lhe a autorização para a exploração do serviço de 
radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro 
das condições circunscritas no Processo Administrativo 
nº 53.740.002.314/99 de 22 de novembro de 1999.

Brasilia, 12 de maio de 2004. – Relator da Con-
clusão Jurídica, Aline Oliveira Prado, Chefe de Ser-
viço/SSR – Relator da Conclusão Técnca, Neide Apa-
recida de Silva, Chefe de Divisão/SSR.

(À Comissão de Educação – Decisão 
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 369, DE 2006 

(Nº 2.214/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a ASCOM 
– Associação de Comunicação Comuni-
tária Cultural Coração de Maria a execu-
tar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Coração de Maria, Estado 
da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 765, de 22 de dezembro de 2003, que autoriza 
a ASCOM – Associação de Comunicação Comunitá-
ria Cultural Coração de Maria executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Coração de Maria, 
Estado da Bahia.

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

MENSAGEM Nº 229, DE 2005 

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 492, de 22 de setembro de 2003 
– Ação Social Mirandense, na cidade de Miranda do 
Norte – MA;

2 – Portaria nº 532, de 8 de outubro de 2003 
– Associação Comunitária Santanense, na cidade de 
Santana do Deserto – MG;

3 – Portaria nº 563, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária de Comunicação, Cultura 
e Meio Ambiente de Araponga, na cidade de Arapon-
ga – MG;

4 – Portaria nº 646, de 9 de dezembro de 2003 
– Associação de Difusão Comunitária Várzea do Cur-
ral, na cidade de Filadélfia – BA;

5 – Portaria nº 765, de 22 de dezembro de 2003 
– ASCOM – Associação de Comunicação Comunitá-
ria Cultural Coração de Maria, na cidade de Coração 
de Maria – BA;

6 – Portaria nº 6, de 13 de janeiro de 2004 – As-
sociação Louvores ao Rei Integração Comunitária, na 
cidade de Campo Grande – MS;

7 – Portaria nº 31, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação Comunitária de Desenvolvimento Artístico 
e Cultural de Altamira – “ASSOMIRA”, na cidade de 
Altanúra – PA;

8 – Portaria nº 32, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação dos Comunicadores de Maracanaú – ASCO-
MAR, na cidade de Maracanaú – CE;

9 – Portaria nº 40, de 15 de janeiro de 2004 – As-
sociação Comunitária de Comunicação de União de 
Minas, na cidade de União de Minas – MG; e

10 – Portaria nº 43, de 15 de janeiro de 2004 
– Associação Sociocultural São Romão, na cidade de 
Fernando Pedroza – RN.

Brasília, 20 de abril de 2005. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC Nº 65 EM

Basília, 13 de abril de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade ASCOM – Associação de Comunicação 
Comunitária Cultural Coração de Maria, na cidade de 
Coração de Maria, Estado da Bahia, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53640.001675/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunicio Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 765, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
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de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53640.001675/98 Parecer/Conjur/MC 
nº 1.743/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à ASCOM – Associa-
ção de Comunicação Cultural Coração de Maria, com 
sede na Praça Dr. Araújo Pinho, nº 48, 2º andar – Cen-
tro, Coração de Maria, Estado da Bahia, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade. 

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográfica com latitude em 12º 14’36”S e 
longitude em 38º43’47”W, utilizando a freqüência 
de 104,9 MHz,

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de s 
publicação. – Miro Teixeira.

RELATÓRIO Nº 338/2003-DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53640001675/98, protocoli-
zado em 16-11-98.

Objeto: Requerimento de autorização para a 

Exploração do Serviço de

Radiodifusão Comunitária.

Interessado: ASCOM – Associação de Comunicação 
Comunitária Cultural Coração de Maria, localidade de 
Coração de Maria, Estado da Bahia.

I – Introdução

1.  A ASCOM – Associação de Comunicação Co-
munitária Cultural Coração de Maria, inscrita no CNPJ 
sob o número 02.810.060/0001-03, no Estado da Bahia, 
com sede na Praça Doutor Araújo Pinho nº 48, 2º an-
dar, centro, cidade de Coração de Maria, dirigiu-se ao 
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, con-
forme requerimento datado de 28 de outubro de 1998, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
to do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado 
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2.  A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 18 de março de 1999, que contem-
pla a localidade onde pretende instalar o seu trans-
missor, assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 01, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro 
localizado na Praça Doutor Araújo Pinho nº 48, 2º an-
dar, centro, na cidade de Coração de Maria, Estado da 
Bahia, de coordenadas geográficas em 12º14’00”S de 
latitude e 38045’00”W de longitude, conforme os dados 
constantes do Aviso publicado no DOU, de 18-3-99.

6.  A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser alteradas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 96/97, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de 
outros dados, quais sejam: informações sobre geração 
de coordenadas geográficas, instruções sobre coorde-
nadas coincidentes com os levantamentos do IBGE, 
compatibilização de distanciamento do canal, situação 
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto 
para instalação da antena; planta de arruamento, en-
dereços da sede e do  sistema irradiante, outros da-
dos e conclusão. Vale salientar que ao final, a entidade 
apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise 
e conclusão por este Departamento, que constatou a 
possibilidade de aceitação dos novos dados

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: para a 
apresentação da documentação elencada no subitem 
6.7 incisos I, II, III, IV, V, VIII, da Norma nº 2/98, com-
provação de necessária alteração estatutária, cópia 
do CNPJ da requerente e declaração do endereço 
da sede, cujo cumprimento e aplicação dos critérios 
estabelecidos na legislação específica resultou no sa-
neamento dos autos e posterior seleção da Entidade, 
tendo sido solicitada a apresentação do projeto técni-
co (fls. 99 à 168).
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8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 158, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma nº 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme ob-
serva-se nas folhas 169 e 170. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 à 170, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às fina-
lidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de elei-
ção dos dirigentes, devidamente registradas 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às fina-
lidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar  nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subítem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• Nome

ASCOM – Associação de Comunicação Comu-
nitária Cultural Coração de Maria;

• Quadro diretivo

Presidente Alexandre Pereira da Silva 

1ª Vice-presidente Magali Soares Daltro

2ª Vice-presidente Eliana Silva Cerqueira

Secretária Geral Ana Rita Adorno

2º Secretário Clodoaldo Moura C. do Couto

Tesoureiro Carlos Henrique de A. Martins

2ª Tesoureira Nilma Murici Cerqueira

• Localização do transmissor, sistema irradiante 
e estúdio

Praça Doutor Araújo Pinho nº 48, 2º andar, centro, 
cidade de Coração de Maria, Estado da Bahia;

• Coordenadas geográficas

12º14’36”S de latitude e 38º43’47”W de longitu-
de, correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro 
de Análise de Instalação da Estação” – fls. 169 e 170, 
bem como “Formulário de Informações Técnicas” – fls 
158 e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela ASCOM – Associação de 
Comunicação Comunitária Cultural Coração de Maria, 
no sentido de conceder-lhe a autorização para a ex-
ploração do serviço de radiodifusão comunitária, na 
localidade pretendida, dentro das condições circuns-
critas no Processo Administrativo nº 53640001675/98, 
de 16 de novembro de 1998.

Brasília, 7 de novembro de 2003. – Cristiane Ca-
valheiro Rodrigues, Relatora da Conclusão Jurídica, 
Chefe de Serviço/SSR; Regina Aparecida Montei-
ros, Relatora da Conclusão Técnica, Chefe de Ser-
viço/SSR.

De acordo. 
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 10 de novembro de 2003. – Jayme Mar-

ques de Carvalho Neto, Coordenador-Geral de Ou-
torga de Serviços de Áudio e Imagem.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 10 de novembro de 2003. – Carlos Al-

berto Freire Resende, Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços

Aprovo o Relatório nº 338/2003/DOS/SSCE/MC. 
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e 
parecer.

    275ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2006 



Agosto de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 16 26809 

Brasília, 12 de novembro de 2003. – Eugênio 
de Oliveira Fraga, Secretário de Serviços de Comu-
nicação Eletrônica.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 370, DE 2006 

(Nº 2.215, Na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Belém FM Ltda., para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Belém, Estado da 
Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 384, de 12 de agosto de 2005, que outorga 
permissão à Rádio Belém FM Ltda, para explorar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Belém, Estado da Paraíba.

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

MENSAGEM Nº 758, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da submeto à apreciação de Vossas 
Excelências, acompanhadas de Exposições de Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, permissões às 
entidades abaixo para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de sonora em 
freqüência modulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 239, de 22 de abril de 2005 – Eco-
acre Rádio, Jornal e Televisão Ltda., no Município de 
Senador Guiomard – AC;

2 – Portaria nº 241, de 22 de abril de 2005 – Eco-
acre Rádio, Jornal e Televisão Ltda., no Município de 
Plácido de Castro – AC;

3 – Portaria nº 242, de 22 de abril de 2005 – Eco-
acre Rádio, Televisão Ltda., no Município de Porto 
Walter – AC; e

4 – Portaria nº 384, de 12 de agosto de 2005 – Ra-
dio Belém FM Ltda., no Município de Belém – PB.

Brasília, 8 de Novembro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC 250 EM

Brasília, 18 de agosto de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-

minou-se a publicação da Concorrência nº 082/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência, modulada, no 
Município de Belém, Estado da Paraíba.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que à Rádio 
Belém FM Ltda. (Processo nº 53103.000225/2000) 
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos 
termos estabelecidos pelo Edital, tomando-se assim 
a vencedora da concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, 
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 384, DE 12 DE AGOSTO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta 
do Processo nº 53103.000225/2000, Concorrência nº 
082/2000-SSR/MC, e do Parecer Conjur/MC/MGT/Nº 
0587-2.29/2005, de 11 de agosto de 2005, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Belém FM 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, no Município de Belém, 
Estado da Paraíba.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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(À Comissão de Educação – Decisão 
terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-
co/PT – RJ) – Os Projetos de Decreto Legislativo 
nºs 365 a 370, de 2006, que acabam de ser lidos, tra-
mitarão com prazo determinado de quarenta e cinco 
dias, de acordo com o art. 223, § 1º, da Constituição 
Federal.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos ter-
mos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário em 
25 de março de 2003, os Projetos lidos serão apreciados 
terminativamente pela Comissão de Educação, onde po-
derão receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, 
nos termos do art. 122, inciso II, b, combinado com o 
art. 375, I, ambos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Marcos Guerra.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI Nº 239, DE 2006

Acrescenta o § 4º ao art. 23 da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Esta-
tuto do Desarmamento), para determinar 
que as armas de fogo contenham número 
de série gravado em suas superfícies in-
terna e externa.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 23 da Lei nº 10.826, de 22 de de-

zembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento), passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 23 ..................................................  
 .......................................................................

§ 4º As armas de fogo conterão, para fins 
de identificação, número de série, que deve-
rá ser gravado em suas superfícies externa e 
interna, em local apropriado, nos termos do 
regulamento desta Lei. (NR)”

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

Justificação

Embora o Estatuto do Desarmamento tipifique a 
conduta de suprimir ou alterar marca, numeração ou qual-
quer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato, 
prevendo pena de reclusão, de três a seis anos, e multa, 
não há qualquer mecanismo legal, no ordenamento jurí-
dico vigente, que dificulte a prática dessa adulteração.

Nesse sentido, entendemos ser oportuna a alte-
ração do Estatuto do Desarmamento para determinar 
que as empresas fabricantes de armas de fogo sejam 

obrigadas a gravar o número de série tanto na super-
fície externa, quanto na interna da arma de fogo.

Tal medida, a despeito de não eliminar completa-
mente a prática de adulteração dos números de série, 
visa a dificultar a ação daqueles que intentam burlar o 
controle do Estado sobre a circulação das armas de 
fogo. Nesse passo, vale ressaltar que o número de série 
permite, sobretudo ao Poder Público, a identificação 
da origem e do proprietário da arma de fogo.

Considerando que, em regra, à adulteração do 
número de série seguem-se outras práticas delituosas, 
cometidas com a arma de fogo, acreditamos na con-
veniência e necessidade da alteração legislativa ora 
proposta, a fim de auxiliar na identificação da proce-
dência dessas armas pelo Poder Público.

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2006. – Se-
nador Valdir Raupp.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003

Dispõe sobre registro, posse e comer-
cialização de armas de fogo e munição, so-
bre o Sistema Nacional de Armas – SINARM, 
define crimes e dá outras providências.

.............................................. ......................................
Art. 23. A classificação legal, técnica e geral, bem 

como a definição das armas de fogo e demais produtos 
controlados, de usos proibidos, restritos ou permitidos 
será disciplinada em ato do Chefe do Poder Executivo 
Federal, mediante proposta do Comando do Exército.

§ 1º Todas as munições comercializadas no País 
deverão estar acondicionadas em embalagens com 
sistema de código de barras, gravado na caixa, vi-
sando possibilitar a identificação do fabricante e do 
adquirente, entre outras informações definidas pelo 
regulamento desta lei.

§ 2º Para os órgãos referidos no art. 6º, somente 
serão expedidas autorizações de compra de munição 
com identificação do lote e do adquirente no culote dos 
projéteis, na forma do regulamento desta Lei.

§ 3º As armas de fogo fabricadas a partir de 1 (um) 
ano da data de publicação desta Lei conterão dispositi-
vo intrínseco de segurança e de identificação, gravado 
no corpo da arma, definido pelo regulamento desta Lei, 
exclusive para os órgãos previstos no art. 6º.
.............................................. ......................................

(À Comissão de Educação – Decisão 
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – O Projeto que acaba de ser lido será publi-
cado e remetido à Comissão competente.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1º Secretário em exercício, Senador Marcos Guerra.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 913, DE 2006

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que seja consignado, nos 
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso ao Municí-
pio de Parnaíba, no Estado do Piauí, pelo transcurso 
de seus 162 anos de emancipação política, ocorrido 
no dia 14 de agosto.

Requeiro ainda que deste Voto de Aplauso se-
jam cientificados o Prefeito de Parnaíba, José Hamil-
ton Castelo Branco, e por seu intermédio, a Câmara 
de Vereadores de Parnaíba e toda a população do 
município.

Justificação

Parnaíba é a segunda maior cidade do Piauí, sen-
do também um tradicional celeiro de políticos, inclusive 
três ex-governadores: Chagas Rodrigues, Mão Santa 
e Alberto Silva. Esta semana está comemorando 162 
anos de emancipação política. Com 130 mil habitantes, 
localizada no norte do Estado, é ainda mais conhecida 
pelo famoso Delta do rio Parnaíba, que abriga exóticas 
lagoas, mangues, dunas e cerca de 70 ilhas e ilhotas. 
O Delta, com sua paisagem exuberante, garante o 
cenário paradisíaco dessa região do Piauí que atrai 
turistas de todo o mundo.

A região norte e meio norte do Piauí passou 
por um significativo processo de geração de riqueza 
no final do século XVIII e início do século XIX. Nesse 
contexto, Parnaíba desempenhou papel fundamental, 
pois os produtos de todo o sertão eram concentrados 
no porto da cidade, para exportação ao mercado nor-
te-americano e europeu (óleos essenciais, perfumes, 
extratos vegetais, etc).

Parnaíba se tornou por décadas um dos principais 
portos do País com infra-estrutura única como ener-
gia elétrica e porto com guindaste a vapor. Durante a 
Segunda Guerra Mundial, o porto de Parnaíba tinha 
o status privilegiado de ser considerado estratégico 
pelas forças aliadas dado o escoamento do óleo de 
mamona pelo porto.

Parnaíba continua sendo o pólo de transforma-
ção de produtos do setor primário para toda a região 
norte do País, compreendida entre o oeste do Ceará e 
o leste do Maranhão. Estão localizadas em Parnaíba: 
a maior bacia leiteira do Piauí com diversas coopera-
tivas de laticínios, um pólo de curtumes que abastece 
a indústria calçadista em São Paulo e Rio Grande do 
Sul, um pólo de produção de extratos vegetais para 

o mercado internacional e um pólo de produção de 
camarão.

Pelo aniversário da cidade, formulo este Voto de 
Aplauso, dirigido sobretudo aos seus habitantes.

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2006. – Se-
nador Heráclito Fortes.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-
co/PT – RJ) – A Presidência encaminhará o voto de 
aplauso solicitado.

O Requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

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

E lido o seguinte:

Of. nº 609/06 – LPL 

Brasília, 7 de agosto de 2006

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Par-

tido Liberal indica o Deputado Minton Monti (PL/SP), 
na qualidade de titular, e o Deputado Oliveira Filho 
(PL/PR), na qualidade de suplente, em substituição aos 
anteriormente indicados, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 315, de 3 de agosto de 2006, que “Dispõe sobre 
operações de câmbio, sobre registro de capitais es-
trangeiros, sobre o pagamento em lojas francas locali-
zadas em zona primária de porto ou aeroporto, sobre 
a tributação do arrendamento mercantil de aeronaves, 
sobre a novação dos contratos celebrados nos termos 
do § 1º do art. 26 da Lei nº 9.491, de 9 de setembro 
de 1997, altera Decreto nº 23.258, de 19 de outubro 
de 1933, a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, o 
Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, e revoga 
dispositivo da Medida Provisória nº 303, de 29 de ju-
nho de 2006”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Luciano 
Castro, Líder do Partido Liberal.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – Serão feitas as substituições solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, 
Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, prezado Senador Roberto Saturnino, 
Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero aqui expressar 
minha solidariedade ao jornalista Guilherme Portanova 
e ao auxiliar técnico Alexandre Calado, que, na manhã 
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de sábado, por volta de oito horas e trinta minutos, foram 
seqüestrados por membros do Primeiro Comando da 
Capital. Estavam eles na Avenida Luiz Carlos Berrini, 
em São Paulo, diante da Rede Globo de TV, para ini-
ciar sua atividade, que seria justamente a de cobrir a 
caminhada do Senador Aloizio Mercadante. Junto com 
o Senador, eu e a ex-Prefeita Marta Suplicy, naquela 
manhã, caminhamos pelas ruas do bairro de Tucuruvi, 
na Zona Norte de São Paulo.

Duas pessoas apontaram armas para os dois 
funcionários da emissora, obrigando-os a entrar em 
um automóvel, que acabou sendo queimado e dei-
xado pelos seqüestradores, os quais levaram ambos 
para outro local. Soube-se posteriormente que, com a 
libertação de Alexandre Calado, a 200 metros da Rede 
Globo, no Brooklin, com a missão de entregar à dire-
ção da emissora um DVD com um pronunciamento da 
quadrilha, criticando o regime disciplinar diferenciado 
e a forma como são tratados muitos detentos, ou re-
educandos, que têm vivido nas prisões situações não 
condizentes com a dignidade do ser humano. 

A Rede Globo acabou exibindo aquela gravação, 
de três minutos e cinco segundos, na madrugada de 
domingo, aos 28 minutos. 

Guilherme Portanova, com o rosto coberto por 
uma blusa, foi libertado na madrugada de ontem, vin-
te e quatro horas depois da exibição do vídeo, depois 
de passar quarenta horas em poder dos seqüestra-
dores.

Felizmente, tanto Guilherme Portanova quanto 
Alexandre Calado estão bem, junto com seus familia-
res, mas obviamente passaram por uma situação de 
extrema angústia e dificuldade. 

Todos nós, Sr. Presidente, estamos preocupados 
com essa situação. Qualquer um de nós pode acabar 
sendo vítima. 

Gostaria aqui de transmitir a importância do diá-
logo para todos nós que estamos disputando eleições, 
Senador Sibá Machado. Embora estejamos conscientes 
de que em 1º de outubro, nós do PT, estaremos dispu-
tando, Senador Marcos Guerra, com o PSDB, com o 
PFL, sabemos que neste momento é importante haver 
um diálogo construtivo. 

Nesse sentido, acho muito positivo que tenha o 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva dialogado com o 
Governador Cláudio Lembo, na última sexta-feira, e 
que ambos tenham chegado a um entendimento sobre 
como a Inteligência, tanto da Polícia Federal quanto da 
Polícia Civil e Militar do Estado de São Paulo, entrarão 
em cooperação, de maneira mais entrosada. Sabe o 
Governador Cláudio Lembo que, se necessário, o Go-
verno do Presidente Lula e o Ministro da Justiça co-
locam à disposição a Força Nacional ou até mesmo 

as Forças Armadas. O Governador Cláudio Lembo 
ponderou que ainda não considera isso necessário. 
Mas nós estamos vivendo no Estado de São Paulo, 
particularmente na cidade de São Paulo, uma situação 
extremamente séria, com violência, seqüestros, roubos 
e assassinatos em um grau muito alto.

Sr. Presidente, ainda hoje de manhã viveu uma 
experiência difícil a pessoa que trabalha comigo. Eu 
vinha para Brasília. Mudei de residência há poucos 
dias. Acordei, abri a janela, vi o motorista com o carro 
pronto para me levar ao aeroporto. Arrumei-me – to-
mei banho, vesti-me – e, quando cheguei à porta, ele 
não estava, não apareceu. Então, resolvi tomar um táxi 
para ir ao aeroporto. 

Ao chegar em Brasília, soube que o meu moto-
rista, José Damião da Silva, havia sido seqüestrado 
– por alguns minutos, eu não estava junto. Felizmente, 
ele já está bem, em casa, com seus familiares. Descre-
veu-me há pouco que dois rapazes, de cerca de 23 e 
25 anos, apontaram-lhe um revólver, dizendo-lhe que 
se movesse para a lateral do banco, para o banco de 
passageiros. Ambos entraram no automóvel e o leva-
ram. Pediram seus documentos, cartões de crédito e 
o código para retirar o dinheiro, ali no Jardim São Luiz, 
depois da Marginal, perto do viaduto da Avenida João 
Dias. Ele havia dito que estava ali me esperando para 
levar-me ao aeroporto e que era um simples motorista 
do Senador Suplicy. Eles, então, disseram: “Bom, se 
é de político, então a polícia acha fácil o carro. Esse é 
um BO muito grande” – usaram essa expressão. Ha-
via um livro de minha autoria, Renda Básica de Cida-
dania, que eles gostaram, até anotaram ali o código 
da conta do motorista. Chegaram a afirmar que iriam 
votar em mim, mas resolveram deixar o motorista com 
o automóvel, dizendo: 

“Olha, agora você não olha para nós” – ali, perto 
da ponte da Avenida São Luiz. 

José Damião da Silva trabalha comigo desde 
1985, é pessoa muito querida minha e da família. Fe-
lizmente, está em casa, mas ficou muito preocupado. 
Isso ocorreu na frente da minha casa hoje.

Registro esse fato para dizer que não se trata de 
uma ação contra um partido ou outro. Nós precisamos 
cooperar. Ainda ontem conversei com o Governador 
Cláudio Lembo, por ocasião do lançamento do livro so-
bre o Sr. Otávio Frias de Oliveira, a respeito da propo-
sição que ele me havia feito, de apresentar um projeto 
de lei que permitisse àqueles que estão detidos, reedu-
candos, prisioneiros, trabalhar na própria reconstrução 
do Presídio de Araraquara, que destruíram. Por carta, 
pronunciei-me a respeito na última semana. 
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A Assessoria do Senado informou-me – e eu in-
formei ao Governador que não é necessário um projeto 
de lei novo, porque a Lei de Execução Penal permite 
perfeitamente que reeducandos trabalhem em obras 
públicas, inclusive no ambiente da prisão e na própria 
reconstrução e reforma do presídio. Isso pode perfei-
tamente ser realizado.

Também conversei com o Secretário de Assuntos 
Penitenciários, Antônio Ferreira Pinto, dando essa infor-
mação. Ele me disse que aquela superlotação – 1443 
presos num único ambiente – já diminuiu para cerca 
de quatrocentos. A situação foi bastante amenizada 
desde aquele episódio de há quase um mês.

Acho que, para resolvermos esses problemas 
todos, temos de pensar, com mais energia e determi-
nação, na instituição de mecanismos que possam fazer 
da sociedade brasileira uma sociedade cada vez mais 
justa e solidária, onde as pessoas não sintam a ne-
cessidade de seguir o caminho da criminalidade para 
assegurar a sobrevivência digna de seus familiares.

Senador Sibá Machado, ouço V. Exª com muita 
honra.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sena-
dor Eduardo Suplicy, fiquei ouvindo o pronunciamento 
de V. Exª e realmente é chocante o que estamos aqui 
assistindo pela imprensa nacional. Agora, V. Exª traz 
essa notícia de última hora, que nos colhe a todos de 
surpresa, que trata sobre o seqüestro do motorista 
que trabalha com V. Exª há tanto tempo. Isso poderia 
ter acontecido inclusive com V. Exª se, minutos antes, 
tivesse entrado naquele carro. Eu estava vendo os no-
ticiários de hoje, e a ONG Repórteres Sem Fronteiras 
faz uma comparação que realmente bate muito bem 
com o que eu vinha pensando de ontem para hoje. Diz 
que estamos vivendo a modernidade de tudo e é cla-
ro que a do crime também. É uma cópia do que eram 
táticas de guerra vinculadas eminentemente a grupos 
políticos, sejam de esquerda, sejam de direita, sejam 
de extrema esquerda ou de extrema direita, que se di-
gladiaram tanto nas décadas de cinqüenta, sessenta, 
setenta e parte da década de oitenta. Agora, se vêem 
facções do crime organizado usando desses méto-
dos. A matéria fala até da comparação com métodos 
utilizados na guerra entre o povo de Israel e o povo 
árabe durante esses cinqüenta anos. Fico realmente 
muito preocupado porque, no meio de uma situação 
dessa natureza, no meio de uma campanha eleitoral 
ainda existem pessoas que queiram tratar desse as-
sunto de maneira político-eleitoral. Ao que estamos 
assistindo é muito sério, é muito preocupante para to-
das as pessoas.

O que aconteceu com os dois profissionais da 
Rede Globo creio que realmente está acima de qual-
quer avaliação mais simplista ou banal, é uma coisa 
a ser pensada com muito carinho.

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

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – A TV teve 
de tomar a decisão de veicular o vídeo que foi grava-
do, sob pena de ver um de seus profissionais ter sua 
vida consumada por uma organização dessa natureza. 
Também acho que a decisão da emissora foi correta. 
O método é muito parecido mesmo com o que se vê 
hoje no Oriente Médio: seqüestro de pessoas, veicu-
lação de rostos encapuzados e assim por diante. E o 
que vejo também é que, às vezes, o assunto é tratado 
como, por exemplo: o problema é recrudescimento na 
lei? O problema é da falta de presídios? O problema é 
que determinados governantes – digamos assim – não 
se importam direito? É ter um Ministério especial para 
tratar do problema? O que tenho achado é que talvez 
as respostas para poder se coibir esse tipo de ativida-
de não estão sendo mais a contento. Tenho assistido 
inclusive aos debates da televisão. Ontem assisti ao da 
Rede Bandeirantes e as respostas não nos satisfazem 
quanto ao que seria uma atitude correta de Estado em 
relação a esse tipo de crime. Mas quero dizer a V. Exª 
que as pessoas que estão muito preocupadas com 
tudo isso deveriam se manifestar. Quem tiver idéias 
sobre o assunto, está na hora de recolhimento de 
idéias, que possam ser acatadas pelos candidatos à 
Presidência da República e a Governos de Estados e 
assim por diante. Fico aqui solidarizando-me também 
com V. Exª, com os jornalistas da TV Globo e, é claro, 
com toda a população de São Paulo, que, durante este 
ano inteiro, está vivendo uma situação de medo, de 
pavor. Medo de sair de casa. Fico aqui imaginando um 
profissional do serviço de segurança pública de São 
Paulo, que todos os dias sai de casa e fica preocupa-
do se voltará com vida e com saúde. Digo aqui para 
V. Exª, com toda a segurança: acho que requer muita 
maturidade. Este assunto é suprapartidário, este as-
sunto está acima de qualquer entendimento político, 
requer, do meu ponto de vista, idéias de quem as tiver 
– talvez até o Senado Federal possa abrir uma página 
de inserção na Internet, para recolher sugestões, por-
que está na hora de se materializar algumas sugestões 
mais contundentes para se coibir esse tipo de atitude. 
Volto a dizer que acho que, por força da globalização, 
são pessoas que estão vivendo hoje da modernidade 
de comunicação estando ou não presas. A situação é 
de zombaria: de zombaria com a autoridade pública, 
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de zombaria com a autoridade policial, de zombaria 
com a figura do Estado. Não podemos ficar aqui ape-
nas dizendo que se deve aumentar a penalidade, que 
se deve fazer mais um presídio. Como se vê aqui, são 
262 policiais para manter Fernando Beira-Mar encar-
cerado? Aqui, Senador Suplicy, fica a solidariedade 
de uma pessoa que, mesmo morando tão distante de 
São Paulo, está muito preocupado com o desenrolar 
das coisas no Estado de V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Muito obrigado, Senador Sibá Machado.

Fiquei pensando um pouco, porque o José Da-
mião da Silva, o meu motorista, disse que os dois se-
qüestradores responderam que também eram pais de 
família, quando ele informou que tinha cinco crianças. 
Eles até disseram “somos pessoas calmas”. Felizmen-
te, ele está bem e, inclusive, já pôde estar com sua 
família, filhas e filhos. 

Senador Sibá Machado, V. Exª mencionou o de-
bate de ontem. Quero aqui, com o maior carinho e 
amizade pelo Presidente Lula, recordar o que eu dis-
se em alguns pronunciamentos, em 1998, quando o 
Presidente Lula disputava a eleição com o então Pre-
sidente da República Fernando Henrique Cardoso, 
candidato à reeleição. 

No dia 5 de agosto de 1998, disse, em um discur-
so como Líder, que a edição de 26 de junho de 1998 
da Folha de S.Paulo registrou a seguinte declaração 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso: “Não vou 
a debates no primeiro turno. Posso mudar de opiniões, 
se cair nas pesquisas”. Nessa mesma entrevista, ao 
ser questionado se isso não era mudar as regras no 
meio do jogo, Sua Excelência afirmou que “a política 
não é regra, é criatividade”. 

Então, eu disse: É inacreditável que o Presidente 
da República possa ter feito uma declaração dessas. 
Suas palavras revelam descaso e até desprezo pela 
opinião pública. Não consigo reconhecer aquela pes-
soa que, durante os anos 60, 70 e 80, esteve ao meu 
lado e ao lado de tantos que lutaram pela volta da de-
mocracia em nosso País e pelo aperfeiçoamento das 
instituições democráticas. 

O debate direto entre os candidatos constitui o 
acontecimento mais significativo das campanhas elei-
torais nos países democráticos. Lembremo-nos de que, 
durante a campanha para que o Congresso Nacional 
votasse a Emenda da Reeleição, o Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso referiu-se mais uma vez aos 
Estados Unidos, país onde o Presidente tem o direito 
de disputar a reeleição por uma vez. 

Ora, qual o momento mais importante da cam-
panha eleitoral...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
nos Estados Unidos? (dizia eu em discurso de 1998). 
Justamente os debates entre os candidatos transmiti-
dos em cadeia para toda a nação, debates esses que 
inclusive têm sido transmitidos pela CNN ou, às vezes, 
até pelas nossas emissoras de televisão. Nós brasi-
leiros, via CNN ou emissoras nacionais, assistimos a 
esses debates com extraordinário interesse.

Prossigo contando a história de debates nos Es-
tados Unidos, na França e assim por diante. E eu re-
cordava o episódio de 1985, quando eu e o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, ambos candidatos, criti-
cávamos severamente o ex-Presidente Jânio Quadros, 
que preferiu não comparecer ao debate realizado en-
tre os candidatos a prefeito, e o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso foi muito crítico pela ausência de 
Jânio Quadros.

Quero aqui, com carinho, dizer ao meu amigo, 
Presidente Lula, se puder reconsiderar esta opinião de 
não ter comparecido ao debate na Rede Bandeiran-
tes... Quem sabe possa haver outro debate na Rede 
Bandeirantes. Haverá outro ainda...

Mas eu sinceramente avalio que o debate entre 
os candidatos é o momento mais alto da campanha, 
ainda mais quando se tem um candidato que é o Pre-
sidente da República. Ele poderá mostrar a sua atitude 
de aperfeiçoamento da democracia brasileira, porque 
obviamente o Presidente da República tem uma cober-
tura natural no cotidiano de todos os fatos dos quais 
participa. Então, há uma relativa vantagem em relação 
aos demais. Mas se ele disser...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr. 
Presidente, só mais este ponto. Se ele puder dizer: “Eu 
faço questão de ir ao debate e proporcionar igualdade 
de condições para os meus adversários em relação a 
mim”. Mesmo que o Presidente, de repente, por cau-
sa da regra do debate, precise esperar que cinco, seis 
candidatos, todos venham fazer críticas a ele, mas daí 
é claro que os telespectadores estarão aguardando 
o momento de o Presidente dizer as suas palavras, 
apresentar as suas propostas e o seu conhecimento 
extraordinário do Brasil. E ele terá uma condição ex-
cepcional para dizer o que pretende fazer e o que faz 
e assim por diante.

Posso conceder dois breves apartes? Ao Sena-
dor Leonel Pavan e ao Senador Pedro Simon, porque 
ambos me pedem?

Com muita honra, ouço V. Exª.
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O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Permita-me, 
Sr. Presidente, o aparte, já que hoje é um dia bastante 
tranqüilo, e dá até para debatermos esse assunto, que é 
muito importante. Meu amigo, Senador Suplicy, primeiro 
eu gostaria de falar sobre a questão da segurança. Eu 
vinha vindo no carro, ouvindo-lhe, e confesso que o 
fato mexeu conosco, até porque V. Exª poderia ter sido 
vítima por – um acaso não foi vítima. Então, também 
queremos nos sensibilizar com essa situação.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Obrigado, Senador Leonel Pavan.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – O problema 
é o seguinte: não queremos jogar a responsabilidade 
para ninguém sobre a questão da segurança. Nem 
para o Presidente da República, nem para o governa-
dor de São Paulo, Cláudio Lembo. Não vamos jogar 
só para um, não vamos responsabilizar uma pessoa 
só, não vamos fazer isso. Mas uma coisa é preciso 
ser lembrada, Senador Eduardo Suplicy: o Fundo Pe-
nitenciário Nacional tem R$335 milhões para serem 
investidos, até agora foram investidos só R$5 milhões. 
Posso estar errado, mas estou pegando dados que me 
foram passados há pouco pela minha assessoria. Só 
foram investidos R$5 milhões do Fundo Penitenciário 
Nacional. E parece-me que esse investimento foi em 
passagens, eventos, computadores e assim por dian-
te. Essas coisas são importantes, muito importantes, 
como equipamentos. Porém, só foram investidos R$ 
5 milhões. Parece também que o Siafi, no primeiro 
semestre, anunciou – isso quem me passou foi a as-
sessoria do PSDB – que o governo tem R$1,5 bilhões 
para investir. Até agora, comprometidos, são só 12% 
dos R$1,5 bilhões. E liberados mesmo não chega a 
1%, ou um pouco mais de 1%, não sei. É claro que 
não se deve responsabilizar só o Presidente Lula, mas, 
se existem os recursos destinados ao orçamento, por 
que não liberá-los, Senador? Tenho certeza absoluta 
de que V. Exª também não concorda com isso.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Permita-me, Senador Leonel Pavan, dar-lhe a infor-
mação que me transmitiu, no sábado, o próprio Se-
cretário de Assuntos Penitenciários, Antônio Ferreira 
Pinto. Inclusive, após o encontro do Presidente com o 
Governador Cláudio Lembo, sexta-feira última. No sá-
bado, informou-me que já estavam tomadas as provi-
dências que o Ministro da Justiça pediu no sentido de 
formalizar exatamente a destinação dos recursos. Já 
estavam depositados na conta do Governo do Estado 
de São Paulo R$87 milhões. Os R$13 milhões restantes, 
para a construção dos presídios necessários, estarão 
em breve liberados. Aquela providência de liberação 
de R$100 milhões de recursos do Governo da União 

para o Governo do Estado de São Paulo, diante da 
emergência, foi tomada nos últimos dias.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Sr. Presidente, 
Senador Roberto Saturnino, esse debate é importante. 
Hoje não haverá votações. Portanto, solicito um tem-
po a mais para debatermos com o Senador Eduardo 
Suplicy essa questão. Nossa intenção é de encontrar 
soluções. É correto, Senador Eduardo Suplicy, que os 
recursos liberados agora não salvam, não inocentam, 
nem isentam os responsáveis do passado. Tudo o 
que ocorreu até agora poderia ter sido amenizado se 
tivessem investido esses recursos antes, se tivessem 
destinado R$80 milhões ou R$100 milhões antes. Isso 
se pudessem tê-los destinado. Não destinaram.

Agora, esse recurso poderá amenizar a situação 
daqui para a frente. Também destinaram R$13 milhões 
para os presídios de Santa Catarina, mas só falaram, 
não existe o dinheiro, o dinheiro não está lá, não está 
liberado! A verdade é que estamos vivendo um mo-
mento dos mais difíceis no Brasil em relação à segu-
rança. No entanto, não sei se por burocracia ou o que 
seja, não se libera, a não ser sob pressão, Eduardo 
Suplicy, independentemente de quem seja o Presiden-
te da República. Segurança é prioridade. É prioridade! 
Não se pode deixar o recurso parado no caixa. Tem de 
liberar! Está garantido! Foi aprovado! Outra questão 
que gostaria de colocar aqui é sobre o fato de o Lula 
não ter ido ao debate. Não dá para se comparar com 
o Fernando Henrique Cardoso, dizendo que ele fazia 
também. O Fernando Henrique Cardoso não é candi-
dato; o candidato é Geraldo Alckmin. Ele já passou; 
agora, são novos candidatos! O Lula está disputando 
com o Alckmin, com a Heloísa Helena, com o Cristo-
vam. É um novo processo, é uma nova eleição, é novo 
debate, são novos tempos, é nova história! Porque o 
Lula sempre demonstrou ser diferente e dizia que seria 
diferente! E, lamentavelmente, penso que ele fugiu do 
debate. Assim como não se pode comparar o Fernan-
do Henrique Cardoso, que foi um grande Presidente 
da República, com o Alckmin, não podemos dizer que 
qualquer um do PT seja culpado pelas falcatruas que 
alguns do PT cometeram. Os que cometeram vão pagar; 
os que não fizeram vão ser julgados; para os que não 
cumpriram sua missão, com certeza, a população vai 
dar a resposta dia 1º de outubro! Agora, querer fazer 
a comparação, porque o Fernando Henrique Cardoso 
não foi, o Lula não quer ir, não faz sentido, pois penso 
que este não esteja indo por outros motivos, que não 
o da comparação!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Senador Leonel Pavan, V. Exª está percebendo que 
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eu aqui hoje estou recordando os meus discursos – são 
três que, inclusive, vou pedir para serem registrados 
nos Anais da Casa – de 1998, quando então procu-
rava instar o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
a participar dos debates. E hoje quero transmitir com 
fraternidade, com amizade ao Presidente Lula que ele 
estará prestando um serviço à democracia se compa-
recer aos debates.

Ouço o Senador Pedro Simon com muito hon-
ra.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Eu acho 
que V. Exª está sendo muito claro. Aliás, justiça seja 
feita, não é por nada que a credibilidade de V. Exª tem 
índices tão elevados em São Paulo para candidato a 
reeleição. É que V. Exª, com muita dificuldade, com 
muitas interrogações dentro do seu próprio partido, 
vem mantendo a coerência que o caracteriza. As teses 
que V. Exª defendia ontem como líder e como Senador 
da oposição, V. Exª as busca e esforça-se para defen-
dê-las hoje. Então o que tem que se salientar no seu 
pronunciamento é que, há quatro anos, V. Exª...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Aqui era 1998, Senador Pedro Simon...

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Há oito anos, 
V. Exª...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Permita-me, Senador. Nesse mesmo discurso, citei 
palavras do Presidente Fernando Henrique Cardoso 
sobre a ausência de Jânio Quadros no debate de 1985, 
quando ele disse: “São Paulo vê, assim, que tipo de 
candidato é o Sr. Jânio Quadros. E que lástima para 
todos nós seria voltarmos a esse passado, aos mes-
mos golpinhos, tentando, simplesmente, fugir do de-
bate”. Ou seja, eu queria recordar Fernando Henrique 
sobre a importância de ele vir ao debate. E defendia, 
então, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que era 
o principal adversário.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – E V. Exª mos-
tra sua coerência. Defende, hoje, no Governo, o que V. 
Exª defendia, ontem, na Oposição. Mas essa não é a 
característica deste Senado. Tantos os companheiros 
de Fernando Henrique, que ontem silenciavam quando 
ele não queria ir aos debates, hoje, cobram do Lula, 
porque não vai ao debate. Quantos companheiros do 
PSDB, que hoje cobram do Lula que não vai ao debate, 
mas, ontem, calavam, silenciavam e defendiam Fer-
nando Henrique que não ia ao debate. Dentro dessa 
heterogeneidade de comportamento, V. Exª mantém a 
coerência. E faz muito bem V. Exª de ir à tribuna. E não 
ir à tribuna para falar, mas ler o seu pronunciamento 
quando V. Exª era Líder da Oposição, e o candidato, 

que não queria ir, era o Sr. Fernando Henrique. Não 
é só nesse assunto. São várias vezes, nestes quatro 
anos, que V. Exª tem ido à tribuna defender posições 
que defendia no passado e as defende agora. V. Exª, 
desde o início, defendeu a criação da CPI. O PT e o 
Presidente da República foram contra a criação da CPI. 
Nós tivemos de entrar no Supremo para que a CPI 
fosse criada. Esse é o mérito de V. Exª. Mas, lamenta-
velmente, é onde o Governo se identifica. Nós vamos 
ver que quem está no Governo está no Governo! Há 
muitas coisas que Fernando Henrique fez no Governo 
e que o Lula faz hoje. Como há muita coisa que o PT 
e Lula defenderam na Oposição e esqueceram hoje. 
V. Exª, em meio a esse conjunto geral, tem a credibili-
dade de estar sempre com a mesma posição. Por isso 
V. Exª é invencível em São Paulo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Concluindo, então, Sr. Presidente, quero agradecer as 
palavras do Senador Pedro Simon e até aqui registrar 
que achei importante que o Líder Senador Ney Suas-
suna tenha ouvido as recomendações do Senador Pe-
dro Simon, dizendo que se vai dedicar, por um período, 
inteiramente, para esclarecimento e defesa, por isso 
pede licença, seguindo a palavra com uma força tão 
forte quanto a de V. Exª, Senador Pedro Simon.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Tenho certeza 

de que o Senador Saturnino, esse excepcional andarilho 
da democracia brasileira, permitirá que eu fale.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Senador Heráclito, eu estava na dúvida se V. Exª 
queria ou não um aparte.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Bloco/
PT – RJ) – Apelo para a brevidade, Senador, em ra-
zão da inscrição de vários outros nobres Colegas que 
sucederão ao Senador Suplicy na tribuna.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Agradeço 
a V. Exª. Mas eu tinha que me solidarizar com o Se-
nador Suplicy pelos momentos de angústia que viveu 
quando seu motorista – parece-me – foi seqüestrado 
neste fim de semana.

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

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Eu vinha em 
meu carro e fiquei sensibilizado e angustiado para che-
gar aqui e emprestar a V. Exª a minha solidariedade 
para que seja transmitida a esse trabalhador. Isso mos-
tra exatamente o quadro que o Brasil vive hoje. Não é 
São Paulo. No Rio, tivemos recentemente o falecimen-
to de um português. E, para mostrar ao Brasil que a 
crise da segurança é grave, tivemos há três meses no 
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Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara, a 
invasão inusitada de sindicalistas comandados pelo Sr. 
Bruno Maranhão, que provocou, inclusive, ferimentos 
em funcionários desta Casa. A violência que assola o 
País aumentou muito nesses últimos quatro anos, in-
felizmente. Agora, Senador Eduardo Suplicy, quero lhe 
dar uma sugestão. V. Exª falou com muita emoção, mas 
deixou passar a impressão a quem estava ouvindo de 
que, ao tomar conhecimento de que o motorista era de 
V. Exª, os seqüestradores o soltaram. Ficará muito ruim 
essa impressão para a opinião pública. Minha pergunta 
é: se o motorista fosse de um Senador que combate 
o Governo, teria tido ele o mesmo tratamento dos se-
qüestradores? Ficou muito ruim. Eu, como amigo de V. 
Exª, sugiro que V. Exª volte a esclarecer esse episódio. 
Falo como amigo, como uma pessoa que preza pela 
sua imagem. Até fiquei preocupado em saber se havia 
ouvido erradamente, mas duas ou três pessoas que 
consultei tiveram a mesma impressão. Tenho certeza 
de que é apenas um episódio, mas seria bom que fos-
se feito esse esclarecimento. A princípio, tenho esse 
cuidado, porque, recentemente, uma revista desse fim 
de semana – salvo engano, a Veja – mostrou diálogos 
em que prisioneiros mandavam que companheiros ti-
vessem ações duras com políticos no Brasil. Portanto, 
eu queria apenas fazer esse registro. Para finalizar, 
penso que não estamos no momento de lembrar o 
que alguns políticos brasileiros disseram no passado, 
até porque, no último debate da eleição passada, o 
Presidente Lula batia muito na tecla de que, no seu 
palanque, não subiria ladrão, não haveria lugar para 
corrupção. Alguma coisa mudou. Fica o registro.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Senador Heráclito Fortes, em primeiro lugar, agrade-
ço a sua solidariedade. Gostaria de prestar a seguinte 
informação: o meu motorista, José Damião da Silva, 
disse-me que, ao ser seqüestrado, explicou que era 
apenas um motorista. Os dois seqüestradores pediram-
lhe os documentos, os cartões de crédito, para que pu-
dessem proceder à retirada em dinheiro da sua conta 
bancária, e João Damião forneceu sua senha. Inclusive, 
os dois seqüestradores telefonaram para uma terceira 
pessoa, informando o código e o anotaram num livro 
que se encontrava no carro e que, coincidentemente, 
era de minha autoria. Perguntaram-lhe o que fazia, e 
João Damião disse que era um motorista e que ia le-
var-me ao aeroporto. Por poucos instantes, eu não os 
encontrei, porque estava saindo de casa no momento 
do seqüestro.

Mas isto, então, indica que os dois rapazes não 
sabiam que aquela era a minha residência e que o 

José Damião era a pessoa que me levaria e que tra-
balha comigo desde 1985. Mas, quando ele informou 
aos dois que trabalha para um Senador – não sei se 
aí eles identificaram que era um Senador do PT e que 
apóia o Presidente Lula –, os seqüestradores disse-
ram ao José Damião da Silva: “Então este BO é mui-
to grande; vamos deixar você com o automóvel”. E o 
deixaram lá.

No diálogo, é fato – disse-me o Damião – que 
eles disseram: “Nós vamos votar no Senador Suplicy”. 
Esse foi o fato objetivo que aconteceu.

Com respeito aos debates, tenho a convicção 
de que...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-
co/PT – RJ) – Senador Suplicy, apelo que V. Exª con-
clua agora.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Estou saindo da tribuna, Sr. Presidente.

Com respeito aos debates, tenho a convicção de 
que, quanto ao meu amigo, companheiro e Presidente 
que apóio, eu o ajudarei sempre que disser a opinião 
da forma mais sincera possível, mesmo que eventual-
mente divergindo. Mas a minha recomendação é: Pre-
sidente Lula, se comparecer aos debates, inclusive no 
primeiro turno, Vossa Excelência estará contribuindo, 
e muito, para o aperfeiçoamento das instituições de-
mocráticas no Brasil.

O debate é a maneira de fazer com que nós can-
didatos e partidos gastemos muito menos. Eu, embora 
esteja muito bem nas pesquisas de opinião, aceito o 
debate com os meus adversários em qualquer meio 
de comunicação que nos convide.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-

co/PT – RJ) – Senador Suplicy, a Mesa, em nome do 
Senado e de todos os Senadores, expressa a mais 
profunda solidariedade ao servidor que há tanto tempo 
lhe presta serviços, Sr. José Damião, e naturalmente 
também a V. Exª, pelo acontecido.

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

Requeiro que sejam transcritos os pronuncia-
mentos de 1998.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino. Blo-
co/PT – RJ) – V. Exª será atendido na forma do Re-
gimento.

O próximo inscrito é o Senador Pedro Simon, a 
quem concedo a palavra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, é 
com satisfação que confirmo o que disse o Senador 
Suplicy, quando afirma que o meu Líder, Senador Ney 
Suassuna, espontaneamente se afastou da Liderança 
pelo período que acha suficiente para que o caso da 
Comissão de Ética seja resolvido. S. Exª tomou uma 
atitude muito importante, muito respeitável e muito 
correta. Eu disse ontem – e repito – que não há de se 
dizer que o fato de o Senador Suassuna ter-se licen-
ciado e afastado da Liderança signifique que ele está 
antecipadamente reconhecendo que tem alguma cul-
pa. Pelo contrário, afastando-se da Liderança, a qual 
ele poderia usar hipoteticamente para obter essa ou 
aquela vantagem, está deixando claro que quer que 
a verdade seja esclarecida e faz aquilo que qualquer 
um na sua posição gostaria de fazer, que é buscar a 
verdade e provar sua inocência. Ele afirma que é ino-
cente; afirma que, nesse tumulto, nessa correria da 
Comissão – são 70, 80 Parlamentares envolvidos –, 
o Relator não teria tido condições de ler as defesas e 
fazer o estudo necessário, o que vai acontecer agora, 
na Comissão de Ética, onde haverá espaço suficiente, 
principalmente no Senado, em que são apenas três. 
Na Câmara, são quase 70 Parlamentares envolvidos, 
mas aqui, sendo apenas 3, haverá tempo suficiente 
para que se faça a defesa, para que se faça a análise 
e que se busque a verdade.

Quero dizer que considerei correta a decisão do 
Líder. Penso que ele fez o que deveria ter feito: afas-
tou-se, entregou a Liderança ao Vice-Líder e, agora, 
vai fazer aquilo que qualquer um, no seu lugar, faria, 
ou seja, a sua defesa. É o que ele tem de fazer, mas 
não é o que o Líder deve fazer. O Líder, ainda mais 
numa fase tão complicada e tão complexa como essa, 
tem mil obrigações, independentemente de sua defe-
sa pessoal.

Então, fico satisfeito e, sinceramente, fico tran-
qüilo. Creio que, em relação a essa parte, no nosso 
PMDB, tomamos uma decisão importante.

Recebi do Espírito Santo vários telefonemas com 
relação ao Presidente do PMDB naquele Estado, que 
também foi condenado na CPI da Câmara dos Depu-
tados e que se mantém na Presidência do Partido. 
Os Parlamentares e os candidatos do PMDB no Es-
pírito Santo disseram que estão tendo um problema 
muito sério: em razão de ele estar em uma posição 
muito desgastante e, sendo o Presidente do Partido, 
o PMDB não está conseguindo fazer reunião, fazer 
comício – assim me disseram os Parlamentares, in-
clusive Senadores do Espírito Santo –, porque a figura 
dele é impeditiva disso. Pediram-me para falar com o 
Presidente Nacional do Partido, e hoje falei com ele, 
que vai tomar as providências. Creio que seria também 
natural que o Presidente do PMDB no Espírito Santo 
pedisse licença do cargo, para que a eleição possa 
transcorrer, para que a caminhada possa ir adiante, 
sem criar o embaraço que é para ele e para o Partido 
uma questão como essa.

O Presidente prometeu reunir a Executiva para 
tomar as providências nesse sentido, não sei se até o 
final da semana ou no início da próxima semana.
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Essa é uma questão muito delicada. É ruim para 
todos o que acontece no Brasil.

Aliás, nesse sentido, tenho de dizer que o Pre-
sidente Lula cometeu um equívoco muito grave – e 
muito grave porque ele é Presidente da República –, 
queixando-se da imunidade parlamentar. Disse: “os 
Parlamentares estão exagerando nessa imunidade 
parlamentar. Isso não pode acontecer”. Quero dizer 
ao ilustre Presidente Lula que ele está equivocado. A 
sua Assessoria não o orientou e ele fez uma afirma-
ção realmente incompreensível para um Presidente da 
República, que tem a obrigação de saber disso.

Modéstia à parte, foi de minha autoria o projeto. 
E foi uma luta de mais de dez anos, em que sempre 
defendi o fim da imunidade parlamentar como era: o 
cara matava, degolava, era ladrão, era vigarista, mas, 
sendo Senador, Deputado, só podia ser processado se 
a Câmara ou o Senado dessem licença. O que aconte-
cia? O Supremo Tribunal pedia licença; a Câmara ou o 
Senado não davam licença, mas não tinham coragem 
de ir a plenário negar a licença, porque ficariam mal. 
Se entrasse em votação, quem votasse contra ficaria 
mal perante a opinião pública. E como não queriam 
votar a favor, o processo ficava na gaveta anos a fio. 
O cidadão era ladrão, assassino, vigarista, e isso era 
o que realmente ocorria, o que o Lula disse. Mas o 
que o Lula não sabe é que isso não existe mais! Hoje 
não existe mais essa imunidade parlamentar. A nos-
sa imunidade é pelos nossos discursos, pelos nossos 
votos, e não pela nossa vida. Hoje o Supremo pode 
processar qualquer Deputado, qualquer Senador. Não 
precisa de licença de ninguém.

É verdade que o projeto não foi aprovado como 
nós o aprovamos aqui no Senado. Na Câmara, fize-
ram um adendo.

Na hora, fiquei magoadíssimo; achei que não po-
dia ter acontecido aquilo. Hoje não digo que esteja certo, 
mas creio que não atrapalhou. O adendo é o seguinte: 
o Supremo pode processar Parlamentar sem precisar 
ouvir ninguém, nem Câmara, nem Senado, mas, no 
meio do processo, se uma das duas Casas vir que está 
acontecendo algo e houver por bem mandar suspender 
o processo, vota-se, na respectiva Casa, o trancamen-
to do processo. Mas isso é tão delicado que ninguém 
pediu o trancamento de coisa alguma até agora. Há 
Senador e Deputados sendo processados no Supremo 
e ninguém pediu para trancar – cá entre nós, isso seria 
pior do que impedir que o processo andasse.

Então, isso existe, meu amigo Lula. E o amigo 
está profundamente equivocado. O que o meu amigo 
Lula poderia ter dito é o seguinte – e isso é diferente: 
o projeto de punição de Parlamentar está sendo tran-
cado no Supremo. O Procurador da República faz a 

denúncia, o Supremo aceita, um Relator fica encar-
regado, e o processo fica na gaveta do Relator. E o 
Dr. Lula sabe disso? Tanto sabe que o seu Presidente 
do Banco Central é um deles. Ele foi denunciado pelo 
Procurador-Geral por formação de quadrilha e uma 
série de fatos de corrupção. O Supremo Tribunal Fe-
deral aceitou a denúncia, que está na gaveta daquela 
Corte. O Presidente sabe disso e de mais: o Presidente 
do Banco Central não é como o Parlamentar, que só 
pode ser processado no Supremo; qualquer juiz pode 
iniciar um processo contra ele. Então, o que o Sr. Lula 
fez? Nomeou-o Ministro.

É o único caso no mundo em que o Presidente 
do Banco Central é Ministro Presidente do Banco Cen-
tral. Por que o Lula fez isso? Para garantir a imunida-
de dele; para impedir que, fora do Supremo, qualquer 
juiz pedisse a sua prisão. Então, o Dr. Lula sabe bem 
dessa questão, está bem a par.

Portanto, essa afirmativa que o Lula faz de que 
os Parlamentares estão abusando da impunidade não 
é verdadeira. Sinceramente, não é verdade. Até acre-
dito – e tenho repetido isso – que o Supremo deveria 
ter uma fórmula por meio da qual os processos não 
ficassem tanto tempo parados, para que não ocorresse 
essa gravidade de não se decidir e não se tomarem 
providências, como se deveria fazer.

Com relação a essa questão que estamos votan-
do agora, digo com toda sinceridade: creio que vamos 
tomar as decisões. Elas são graves, são negativas, en-
volvem esta Casa e envolvem a Presidência da Repú-
blica. Não vivi momento tão dramático como este que 
estamos vivendo. Sinceramente, não vivi.

Admiro o Senador Suplicy porque ele é o mesmo. 
Lembro-me de que era só o Senador Suplicy do PT; ele 
contra 80 Parlamentares. Mas ele sozinho defendia o 
que ainda está defendendo. É o mesmo. Mas, infeliz-
mente, o mesmo no PT só o Suplicy; o resto já saiu. Os 
outros que não quiseram mudar, os que não entendiam 
por que o PT no Governo é outra coisa, esses já saíram 
do Partido. Então, o Suplicy continua com aquele ar 
puritano dele: ele queria uma prévia e, agora, quer que 
o Presidente da República venha e traga a mensagem 
de Presidente aqui. Ele quer também que o Presiden-
te vá aos debates. Isso é democracia. É democracia, 
mas aquela democracia que o Lula tinha antes das 
eleições. Agora eles estão no Governo, e não se vê 
diferença nenhuma entre o Lula e o Fernando Henri-
que. A rigor, para ser sincero, no tempo do Fernando 
Henrique a coisa não era tão escandalosa. Não se via 
esse mar de coisas que estão ocorrendo agora. Havia 
um certo pudor, digamos assim, que agora não há. No 
tempo do Fernando Henrique, o Ministro da Fazenda 
começou e terminou, com voto de louvor. Quanto ao 
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Presidente do Banco Central, não vi nada. Não hou-
ve nenhuma acusação contra o Presidente do Banco 
Central no tempo do Fernando Henrique.

É verdade que ele, ou não sei quem, colocou di-
nheiro na compra da emenda da reeleição; é verdade 
que foi um escândalo a entrega da Vale do Rio Doce, 
que foi vendida por R$ 4 bilhões e que agora, em um 
ano, ganhou R$ 34 bilhões, mas as coisas não acon-
teciam como estão acontecendo agora.

Quando falamos em valerioduto, quando falamos 
em mensalão, quando falamos em sanguessuga, com 
toda a sinceridade, sabemos que o Parlamentar é cul-
pado, mas continuo na mesma posição do Senador Su-
plicy, de que deveríamos cuidar primeiro do corruptor 
e depois do corrupto. O corrupto é um pobre coitado, 
mas o corruptor... E quando esse corruptor é o próprio 
Governo, aí então a questão é muito séria, aí a questão 
é muito grave, e é o que está acontecendo.

Por isso que esta campanha está sendo estranha. 
Gosto muito do Geraldo Alckmin, uma pessoa extra-
ordinária, por quem tenho muito carinho, por quem te-
nho muito respeito. Ele é do grupo do Covas, de outro 
PSDB, não o PSDB do Fernando Henrique.

Eu era um grande admirador do Covas. Acho que, 
se o Covas tivesse chegado à Presidência da Repú-
blica, teria sido diferente. Mas é o destino do Brasil: 
não foi Ulysses, foi o Collor; não foi o Tancredo, foi o 
Sarney. Parece que é o destino do povo brasileiro. Não 
sei o que vai acontecer agora.

Digo que o que torna difícil o debate para o PSDB 
e para o PFL é que eles estão acusando agora, mas é 
verdade que fizeram isso há quatro anos. O Presidente 
Lula não quer ir ao debate não por causa do Geraldo 
Alckmin, mas por causa da Senadora Heloísa Helena. 
Ele tem medo dos cinco minutos da Senadora Heloísa 
porque ela vai, bota o dedo e diz “no meu tempo, era 
assim, assim, assim. Eu estava na Executiva e nós fi-
zemos assim, assim, assim, e agora está acontecendo 
isso”. Quanto ao PSDB, o máximo que o Lula vai fazer 
é dizer “vocês fizeram também. O caixa dois sempre 
existiu. O negócio do mensalão começou no PSDB 
de Minas Gerais”. Isso tira a credibilidade do PSDB; 
isso tira a credibilidade do PT. Agora, o PT não está 
preocupado em bater no PSDB, mas está defenden-
do a tese de que o PT faz, mas que o PSDB também 
fez e que não sei quem também fez. Então, se ele fez, 
eu estou fazendo. Mas não foi para isso que votamos 
no Lula. Votamos no Lula porque ele seria o homem 
que não iria fazer isso. O Lula faria transformações na 
vida brasileira.

A campanha política no Rio Grande do Sul é uma 
tragédia. Há uma mágoa, um sentimento, e o povo se 
queda. Volto a repetir, daqui, novamente, o apelo que 

fiz pessoalmente ao Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral. Fui ao TSE falar com o ilustre Presidente e 
disse: “Estou sentindo um movimento de campanha pelo 
voto nulo que não sei como vai terminar”. O movimen-
to está crescendo. Tenho falado com essas pessoas, 
com esses jovens, que é um absurdo o que estão fa-
zendo. O voto nulo soma para os piores, para os mais 
irresponsáveis, para os maus-caracteres. As pessoas 
devem entrar na campanha com sinceridade, com pu-
reza, com dignidade. Digo que se, no Rio Grande do 
Sul por exemplo, não me querem mais como Senador, 
que escolham um dos outros dez, mas não anulem o 
voto. Votar nulo soma para mim. Temos 32 Deputados 
federais. Se você não quer nenhum dos 32, há 200 que 
nunca foram Deputado. Votem em um deles, escolham 
um. Façam um movimento, escolham o que acharem 
melhor e façam um grande movimento para eleger um 
determinado. Essa é uma grande coisa.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já lhe 
concedo, Senador Suplicy.

Agora, estamos caminhando para isso por uma 
razão muito singela: falta credibilidade. Há uma falta 
de credibilidade.

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E a Sena-
dora só não vai estar lá em cima, a coitadinha, porque 
tem apenas um minuto e quinze segundos de televisão. 
E ela não é “o meu nome é não sei o quê”. Ela tem 
conteúdo, tem idéia, tem o que explicar. Ela está im-
pressionando porque é autêntica no que fala, porque 
continua a mesma, como o Suplicy continua o mesmo 
e – perdoem-me – como eu continuo o mesmo. Eu 
continuo o mesmo. Sou o mesmo que fui no Governo 
Itamar, quando Líder do Governo. Discutimos, votamos 
e aprovamos o Plano Real durante o tempo em que 
fui Líder do Governo Itamar, durante dois anos e meio. 
Peço que tragam aqui uma vírgula que eu tenha dito 
lá, como Líder do Governo, e que tenha voltado atrás. 
Tragam um Deputado ou um Senador que aprovou 
uma emenda... O Fernando Henrique, então Ministro 
da Fazenda, veio dez vezes aqui para nós discutirmos 
o projeto. Tragam aqui alguém a quem tenha sido pro-
metido um copo d’água para aprovar o projeto.

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É o estilo 
que eu imaginei que seria o do Lula. Agora o Lula se 
une a um grupinho... E o que me deixa mais apavora-
do é que esse grupinho a que ele se uniu é o mesmo 
que o acompanhará se eleito por mais quatro anos. 
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Ele não está nos oferecendo garantia de que vai mu-
dar, de que os próximos quatro anos serão diferentes. 
Não vai ser diferente! As companhias são as mesmas, 
o processo é o mesmo, o método é o mesmo. Um ci-
dadão processado por corrupção é o Presidente do 
Banco Central. O Líder do Governo saiu do Ministério 
da Previdência porque os fatos mostrados contra ele 
no Ministério eram um escândalo. Ele saiu do Minis-
tério da Previdência e, pouco depois, foi indicado para 
Líder do Governo. Não é possível!

Ouço V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-

nador Pedro Simon, primeiro, relativamente a essa 
preocupação de que tantos jovens cogitariam de vo-
tar nulo, acho muito importante a iniciativa que V. Exª 
teve de ir ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
que, inclusive, está enfatizando a campanha de escla-
recimento sobre a importância de todos os cidadãos 
brasileiros tomarem a decisão e votar.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A campa-
nha que ele está fazendo é excepcional. Só que ele, na 
minha opinião, não está tomando de que está fazendo 
uma campanha tradicional. Diz a campanha: “O Brasil 
é do tamanho do seu voto.” Está correto. Mas ele tem 
de entender que não é só isso. Agora, o movimento 
é para anular o voto. É um movimento de nojo. É isso 
que ele tem que abordar com sinceridade.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Há 
poucos dias, uns jovens vieram a mim preocupados 
por causa da mensagem da propaganda da MTV, que, 
por não apresentar horário eleitoral, estaria fazendo 
mensagens estimulando os telespectadores a não as-
sistirem ao horário eleitoral, a não se interessarem por 
política, a darem preferência à MTV. Ontem, na ceri-
mônia de lançamento do livro sobre a vida de Octávio 
Frias de Oliveira, conversei com o Sr. Roberto Civita 
e manifestei a minha preocupação com essa propa-
ganda da MTV que estaria levando jovens a acharem 
que devem anular o voto e não se interessarem por 
política. Ele me disse que não tinha conhecimento do 
fato e que averiguaria. É importante o que V. Exª está 
transmitindo: devemos dizer a cada jovem deste País 
da relevância de eles escolherem muito bem, pois, 
dentre todos, certamente haverá alguém em quem 
eles possam confiar. No que diz respeito à conside-
ração de V. Exª de que o Presidente Lula não estaria 
querendo comparecer por receio da Senadora Helo-
ísa Helena, quero aqui transmitir que não me parece 
isso. Espero que isso não esteja acontecendo. Quero, 
inclusive, transmitir isso àqueles que hoje são asses-
sores próximos do Presidente, como Marco Aurélio 
Garcia, Tarso Genro e Ricardo Berzoini, que dialogam 
diariamente com o Presidente. Por mais que a Sena-

dora Heloísa possa formular críticas, como tem feito, 
o Presidente Lula tem conhecimento da situação do 
Brasil e de tudo que se passa no Governo. Ainda hoje, 
no Horário Eleitoral, assisti ao seu primeiro programa. 
Ele tem argumentos muito fortes para externar argu-
mentos que serão transmitidos com muito mais força 
aos telespectadores, aos radiouvintes se falados dian-
te dos adversários. A força da sua palavra será muito 
maior diante dos adversários. Senador Pedro Simon, 
V. Exª acredita, como sempre acreditou e lutou, na 
democracia, no aperfeiçoamento das instituições de-
mocráticas, e o debate, pelos meios de comunicação, 
constitui um dos instrumentos mais próximos do aper-
feiçoamento completo da vida democrática do Brasil 
e de outras nações.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – As pes-
soas me perguntam, lá no Rio Grande do Sul: “O Se-
nador Suplicy é assim mesmo ou finge?” Digo-lhes: 
é assim mesmo. Ele é sincero, ele é puro. Às vezes, 
ele parece ingênuo, mas, de repente, vem com algu-
ma coisa como se não estivesse olhando. Mas ele é 
assim mesmo.

Penso igual a V. Exª, mas os auxiliares do Presi-
dente Lula, hoje, não pensam assim. Os que estão co-
chichando ao pé de seu ouvido não pensam assim.

Não pense V. Exª que imagino que a Senadora 
vá agredi-lo, ofendê-lo. Ela é elegante, não é mulher 
para isso. Mas ela vai dizer. Estou falando por minha 
conta, porque ouvi, uma vez, ela falar algo deste tipo: 
“Não, eu estava lá, eu fazia parte da Executiva do PT. 
Eu estava lá na Executiva do PT, quando aconteceu 
isso, isso e isso!”. Uma das teses que a Senadora He-
loísa defende é a seguinte: nada acontecia no PT sem 
que o Presidente Lula soubesse. O Secretário-Geral 
do PT e o Tesoureiro do PT, que vieram da área sin-
dical e não da área política, foram colocados ali pelo 
Lula, para representarem, ali, o Lula e o pensamento 
do Lula.

Ele é Presidente da República hoje; ele está em 
outro estilo, está em outro patamar, lá em cima! Isso 
de estar num patamar mais alto e descer, para bai-
xo, é coisa para V. Exª, porque o Fernando Henrique, 
quando foi para cima, ficou lá. O Collor, quando subiu, 
foi cassado. Mas só saiu cassado, porque, senão, ele 
ficaria lá em cima.

O Lula, com todo o respeito, a despeito da sua 
origem e da sua biografia, gostou de estar lá em cima. 
E está lá em cima!

V. Exª, que está com uma votação fantástica, sabe 
disso. Veja como o povo brasileiro é digno de ser ana-
lisado, é um povo para quem se deve tirar o chapéu! 
Como é que o Mercadante está com 15% nas pesqui-
sas e V. Exª está com 50%? Como é que o Serra está 
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com 50% e o Mercadante está com 15%? Como é 
que o candidato ao Senado pelo PSDB, que nem sei 
quem é... Quem é o candidato ao Senado pelo PSDB, 
em São Paulo? Nem sei quem é. Quem é? Quem é o 
candidato ao Senado pelo PSDB, em São Paulo, Sr. 
Presidente Tuma?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É do 
PFL, o Guilherme Afif Domingos, que faz a coligação 
PFL/PSDB.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Como é 
o nome dele?

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) – 
Guilherme Afif Domingos, Presidente da Federação das 
Associações Comerciais do Estado de São Paulo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ah, o 
Guilherme, que foi candidato à Presidência da Repú-
blica. Gosto muito dele! Mas quanto é que ele tem de 
percentagem para Senador?

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Tenho a impressão de que estava com 5%.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Ele está 
crescendo muito, todas as semanas.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ele 
estava com 4%, Senador Heráclito. Daí, ele fez, na sa-
batina da Folha de S.Paulo, uma declaração dizendo 
que São Paulo precisava de um ACM. Na semana se-
guinte, ele caiu para 3%.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Está plagian-
do o Presidente Lula, que fez declarações iguais, no 
primeiro ano de Governo. Está copiando o Presidente 
Lula, Senador Suplicy. Isso não vale.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Pedro Simon, V. Exª questionou a Mesa. V. 
Exª permitiria que eu desse uma explicação?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Como V. 
Exª está na Presidência, eu vou permitir.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ele 
evoluiu para 4,3%, segundo o Diário do Grande ABC, 
semana passada.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Suplicy, quero apenas esclarecer. Eu me 
magoei porque sou um Senador que tenho um amor 
profundo por São Paulo e nunca deixei de defender o 
Estado, como V. Exª e outros que estão aqui, cada um 
representando o seu Estado e pensando também no 
Brasil. Acho que temos um pensamento coletivo no 
interesse do Brasil. Ele disse que ocorreu o contrário, 
que o repórter quis criticar o Senador Antonio Carlos 
Magalhães; e ele reagiu a isso. Quer dizer, trata-se de 
um quadro bom do PFL, que não merecia ser ofendi-
do, e ele até gostaria que também fosse um Senador 
por São Paulo, não que ele tivesse desmerecendo a 
nossa qualificação de respeito ao Estado.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
quero reiterar... V. Exª sabe do apreço e respeito que 
tenho pelo Senador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Aliás, hoje, 
todo mundo tem. Todo mundo tem apreço ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães.

Eu apresentei um requerimento na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania – S. Exª ficou de 
vir aqui; estou esperando-o – para convidar o Ministro 
da Justiça a vir à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania com urgência. Acho que o que está acon-
tecendo em São Paulo é muito sério. Acho que o que 
aconteceu com a TV Globo... Por meia hora, apareceu 
um senhor encapuzado e leu um... Aliás, diga-se de 
passagem, muito bem escrito, muito bem escrito...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Três 
minutos e três segundos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não po-
demos ficar numa briga entre Ministro da Justiça e 
Secretário de Segurança de São Paulo. Não podemos 
ficar nisso! Acho que temos de convocar – imediata-
mente – o Ministro da Justiça e dialogar.

Estive aqui dizendo que, no Brasil, a máfia já es-
tava organizada. O que aconteceu lá em Rondônia, lá 
em cima, é mais ou menos aquilo. Lá, quem coman-
dava era o Presidente do Tribunal, não sei quantos de-
sembargadores, o Presidente da Assembléia. A máfia 
eram os poderes institucionalizados que estavam lá. 
E isso está acontecendo no Brasil inteiro.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sena-
dor Pedro Simon, V. Exª falou a respeito do tempo de 
televisão. Esta Casa já se debruçou sobre a idéia do 
Presidente Lula quanto à reforma política, e vamos 
discutir que, talvez, o método apresentado possa ser 
repensado, mas há necessidade de se fazer essa re-
forma. No Brasil, sempre que uma pessoa é candidata, 
trata-se da imagem da pessoa. Não está por trás dela 
– em nenhum momento se debate isso – o partido po-
lítico a que a pessoa pertence. A legislação brasileira 
proíbe, simplesmente, que qualquer pessoa possa se 
candidatar individualmente: ela deve passar pela es-
trutura político-partidária. Daí por que acho ser obriga-
ção do Congresso Nacional repensar tudo isso, todo 
esse cenário de reforma política. V. Exª fala do tempo 
dos candidatos, pois um tem o tempo “a”, outro tem o 
tempo “b” e outro tem o tempo “c”. Como é que isso se 
apresenta? Depois, há a própria situação da televisão. 
Se formos analisar e tratar apenas do ponto de vista da 
igualdade, por que outros também não compareceram 
aos debates? Quais são os critérios?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Hoje, não 
há mais a obrigação de convidar. A lei determina que 
só os que forem convidados... Para ser Deputado, no 
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Congresso, se for convidado, vai, mas a emissora não 
pode convidar. Quem não esteve não foi convidado, à 
exceção do Lula.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Esse é o 
ponto em que quero chegar. Do ponto de vista do Pre-
sidente da República, ficamos preocupados com o fato 
de não ter ido. Mas a legislação também tira o direito 
de outro que está do outro lado, no outro extremo. Aqui 
há uma situação ambígua para se resolver. A legisla-
ção já está tirando essas pessoas, como antecipação 
da cláusula de barreira. É o efeito de uma antecipação 
da cláusula de barreira, que só pode entrar em vigor a 
partir do resultado das eleições de outubro próximo. Há 
muitas e muitas brechas – e confusas – do ponto de 
vista do Presidente da República. Estou chamando a 
atenção porque quero acreditar que o Presidente não 
foi pelos motivos dele: deve ter havido uma coordena-
ção, uma avaliação, um entendimento de que não de-
veria comparecer. Neste momento, é uma campanha 
eleitoral. Não é o Presidente da República, mas uma 
campanha eleitoral. Portanto, estamos lidando com 
estratégias eleitorais, não tem jeito. Qualquer partido 
ou candidato receberá uma orientação de estratégia 
de campanha eleitoral. O que quero dizer é que, talvez, 
em uma reforma política futura, deva ser colocado isto: 
tem que ser obrigatório, nas condições “a” e “b”, para 
que as pessoas quando se candidatarem só o façam 
dessa forma. Além disso, em um debate de importância 
nacional como esse, tudo tem que se dar de maneira 
obrigatória, assim e assado. O que é válido é o que a 
legislação já prevê: candidato que não tem suporte na 
Câmara dos Deputados não pode ser convidado, assim 
como candidato que não comparecer não terá nenhum 
problema com relação a sua participação ou não.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Reparem 
que quem está falando é um ilustre, brilhante Sena-
dor de primeira geração, que está começando. Esse 
já é um novo PT. E há diferença no que diz V. Exª e o 
Senador Suplicy, que continua em uma posição que 
já está morta. A posição agora foi dita pelo Senador: 
“É uma questão de estratégia, não é uma questão de 
princípio, de idéia... Não, porque o PT...”. Isso é boba-
gem. É questão de estratégia política. A estratégia é 
definida pelo estrategista. E o PT é igual a qualquer 
outro partido. Esse é o novo PT. E V. Exª fica nesta tese 
e vai para a tribuna: “Eu peço ao Presidente Lula que 
vá para o debate”, e não sei o quê. V. Exª está sozinho. 
V. Exª está sozinho. E ele já lhe deu a resposta.

Senador Antonio Carlos Magalhães, já falei que 
entreguei um ofício a V. Exª, solicitando que, dentro do 
possível, façamos uma reunião da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, convidando o Ministro da 
Justiça para dela participar. E o Senador Eduardo Su-

plicy, logo que V. Exª chegou e se sentou, foi correndo 
abraçá-lo, porque, já tinha dito de público aqui, tem o 
maior carinho, o maior respeito por V. Exª, o que, aliás, 
todo mundo tem.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – 
Muito obrigado. Fico muito feliz com isso. Até pessoas 
que antigamente não tinham apreço por minha pessoa 
hoje o têm. Não tenho nada com o Sr. Afif, que disse 
que São Paulo precisava de um Senador como ACM. 
Confesso que li e que gostei do comentário, porque, 
para os baianos, é algo muito importante. Agora, é 
claro que reconheço, por já ter andado com ele lá em 
São Paulo, o prestígio do Senador Eduardo Suplicy. 
Senador Pedro Simon, V. Exª tem toda a razão: ele 
tem prestígio pessoal, é verdade, mas está andando 
na contramão do Lula.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Quem?
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 

– Ele, Suplicy.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Do Lula 

não. Do PT.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 

– E do PT. Quer dizer, mostrar que o Presidente Lula 
tinha que ir ao debate, o Presidente não lhe dar nenhu-
ma satisfação, e não ir... O único perdedor de ontem 
– toda a imprensa diz – foi o Presidente Lula, que ia 
ser questionado em relação à moralidade, como o foi 
na entrevista do Jornal Nacional, e se saiu muito mal. 
Compreendo o interesse do Senador Pedro Simon pelo 
Brasil, não apenas pela terra que representa com tanta 
dignidade, mas pelo Brasil. Daí ele ter falado comigo 
para uma vinda do Ministro Márcio Thomaz Bastos à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelo 
menos. Estou disposto a isso. Conversei, entretanto, 
hoje, com o Ministro, que me disse que amanhã vai à 
Bahia e que sexta-feira teria uma reunião com todas 
as autoridades em um Quartel-General do Exército, em 
São Paulo. Ele não poderia vir antes dessa reunião, 
mas prestaria, não só pela estima que tem por V. Exª, 
mas pela figura que V. Exª representa no Senado, uma 
satisfação pela ausência. Estou transmitindo, porque 
ele é que tem que prestar. Ele me disse que telefo-
naria a V. Exª para prestar essa informação a V. Exª, 
que tanto merece. O que V. Exª não quer é que São 
Paulo continue como está. Eu não quero e o Senador 
Suplicy talvez não queira também. Desde o primeiro 
momento, não aceitei a atitude do Governador Cláudio 
Lembo. Entretanto, razões políticas posteriores vieram 
demonstrar que o PT queria fazer política, ao invés 
de oferecer solução para o problema. E isso não está 
bem para o seu partido, está diminuindo o prestígio do 
Presidente, não tenha dúvida disso. Agora, que ele faz 
bem em não ir ao debate, faz. Porque, se ele for, vai 
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ser arrasado moralmente, pela falta de compostura 
do seu Governo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Este é o 
Senador ACM. Ele é sincero. Ele cobra de não ir, mas 
também está dando o conselho: “Não vá!”.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Pedro Simon, peço licença a V. Exª para 
pedir que não conceda mais aparte aos que já fizeram 
três ou quatro; do contrário, o tempo vai-se procrasti-
nando, e está havendo um debate paralelo.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador, eu 
apenas gostaria...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– V. Exª fez apenas um aparte. Faça mais um.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Pois não.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu con-

cordo. É somente o segundo que S. Exª está fazendo, 
Sr. Presidente. Como é o segundo, pode.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Pedro Simon, estou vendo que se iniciam os primei-
ros passos do novo PMDB, e V. Exª é o novo Líder na 
Casa, estreando hoje de maneira brilhante. Em primeiro 
lugar, parabenizo V. Exª pela sua estréia.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Veja como 
a maldade existe, não é, Sr. Presidente? É meu amigo, 
amigo das horas difíceis. Nós estávamos ali com o Dr. 
Ulysses Guimarães, com o Dr. Tancredo Neves. S. Exª 
tem um instinto que não perdoa ninguém. Ele vai se 
arrepender quando chegar em casa e contar o que fez. 
A mulher de S. Exª vai dizer: “Mas tu fizeste isso com o 
Simon, rapaz?”. É da natureza dele. Eu entendo.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Não! Fico 
muito feliz de ver que V. Exª assume de fato. V. Exª me 
aguçou um sentimento que é o mesmo que hoje do-
mina o Senador Eduardo Suplicy, que, ultimamente, 
vive de nostalgia. Até parece, no plenário da Casa, 
uma reedição daquele programa de início de tarde da 
Rede Globo: o Vale a Pena Ver de Novo. Ouvimos o 
Senador Eduardo Suplicy dizer que, em 1982, o Lula 
disse isso; em 1994, o Lula disse aquilo. Mas há um 
branco na memória de S. Exª a respeito do que Lula 
fez de 2003 para cá, como a Bíblia com relação a Je-
sus Cristo. Parabenizo V. Exª, que prefere omitir esse 
passado não tão recomendável de conduta partidária 
do Presidente da República a ter que concordar com 
ele ou atacá-lo. A nostalgia de V. Exª fez bem a todos 
nós. V. Exª relembra tempos de glória que seu partido 
viveu e que fazia com que a Nação brasileira dele ti-
vesse muita inveja. Vejo como canta solitariamente V. 
Exª, nos corredores da Casa, a sua catilinária da renda 
mínima. Seus colegas não concordam mais, porque 
de mínima ninguém vive mais. A renda mínima para o 
PT era um sonho já realizado e conquistado. Os san-

guessugas e os mensaleiros não querem ouvir falar 
nessas restrições salariais, Senador Eduardo Suplicy. 
Daí por que, Senador Pedro Simon, eu me solidarizo 
com esse nostálgico Senador paulista, que vive nesta 
Casa insistindo em ser coerente. Está ficando sozinho, 
mas continua com a sua tese e com a sua verdade.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Digo a V. 
Exª duas questões. Primeiro, que V. Exª foi maldoso 
comigo, e eu não mereci. V. Exª sabe das divergências 
que tenho com o meu partido. V. Exª sabe que, se eu 
fosse pensar em ser candidato a qualquer coisa na 
Bancada do Senado, eu teria mil votos – o Mão San-
ta disse que votaria em mim, e nem aparece mais. O 
que eu fiz foi um entendimento, e conseguimos uma 
grande solução, onde, com muito respeito, o Senador 
Suassuna saiu da Liderança, deixou o Vice-Líder, e o 
Vice-Líder está no lugar dele.

Agora, vou dizer a V. Exª mais uma questão: eu, 
além de advogado, tenho o curso de psicologia. Isso 
me faz um bem, porque me ensina a conhecer as pes-
soas. V. Exª está cometendo um erro de apreciação que 
é impressionante. V. Exª cometeu um equívoco que 
não podia ter cometido. Não é que o Senador Suplicy 
esteja agora repetindo com nostalgia, o que o Lula 
dizia há cinco ou seis anos atrás e agora esquece o 
que está fazendo. Ninguém mais do que o Suplicy não 
esquece o que o Lula está fazendo. Ele sabe de tudo, 
e repete, repete, repete para ver se entra na cabeça 
do Lula alguma coisa, se o Lula se lembra daquelas 
coisas que dizia.

Então, isso que ele está fazendo é um trabalho 
da maior importância, do maior significado e da maior 
profundidade. Pode ser que lá pelas tantas alguma 
coisa entre na cabeça do Lula. Acho que o Senador 
Suplicy está fazendo um papel espetacular. Numa 
hora em que a coisa mais fácil é o que estão fazendo, 
ou seja bater nas costas do Presidente e dizer: “Tem 
razão, Presidente, não vá a debate. Que é isso? Não 
vá a debate. Tem razão, Presidente. Deixe o negócio 
de São Paulo. Que se dane! Aquilo é a gota d’água 
para o Alckmin, porque antes ele podia dizer ‘porque o 
Governo de São Paulo’... e agora não pode dizer mais 
nada”. De repente, vem o Suplicy, que diz: “Não, não 
é por aí, Presidente; é por aqui”. 

Tem chance de ganhar. Vou ser sincero: eu não 
botaria a mão no fogo, dizendo que ele não podia ga-
nhar; pode. Toda pessoa é recuperável. Assim como 
Lula fez o que era mais impossível, que foi abandonar a 
imagem daquele cara espetacular, sério, correto, digno, 
dono de uma biografia fantástica, pulando para o outro 
lado de uma hora para outra, quem pode dizer que, 
de repente, no cérebro do Sr. Lula não vai acontecer 
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alguma coisa e ele pelo menos possa dizer: “Mas onde 
é que eu estou? Onde estou? O que estou fazendo?” 

O problema do Presidente da República é muito 
sério. Fui Líder do Governo durante dois anos e meio. 
Eu entendo. O Fernando Henrique me convidou para 
ser Líder do Governo dele. Fiquei quinze dias para 
ver como estava. Enquanto eu estava pensando se ia 
ser ou não Líder do Governo dele, entrou o pedido da 
CPI dos corruptores, e ele vetou. Eu lhe disse: muito 
obrigado, e fui embora.

É difícil dizer “não” ao Presidente da República. 
O Senador Antonio Carlos está rindo porque ele sabe 
disso. Para ele, tanto na Bahia como no Brasil, é difícil 
dizer não. As pessoas geralmente estão ali agradando 
porque agradar é a maneira de ser. Ainda mais o Lula 
como Presidente da República, com novo mandato de 
quatro anos, com a caneta na mão, com os poderes 
incomensuráveis na mão. Um partido, um homem que 
antes só tinha poder diante de um sindicato, de repente, 
nomeia o presidente da Petrobras, diretor da Petrobras, 
diretor de não sei o quê. É uma loucura! Alguém vai 
dizer não a ele? Apenas uma pessoa faz isso. Esse 
homem é o Suplicy. Digam-me outro nome. 

Outra pessoa, a Senadora Heloísa Helena, ten-
tou, mas não chegou a dizer não, porque botaram ela 
para fora. A única pessoa que está balanceando é o 
Senador Suplicy, com essa categoria que tem. Dou nota 
dez ao Senador Suplicy, porque ele está assumindo 
uma posição que considero espetacular. Ele poderia 
ter batido, dito desaforo e ido embora, também pode-
ria ter “batido” e ido para o lado de lá, poderia ter ido, 
mas prefere “bater” todos os dias.

Digo uma coisa a V. Exª: eu sei que as gotas pin-
gam na cabeça do Lula, e isso incomoda. Não sei o 
que pode acontecer. É como o rei que mandou cortar 
a cabeça do João Batista. Ele gostava de João Batis-
ta, tinha respeito por ele, mas João Batista dizia: “Tu 
estás com a mulher do seu irmão, tu mandaste matar 
o seu irmão para ficar com ela. Isso não pode ser, isso 
é uma barbaridade”. No fim, ele terminou perdendo a 
cabeça. 

Não sei o que vai acontecer. O que sei é que o PT 
ofereceu o Senado ao Quércia para fechar o acordo. 
Assim, o PMDB apoiaria o Mercadante, e o Quércia 
seria candidato ao Senado apoiado pelo PT. O Quér-
cia não quis. Inteligente como é, disse: “Eu não vou, 
até porque se for vai parecer que fui eu que cortei a 
cabeça do Suplicy, e aí, mesmo, é vou perder a elei-
ção”. Burro ele não é. 

Cortar a cabeça do Suplicy, eles já querem; mas 
não conseguem. O Suplicy é candidato ao Senado 
porque lá está o Lula e está aqui o Suplicy. Se eles in-
ventassem outro candidato ao Senado, o Lula descam-

baria em São Paulo. É o Suplicy que está suportando 
o Lula no panorama em que ele se encontra.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita-me, Senador Pedro Simon?

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Eu me ren-
do a V. Exª. O analista de Bagé morreu; viva o analista 
Pedro Simon! Meus Parabéns!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª 
está sendo malvado comigo hoje. Eu não mereço isso. 
V. Exª sabe.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Pedro Simon, há uma consideração muito im-
portante na minha recomendação ao Presidente Lula. 
Ele tem dito que quer muito ajudar o Senador Aloizio 
Mercadante a se tornar Governador de São Paulo. A 
melhor, a mais eficiente forma de ajudar é participar 
dos debates, porque obrigará o candidato José Serra 
a debate com o Senador Aloizio Mercadante, que quer 
muito debater com José Serra. Há mais esse ponto 
importante para ajudar o Partido dos Trabalhadores e 
o candidato Aloizio Mercadante em São Paulo.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Só que-
ro dizer a V. Exª que a informação que tenho é que o 
Serra está doido para ir ao debate. Ele ainda não foi 
ao debate porque o PSDB disse que é para ele tro-
car: se o Lula for, ele também irá. Dizem que o Serra 
não tem muito medo do Mercadante, que ele topa ir 
ao debate...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Até 
agora ele não quis.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ele diz que 
vai se o Presidente for. O Presidente não vai lá, e vocês 
querem que eu vá aqui? Ele está nessa de não ir.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
não ouvi essa parte.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Dizem que 
ele estava doido para um debate com o Mercadante.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não 
tenho essa informação.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E, confor-
me disse nosso ilustre Senador do Piauí, enquanto o 
cidadão continuar a economizar bom-dia e boa-tarde 
e colocar na poupança, fica difícil aumentar...

Agradeço a gentileza de V. Exªs e agradeço a 
informação do Senador Antonio Carlos.

Acho que alguma coisa temos de fazer porque 
não pode o Senado ficar de braços cruzados com o 
que aconteceu sábado à noite. Sábado à noite foi a 
coisa mais fantástica, mais inédita. Tivemos ditaduras 
– ditadura do Getúlio, ditadura militar –, mas um enca-
rapuçado ir à televisão e dar uma aula de moral para 
todo mundo, isso não tinha acontecido. Ou a gente faz 
alguma coisa... Já aconteceu lá, na Amazônia, onde um 
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Estado está todo contaminado e o chefe da quadrilha 
parece que era o Presidente do Tribunal de Justiça. 
Sempre digo que a máfia está sendo...

(Interrupção do som.) 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ... organi-
zada. Um fato real, concreto, está aí. E acho que não 
podemos ficar de braços cruzados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Roberto Saturnino, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu 
Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Obrigado a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador José Agripino, 
por cessão do Senador Marco Maciel.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto 
o Senador José Agripino se dirige à tribuna, eu pediria 
a V. Exª autorização para, por meio de um requerimen-
to, me congratular com a cidade de Parnaíba, no meu 
Estado, que hoje completa 162 anos de fundação e 
é o berço dos nossos atuais Senadores Mão Santa e 
Alberto Silva, do ex-Senador Chagas Rodrigues e do 
ex-Ministro Reis Velloso.

Faço esse requerimento com a certeza da apro-
vação desta Casa, tendo em vista toda a história que 
essa cidade representa para o Piauí, para sua econo-
mia e também para o País. 

Peço a V. Exª, portanto, que aceite meu reque-
rimento.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) – A 
Mesa aguarda o requerimento, ao qual se incorpora.

Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero fazer junto com V. Exª e com o Plenário 
uma reflexão em torno do comparecimento ou não a 
debate de candidato que disputa eleição.

Costuma-se dizer, Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, que é um direito do candidato ir ou não ir ao 
debate. Não é, não. É direito do eleitor exigir que o 
candidato vá ao debate, para que ele possa fazer a 
sua opção, a não ser que não se queira dar ao eleitor 
o direito de fazer a opção consciente. E o candidato 
que queira merecer o respeito do eleitor precisa ter 
essa compreensão; do contrário, ele está brincando 
com a compreensão do eleitor, está manobrando po-
liticamente, está brincando de fazer eleição.

É assim, Sr. Presidente, que eu sempre me com-
portei. E olha que já fui candidato em eleição majoritá-

ria seis vezes. Fui candidato três vezes a Governador 
e fui candidato três vezes a Senador; fui candidato, 
portanto, seis vezes a postos majoritários.

Ah, mas a esperteza recomenda que candidato 
que está na frente não compareça a debate! Eu que-
ro dar o meu exemplo, até porque quero fazer algu-
mas considerações e quero ter autoridade moral para 
fazê-lo. Já disputei eleição em que larguei com 62% 
dos votos, não votos válidos, votos brutos; votos váli-
dos eram muito mais do que isso, e não me neguei a 
comparecer a debate nenhum por respeito ao eleitor. 
Acho que o eleitor tem o direito – ele pode se interes-
sar ou não por política –, mas o candidato tem que ter 
a compreensão de que o eleitor tem o direito a que 
todos que disputam a eleição estabeleçam o contra-
ditório para estabelecer fatos, tomar compromissos 
e estabelecer identidade com o eleitor. Do contrário, 
ele não é um de nós. Do contrário, ele não é a cara 
do povo. Ele posa de um de nós e posa de cara do 
povo, mas está agindo com esperteza, seguramente, 
porque tem do que se esconder; ele tem medo de fa-
tos ou coisas que possam surgir durante o debate. Só 
isso justificaria um candidato como o Presidente Lula 
se negar a comparecer ao debate. Em pleno proces-
so democrático, em tempos de mensalão, em tempos 
de sanguessugas, em tempos de madura discussão 
política, ele se nega a comparecer ao debate e a es-
clarecer fatos, principalmente depois de um fato que 
acabou de acontecer.

Sua Excelência o Presidente, como outros can-
didatos à Presidência, foi entrevistado pelo TV Globo, 
no Jornal Nacional. Durante a entrevista, ele cometeu 
alguns atos falhos, mas deixou esclarecido um fato 
sobre o qual já tantas vezes falei desta tribuna – escla-
recido para a opinião pública e, para mim, muito mais. 
Paulo Okamotto, aquele que pagou os R$29,6 mil da 
conta de Lula; que veio à CPI dos Bingos; que jurou de 
pés juntos que Lula não sabia que ele havia pagado os 
R$29,6 mil; Paulo Okamotto, que pagou os R$29,6 mil 
em dinheiro sacado em Brasília e transportado para 
São Paulo, ou sacado em São Paulo e pago na boca 
do cofre, em uma agência do Banco do Brasil, na conta 
de Lula, num dos pagamentos exibindo a própria xerox 
da carteira de identidade de Lula, e que depois diz que 
pagou a conta de Lula sem que Lula soubesse; e que 
se nega a abrir a sua conta bancária. Nós pleiteamos, 
e o Governo impediu a quebra do sigilo bancário do Sr. 
Paulo Okamotto, para que se mostrasse de onde veio 
aquele dinheiro, se veio das contas dele ou se veio 
do valerioduto. Que se desse a ele a oportunidade de 
mostrar. Nada disso nunca aconteceu, e ficou a ver-
são ao final de que o Sr. Paulo Okamotto havia pago 
a conta de Lula, com dinheiro dele, porque nunca se 
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conseguiu quebrar o sigilo bancário de S. Sª, e tinha 
pago a conta de Lula à revelia de Lula.

Na entrevista ao Jornal Nacional, Senador An-
tonio Carlos, foi Lula quem disse que tinha dito ao 
Paulo Okamotto: “Eu não devo ao PT, você paga se 
você quiser”.

Quem diz isso não é gago e reconhece que deve 
e sabia que Paulo Okamotto havia pago a conta dele. 
Ou seja, é o flagra, é o pega na mentira. Nenhuma 
oportunidade melhor para Lula que o debate para que 
este fato fosse esclarecido. Era o grande momento 
dele. Ele não se julga um homem cheio de argumen-
tos, não pede as comparações? Ou ele quer fazer a 
comparação em um monólogo, sem direito a contes-
tação, como tem sido o hábito dele, negando-se a dar 
entrevistas, inclusive a jornalistas que queiram fazer 
perguntas e réplica?

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
José Agripino?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Com mui-
to prazer.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Eu pediria 
permissão a V. Exª, como meu Líder, apenas para fazer 
o registro da presença, na tribuna de honra desta Casa, 
do General Pedro Machado, Chefe do Estado-Maior do 
Exército do Equador, que se encontra com a comitiva. 
Peço-lhe desculpas pela interrupção. O Senado recebe, 
com muito carinho e alegria, os visitantes.

Fica o registro.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Continuo, 

Sr. Presidente.
O Presidente Lula perdeu a grande oportunida-

de de brindar o eleitor com os seus argumentos, de 
confrontar com os seus contendores a formulação que 
tem, as suas idéias, os seus feitos, dando direito àque-
les que estivessem presentes – e foram todos, menos 
ele – de fazer os reparos que pudessem ou julgassem 
ser convenientes.

Ele se negou a ir e perdeu a oportunidade de 
dizer: “Paulo Okamotto, você é mentiroso, você disse 
coisas que não correspondem à verdade”, porque ele 
havia dito no Jornal Nacional, poucos dias antes, que 
o Paulo Okamotto havia, sim, pago a conta dele, uma 
conta que ele não reconhecia, e que ele tinha dito a 
Paulo Okamotto: “Pague se você quiser.” Ora, quem diz 
isto: “Pague se você quiser”, reconhece que a conta 
foi paga. E, a partir daí, toda a farsa Okamotto coloca 
sub judice a palavra do Presidente, a credibilidade de 
toda uma história de governo.

Eu tenho o direito de raciocinar, Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que, num caso rumoroso como o 
do Sr. Paulo Okamotto, se a mentira foi pregada, em 
quem eu posso acreditar mais? Em quem eu posso 

acreditar? Eu posso, desde que ele me dê argumentos. 
Argumentos que ele não quis dar, porque não foi ao 
debate. E não quis dar, porque não deve tê-los.

Ouço, com muito prazer, o Senador Antonio Car-
los Magalhães.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª aborda um ponto importantíssimo, e acho que 
esta Casa não pode ficar indiferente. A minha suges-
tão é que a Mesa da Câmara solicite as gravações do 
Presidente Lula na recente entrevista e o depoimen-
to do Sr. Paulo Okamotto e faça um novo pedido ao 
Supremo Tribunal Federal para a quebra do seu sigilo 
bancário. Porque aí – não há como negar – são pala-
vras que se contrapõem. E, evidentemente, a Nação 
deseja a verdade.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Talvez, 
Senador Antonio Carlos Magalhães, uma das razões 
que tenha levado o Supremo – e V. Exª coloca com 
muita propriedade – a negar a quebra do sigilo tenha 
sido a existência apenas de indícios de que a conta 
tenha sido paga ou não tenha sido paga. Um dizia 
que tinha pago, outro dizia que não tinha pago, e a 
dúvida era grande, e aí se perdia a importância sobre 
a origem do dinheiro. Mas agora ficou muito claro: a 
conta existia, a conta foi paga por Okamotto, que disse 
que Lula não sabia, e Lula confirmou que sabia sim, 
senhor, porque havia dito a Paulo Okamotto: “Eu não 
devo ao PT, e você paga se você quiser.” Se “paga se 
você quiser”, é porque ele sabia que tinha pago. Pagou 
com que dinheiro? Pagou com o dinheiro do valerio-
duto ou pagou com dinheiro da conta dele? Para isso 
é que é importante a quebra do sigilo bancário, que 
nunca se conseguiu.

Mas, mais importante do que isso tudo, o que 
para mim ficou perigosamente colocado foi a perda da 
credibilidade da palavra do presidente, porque durante 
meses e meses e meses esse assunto foi tratado sem 
desmentido. E é como se o Paulo Okamotto estivesse 
falando sempre a verdade. O assunto transitou em jul-
gado, até que, numa declaração do Presidente, numa 
entrevista, ficou a verdade recuperada.

Então, o Presidente da República faltou com a 
verdade e, na minha opinião, perdeu a credibilidade, 
porque o que se divulgava, a partir do Palácio do Pla-
nalto, é que o Presidente desconhecia aquela conta, 
que não tinha conhecimento – aliás, não tem conhe-
cimento de várias coisas. Só que, nessa agora, ele foi 
flagrado, ele foi pilhado. Ele foi flagrado por ele próprio, 
reconheceu o que nunca reconheceu. Num dado mo-
mento, finalmente, apareceu a verdade. A partir daí, 
eu me pergunto: a partir de agora, posso acreditar no 
que Lula diz?
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E aí entra o primeiro programa eleitoral. Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, assisti ao primeiro pro-
grama eleitoral. Devo confessar a V. Exªs que, mais do 
que nunca, lamentei o não-comparecimento do Presi-
dente Lula ao debate. Espero que outros debates acon-
teçam, promovidos por outras cadeias de televisão, e 
que o Presidente compareça. Compareça para quê? 
Para esclarecer o eleitor. 

Eu assisti a Lula ou ao programa dele. Ele estava 
por trás do programa. Evidentemente, o que o programa 
diz é o que o PT – e Lula é o candidato do PT – quer 
anunciar ao País. Ele anunciava, se não me engano, 
seis mil quilômetros de rodovias. Eu me pergunto: onde 
danado estão esses seis mil quilômetros de rodovias? 
No meu Estado, não tem um palmo. Aliás, o que existia 
– aquela duplicação de um trecho pequenininho entre 
Macaíba e Natal – está parado há séculos. No Governo 
Lula, não andou nada. De resto, o que existe é tapa-
buraco, que a chuva já levou. Eu não sei se no Estado 
de V. Exª existe algum quilômetro, ou centena ou milhar 
de quilômetro de estrada nova. Eu não vi.

Boa matéria! Boa matéria para debate, para ser 
colocada e ser contestada ou ser aceita. Mas, não. 
Fica no monólogo do programa eleitoral! 

Assisti ao programa falar do fim do apagão. Sr. 
Presidente, há menos de um mês, tive uma reunião 
com o setor elétrico deste País. Os investidores em 
energia elétrica, em geração de energia elétrica – e 
são várias grandes empresas nacionais e internacio-
nais –, discutiam os investimentos no setor elétrico. 
Saí de lá com o cabelo em pé, pela perspectiva, pelo 
investimento zero que está sendo feito pela iniciativa 
privada. A geração de energia elétrica no País hoje 
é um setor privatizado. Saí de cabelo em pé, com a 
perspectiva negra que há pela frente, por conta do 
marco regulatório, por conta do desprestígio da Aneel, 
por conta da perda de credibilidade dos investidores 
estrangeiros e nacionais em investirem no setor elé-
trico. E vem o Presidente falar em apagão! O apagão 
não existiu, porque não houve crescimento de deman-
da, porque o País cresceu muito devagarzinho, muito 
menos do que a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, o 
Peru, a Bolívia, a Venezuela! O Brasil ficou para trás, 
crescendo devagarzinho e, portanto, não aumentou a 
demanda de energia elétrica. Os reservatórios d’água 
estavam cheios, porque, graças a Deus, houve um re-
gime de chuva favorável. Paulo Afonso, Itaipu, Furnas, 
Três Marias, foram abastecidas, e a capacidade hídrica 
funcionou a contento, sem necessidade alguma, ali-
ás, de energia de ponta. E as termelétricas que foram 
instaladas para equilibrar momentos de racionamento 
já foram até vendidas para o exterior, haja vista a des-

necessidade, por inexistência de demanda comprimida 
ou de demanda não atendida.

Agora, Sua Excelência precisa perceber que pode 
haver mudança de governo – e Deus queira que haja 
– e que o crescimento do País seja retomado e aí haja 
necessidade de investimentos. Aí teremos perdido um 
tempo precioso, por conta de uma política equivocada. 
A manchete do programa de televisão dele é: “Apagão 
nunca mais”. O apagão está na frente. Se nós cres-
cermos 5%, 6%, como a Argentina, como a Bolívia, 
como o Paraguai ou o Uruguai, teremos apagão já já, 
por conta de um problema cuja culpa é só do Gover-
no Lula. A Aneel desprestigiada e o marco regulatório 
inibem investimentos – isso eu ouvi dos investidores. 
Ninguém me engana. O programa de televisão não 
engana a mim. Agora, para isso, seria importante o 
debate, para que Heloísa Helena, Geraldo Alckmin, 
Cristovam Buarque, Bivar, os candidatos enfim, pu-
dessem debater, estabelecer o contraponto, para que 
o eleitor pudesse fazer um correto juízo de valor e vo-
tar. Não um programa bonito e cheio de ilusões, como 
a ilusão dos seis milhões de empregos anunciados. 
Seis milhões de empregos onde? Claro que foram 
gerados alguns empregos, mas o que existe muito é 
maquiagem, é emprego que já existia, que se forçou a 
que fosse formalizado por artifícios que foram criados. 
Bons! Até que bons, mas artifícios que foram criados 
para aumentar a estatística, só para aumentar a esta-
tística e não que isso signifique emprego gerado por 
retomada de crescimento.

Eu falo isso tudo, porque a mim revolta o direito 
que se subtrai ao eleitor de ver esse debate, como es-
tamos fazendo aqui agora, ser estabelecido entre os 
candidatos, para que o eleitor, que tem no debate um 
direito, não tenha esse direito subtraído pela vontade 
de um cidadão que, de forma presunçosa, se ausenta 
do debate e retira do eleitor o direito legítimo de fazer 
o correto julgamento, para que possa dar o voto mais 
consciente que possa dar.

Diz o Presidente da República ao final do seu pro-
grama – e esta é uma frase que ele pretende que seja 
lapidar: se o eleitor pretende dar um voto para que se 
avance de onde ele parou, ou se o eleitor prefere co-
meçar do zero. Começar do zero ou começar de onde 
ele parou? O Presidente Lula está se esquecendo de 
que, por exemplo, os dois marcos fundamentais de 
seu Governo, o Bolsa-Família e o programa econômico 
exitoso, foram meras continuações do que existia. O 
Bolsa-família é a junção do Vale-Gás, do Bolsa-Esco-
la, de programas que já existiam e que foram apenas 
reunidos e aumentados. Só! O programa de combate 
à inflação e de equilíbrio das contas públicas só foi 
possível graças ao que aconteceu com o Plano Real 
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e com a política econômica que vinha andando, ape-
nas com um fator chamado sorte. O mundo cresceu 
no período Lula o que não cresceu, nem de longe, na 
era Fernando Henrique Cardoso. O Presidente Lula 
fala em “avançar a partir de onde ele parou ou come-
çar do zero”. 

Começar do zero?! Eu diria, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, que a chance que os contendores desejam 
é de retomar o tempo perdido. É de recuperar aqui-
lo que nós poderíamos ter feito nesse período e não 
o fizemos por políticas equivocadas. Elevar o salário 
mínimo para R$580,00, se tivéssemos crescido o que 
a Argentina cresceu, o que o Uruguai cresceu. Não 
quero falar sobre o que a Índia ou a China cresceu. 
Falo sobre os nossos vizinhos. O que eu quero dizer é 
que a nossa economia poderia estar anos-luz à frente, 
porque nós perdemos um tempo precioso, por conta 
de políticas equivocadas, que têm que ser, neste mo-
mento, objeto de debate e não de monólogo. 

O que o programa de televisão do Presidente 
Lula pretende estabelecer é o monólogo que foge do 
debate. Eu acho que é importante que cada candida-
to apresente os seus programas, os seus feitos, mas 
que os submeta ao crivo e à avaliação crítica daqueles 
que têm o direito de fazê-lo. E o direito de fazê-lo têm 
os contendores, que podem fazer em um programa 
ou no outro, mas que tenham a rara oportunidade de 
o fazer cara a cara, no debate, desde que argumen-
tos existam para quem quer ganhar a eleição. Se Lula 
quer ganhar a eleição, que vença com argumentos, 
não com falácias.

Durante o discurso do Sr. José Agripino, o Sr. 
Romeu Tuma, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Marcos Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Marcos Guerra. PSDB 
– ES) – Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna, como Líder do PMDB.

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

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, venho à tribuna, na tarde de hoje, 
para comunicar a V. Exªs que estou me licenciando 
da Liderança do PMDB pelos próximos 60 dias, a fim 
de me dedicar à reeleição para o Senado, labutando 
mais, lutando mais ainda em favor do meu Estado. Já 
era minha pretensão fazer isso há tempo, Presidente, e 
estava consultando os Vice-Líderes, mas quase todos 
estavam envolvidos na campanha em seus Estados.

Entendo ser esta a melhor maneira de reiterar o 
meu compromisso de respeito e afeto para com este 
que foi o primeiro e único partido de minha vida, onde 

milito desde a juventude e que tenho a honra de liderar 
no Senado da República há quase dois anos.

Passados os primeiros momentos de surpresa e 
indignação pela metodologia adotada pela CPMI das 
Ambulâncias, que não aceitou o contraditório, aguardo 
com serenidade a etapa do Conselho de Ética.

Incompreensivelmente, a CPMI estabeleceu como 
critério inovador – já que foi a primeira vez que isso 
aconteceu na história das CPIs – ser o Conselho de 
Ética o fórum adequado para a apresentação das de-
fesas. Lá, tenho certeza, me será assegurado o direito 
de defesa, instrumento universalmente consagrado nas 
sociedades desenvolvidas e que delimita com nitidez 
insofismável a diferença entre civilização e barbárie.

Entretanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
não poderia sequer sugerir com a minha presença na 
Liderança qualquer tipo de constrangimento aos com-
panheiros, que foram decisivos para a construção de 
uma trajetória vitoriosa que escrevi nesses meus 12 
anos como Senador da República. Longe de mim criar 
embaraços para o partido ou para o Conselho de Éti-
ca. Assim, ao mesmo tempo em que me licencio da 
Liderança do PMDB, eu me afasto também do Conse-
lho de Ética. Como democrata convicto, curvo-me às 
exigências protocolares para o perfeito cumprimento 
dos dispositivos regimentais.

Espero, confiante, o processo no Conselho de 
Ética, porque sei da minha inocência e da minha hon-
radez. Tenho a consciência tranqüila.

E é assim que, amparado pela certeza da vitória 
da justiça, parto com tudo para a campanha, fiel aos 
meus compromissos com o povo da Paraíba, a quem 
jurei lealdade.

Não sou homem de fugir à luta. Não desaponta-
rei os paraibanos, assim como jamais traí ou trairei o 
PMDB e o meu mandato.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na opor-
tunidade em que me licencio da Liderança, indico o 
nome do Senador Wellington Salgado para substituir-
me interinamente.

Reafirmo, neste momento e desta tribuna, a minha 
convicção de que maior que os percalços e turbulências 
do momento, são a força, a grandeza e a coerência dos 
ideais que me fazem persistir na vida política.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Ney Suassu-
na, o Sr. Marcos Guerra, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu 
Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:
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OF. GLPMDB Nº 307-B/2006 

Brasília, 11 de agosto de 2006.

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

celência a minha renúncia como membro titular do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (Resolução 
do Senado Federal nº 20/93)

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

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra ao Senador Marcos Guerra, por 
permuta com este Senador.

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

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Só um minutinho, Senador Marcos Guerra.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de parabenizar o Ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, pela homologação da decisão do Con-
selho Nacional de Educação, que torna obrigatório, a 
partir de agora, o ensino de Filosofia e Sociologia no 
ensino médio de todas as escolas públicas e privadas 
do País.

É uma recomendação de todas as organizações 
dos trabalhadores e trabalhadoras em educação do 
Brasil, especialmente de toda a bancada na Câmara 
dos Deputados e aqui no Senado, de pessoas que 
trabalham vinculadas à área da educação.

Fica nossa homenagem a essa decisão do Go-
verno Federal, que, no nosso entendimento, faz justiça 
ao que tinha sido cerceado há mais de trinta anos.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL–SP) 
– Eu pediria que as intervenções fossem sempre den-
tro do Regimento, para não haver nenhuma reclama-
ção posterior.

Concedo a palavra ao Senador Marcos Guerra.
Em seguida, concederei a palavra aos Senadores 

Antonio Carlos Magalhães, cedida por mim, Sibá Ma-
chado, Leonel Pavan, Heráclito Fortes. E, por último, 
este Senador. O Senador Antonio Carlos Magalhães 
cede a mim a palavra, por último. Já que ele é um gran-
de Senador paulista, nós temos que dar a vez.

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a melhor política 
educacional é aquela que assegura o atendimento 
integral na escola, permitindo que os alunos tenham 

acesso à cultura, às novas tecnologias e à assistência 
social e pedagógica.

Estatísticas mostram que, dos quase 33 milhões 
e 500 mil alunos do ensino fundamental, matriculados 
no Brasil em 2005, apenas 2 milhões e 600 mil, cerca 
de 8% desse total, freqüentavam turnos escolares com 
duração maior do que cinco horas diárias.

Crianças de famílias de maior poder aquisitivo 
que freqüentam estabelecimentos particulares têm 
aulas adicionais, fora da escola, para complementar 
sua formação. Mas as mais pobres não dispõem dessa 
vantagem e passam o tempo nas ruas, vulneráveis à 
violência, ou trancadas em casa, enquanto seus pais 
estão trabalhando. 

O Projeto de Lei nº 234, de 2006, que apresentei 
à Mesa do Senado, institui a jornada escolar de tem-
po integral no ensino fundamental, ampliando a carga 
horária anual das atuais 800 horas para 1.400 horas, 
das quais pelo menos mil seriam destinadas ao efetivo 
trabalho em sala de aula. A implantação gradual seria 
concluída no prazo de cinco anos, a partir da transfor-
mação desse projeto em lei.

A adoção do regime integral é meta antiga, com 
dez anos de existência. Sua necessidade era sinaliza-
da pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pro-
mulgada em 1996. Até agora, contudo, pouco avança-
mos para atingi-la. A busca da qualidade na educação 
brasileira deve ser um objetivo urgente de todos nós. 
Sem ela, não teremos jamais uma sociedade mais 
justa, capaz de proporcionar oportunidades a todos. 
Por isso, peço aos nobres pares que se incorporem a 
esse nosso esforço.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Cumprimento V. Exª e passo a palavra ao Senador 
Antonio Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (Bloco/
PFL – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Presidente Lula, onde Vossa Excelência 
se encontra? Onde se escondeu hoje? Onde estava 
escondido ontem para fugir de um debate com os can-
didatos à Presidência da República? Eu compreendo, 
mas o público não compreende. Compreendo que Vossa 
Excelência não queria repetir o fracasso da entrevista do 
“Jornal Nacional”. Compreendo que Vossa Excelência 
não queria que lhe perguntassem o que é o valeriodu-
to, não queria também que lhe perguntassem o que é 
o mensalão, não queria que lhe perguntassem sobre 
tantas companhias que Vossa Excelência rejeitava e 
que hoje abraça calorosamente, não queria que se fa-
lasse certamente dos sanguessugas, pelo que Vossa 
Excelência é o responsável.
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Há Parlamentares entre os sanguessugas, mas 
tudo foi feito no seu Ministério da Saúde, onde Hum-
berto Costa já era conhecido como vampiro no banco 
de sangue. Foi de lá que saiu esse crime contra a so-
ciedade brasileira, o cometido pelos sanguessugas. 
Vossa Excelência, Senhor Presidente, é o maior san-
guessuga da Nação. Vossa Excelência é um sangues-
suga em todos os setores da vida nacional, dos ido-
sos, dos aposentados, daqueles que ganham salário 
mínimo. Para todos, Vossa Excelência é um homem 
perverso, é um homem que não vê a situação em que 
se encontra o País, daí por que foi recebido tão “gela-
damente” na Bahia, num dia de tanto sol, no sábado 
passado, a ponto de Vossa Excelência dizer que não 
voltaria lá porque não valia a pena, pois o povo o tinha 
deixado sozinho.

Ora, Sr. Presidente, o caso Okamotto não pode 
ficar como está. Temos que saber quanto Okamotto 
deu em dinheiro ao Presidente Lula. Confessados, há 
apenas R$29,6 mil. Mas o Presidente Lula tem que 
explicar também quanto a Telemar passou para o seu 
filho – nada menos do que R$15 milhões. Talvez ele 
venha a dizer que foram R$14,9 milhões. Mas ele não 
pode negar que recebeu esses recursos.

Compreendo que o Presidente não tenha aten-
dido ao Senador Suplicy. Compreendo inteiramente. 
Suplicy tinha razão? Tinha. Mas o Presidente tinha 
mais razão do que ele, porque, se o Presidente fos-
se lá, seria o maior fracasso, como será em qualquer 
debate que apareça. Daí por que ele foge, corre, se 
esconde, mente e participa de todas as maracutaias 
deste Governo.

O que ele quer é cassar a imunidade parlamentar 
de V. Exª, Sr. Presidente, a nossa imunidade, para que 
não possamos daqui, deste local, desta tribuna, dizer 
tudo que ele merece. E ainda merece muito mais.

É um Presidente que não honra a Nação e que 
desonra o País. É um Presidente que não tem condi-
ções de encarar o público. A entrevista que deu foi no 
Palácio do Planalto para intimidar os entrevistadores, 
que, realmente, fizeram uma entrevista completa, sé-
ria, digna, enaltecendo a emissora a que pertencem e, 
principalmente, a figura de ambos. A mim ficou demons-
trado que Lula não pode responder em debate algum, 
a ninguém. Ele tem que ficar sempre como quem não 
sabe nada. Aliás, ontem, um dos candidatos disse que 
o Presidente não foi ao debate porque não sabia.

Ele teve coragem de dizer que demitiu os seus 
auxiliares. É mentira! Muitos deles me contaram como 
foram as demissões. Até fomos bondosos, nesta Casa, 
com o Ministro da Fazenda. O Presidente da Repúbli-
ca chamou-o de “meu irmão” e “figura indispensável 
ao Governo” e demitiu-o. Foi a pedido? Sim, porque 

a pedido também foi demitido Waldomiro Diniz. Nos 
Correios, Maurício Marinho foi pego recebendo R$3 
mil. Neste Governo, roubam-se bilhões e também R$3 
mil. É a coisa mais inacreditável!

Daí por que o Senador Eduardo Suplicy chama 
a atenção do Presidente da República para que ele 
não proceda assim, que ele enfrente, vá ao debate, 
discuta, tenha coragem de enfrentar os adversários, 
que vão chamá-lo, certamente, de ladrão.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite, Senador Antonio Carlos Magalhães?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Pois não, Senador Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães, apenas quero transmitir 
que tenho a convicção pessoal de que, se o Presidente 
Lula for aos debates, ele poderá esclarecer cada uma 
das afirmações, seja as que V. Exª está fazendo, seja as 
que os adversários, como o ex-Governador e candida-
to Geraldo Alckmin, como a Senadora Heloísa Helena 
ou qualquer dos outros que esteja lá a fazer. Tenho a 
convicção pessoal, como amigo do Presidente, de que 
ele contribuirá enormemente para o aperfeiçoamento 
da democracia no Brasil se comparecer aos debates. 
É a sugestão que faço da maneira mais sincera a ele 
e aos assessores que têm recomendado os passos 
dele como candidato. Agradeço o aparte concedido 
por V. Exª. Tenho uma emergência e, por isso, vou-me 
ausentar do plenário.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Fico triste que se ausente porque V. Exª sem-
pre faz falta a esta Casa, mas quero dizer-lhe que te-
nho uma convicção: embora V. Exª tenha uma grande 
votação em São Paulo – as pesquisas dizem isso –, V. 
Exª não vai votar em Lula. V. Exª vai votar em Heloísa 
Helena! V. Exª vai votar em Heloísa Helena!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
está enganado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª não vai votar em Lula, tenho certeza!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Vou 
votar em Lula, com toda a convicção e certeza. Tenho 
o maior respeito pela Senadora Heloísa Helena. Muitas 
vezes, V. Exª aqui me viu ter pontos de vista semelhan-
tes aos dela e sabe – e aqui digo com toda a clareza 
– que votarei no Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – E vai dormir bem nesse dia?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E vou 
dormir bem.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Ah, Sr. Presidente, o Senador Suplicy é um 
homem interessante. Ele disse uma coisa muito séria: 
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que vai votar em Lula, mas que o respeito que ele tem 
é à Senadora, e não ao Lula. Ele não tem nenhum res-
peito pelo Presidente. Apenas por uma questão parti-
dária, ele vai votar em Lula, porque ele respeita, sim, 
a Senadora. Isso foi o que ele colocou claramente.

O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Concedo um aparte ao Senador Efraim Mo-
rais.

O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senador Anto-
nio Carlos Magalhães, parabenizo V. Exª pelo pronun-
ciamento e volto um pouco ao passado, à nossa CPI 
dos Bingos, “CPI do fim do mundo” como foi batizada. 
Lembro a V. Exª que o caso de Okamotto, neste mo-
mento, é ideal para que o Ministério Público peça, de 
uma vez por todas, a quebra do sigilo bancário desse 
cidadão. Nosso Procurador-Geral da República, Anto-
nio Fernando, recebeu das minhas mãos e das mãos 
do Senador Garibaldi Alves Filho o relatório da CPI. V. 
Exª foi um dos membros mais atuantes da Comissão, 
ao lado do Senador Romeu Tuma, que neste momento 
preside a sessão, do Senador Magno Malta e de tantos 
outros que dela participaram. Tenho convicção de que 
agora está provada toda aquela confusão que se tra-
çou em que o Supremo Tribunal Federal não concedeu 
a autorização para a quebra de sigilo bancário do Sr. 
Paulo Okamotto. O Sr. Paulo Okamotto foi à CPI, por 
um requerimento de autoria de V. Exª. Depois, aprova-
mos a quebra do seu sigilo bancário, mas o Supremo 
não a autorizou. O Presidente Lula foi bem claro em 
sua participação na TV Globo, quando disse que o Sr. 
Paulo Okamotto pagou a sua conta. Sua Excelência 
foi bem claro, embora o Supremo tenha apresenta-
do justificativas para que não fosse quebrado o sigilo 
bancário do Sr. Paulo Okamotto. O Presidente com-
provou agora que o Ministério Público está com a faca 
e o queijo exatamente para pedir a quebra de sigilo e 
sanar todas as dúvidas que V. Exª tem, que eu tenho, 
que esta Casa tem e que o Brasil tem. Ou seja: de onde 
veio o dinheiro com o qual o Sr. Paulo Okamotto pagou 
a conta do Presidente? É isso que queremos saber, e 
eu tenho certeza de que o Dr. Antonio Fernando, jun-
tamente com os Procuradores da República, por meio 
do Ministério Público, tirará todas as dúvidas. Assim 
espero porque, acima de tudo, confio e dou toda cre-
dibilidade ao Ministério Público deste País.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Senador Efraim, V. Exª tem absoluta razão, 
o Dr. Antonio Fernando é um homem sério, digno, e, 
evidentemente, no momento em que receber de nós 
– creio que V. Exª ainda pode estar exercendo essa 
Presidência – ou do Presidente do Senado as duas 

gravações na CPI e a gravação do “Jornal Nacional”, 
não haverá juiz que não quebrará o sigilo do Paulo 
Okamotto. Eles pediam as provas concretas; agora, 
as provas concretas são as falas do Okamotto e do 
Presidente Lula, contraditórias e totalmente diferentes 
da realidade.

Não podemos deixar impune esse crime. E o Sr. 
Okamotto tem que mostrar o quanto pagou, porque 
não foram apenas R$ 29,6 mil; ele pagou muita coi-
sa para o Presidente da República e para muitos dos 
seus apaniguados.

Quero dizer também que nós não devemos des-
cansar enquanto não conseguirmos isso. É do nosso 
dever, é até mesmo uma obrigação trazer este caso 
como também pedir a explicação de um caso de que 
todos evitam falar: o da Telemar. Quem pagou os R$15 
milhões ao Lulinha – ou Fábio?

Quem pagou para a Gamecorp R$15 milhões? 
Todos vocês que aqui estão, contribuintes brasileiros, 
todos vocês deram para o filho do Lula R$15 milhões, 
via Telemar.

Assim é o Governo corrupto que aí está. Assim 
é que vamos derrotá-lo, mesmo com a vantagem em 
que ele está agora. Na Bahia, ele já afirmou que ia me 
derrotar. A pesquisa do Ibope confere: dos votos váli-
dos, 71% a Paulo Souto e 23% ao Ministro de Lula, o 
preguiçoso Jacques Wagner.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador An-
tonio Carlos, permita-me um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Com prazer.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador An-
tonio Carlos, tenho a impressão de que essa questão 
do Sr. Okamotto poderá ser resolvida de maneira bem 
mais rápida. V. Exª, que tão bem dirige a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, deve – é uma 
sugestão que eu daria – notificar o Supremo Tribunal 
Federal para o fato da mentira aqui aplicada. Afinal, 
o Sr. Okamotto, sob juramento, em um depoimento, 
mentiu. E a prova da sua mentira é exatamente a de-
claração do Senhor Presidente da República. Daí por 
que o próprio Supremo não terá mais motivo algum 
para sustentar a preservação do sigilo bancário de 
quem mente para o Congresso e mente para a Justiça 
brasileira. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Só teremos, infelizmente, reunião da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania no dia 6 de 
setembro, e esse caso exige uma providência mais 
rápida, porque isso tudo faz parte do que o eleitora-
do deve saber e não sabe a respeito desse Governo 
que aí está.
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Portanto, vamos procurar um meio de fazer che-
gar ao Ministério Público ou à Presidente do Supremo 
Tribunal Federal essa grande contradição de Okamot-
to e Lula, que resulta realmente num grande prejuízo 
para a Nação brasileira.

Senador Sibá Machado, V. Exª quer um aparte?
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Aceito. 

Senador Antonio Carlos, V. Exª, indiscutivelmente, é 
um Senador que, pela história do Congresso Nacio-
nal e da política nacional, é muito ouvido; é um dos 
líderes natos da Casa, estando ou não formalmente 
na função. O que tenho visto, observado e aprendido 
é que, quando V. Exª fala, muita gente se pauta pela 
sua orientação. E, como tal, faz uma das mais duras 
oposições de que se tem notícia. Penso que nem mes-
mo o PT o fazia com tanta capacidade e competência, 
como V. Exª o faz hoje. Eu não estava aqui no Con-
gresso, é claro, mas acompanhava. Eu estava no meio 
de uma organização sindical, que era a CUT, e fazía-
mos, também, como podíamos, uma oposição muito 
forte ao Governo, não só do ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, mas também de outros governos. 
Então, o que posso observar, quanto à ida ou não do 
Presidente Lula, seu comparecimento ou não a um 
debate coletivo – já que ao individual ele compareceu 
–, é que temos ali não o Presidente da República, mas 
um candidato, em nível de igualdade. As regras são 
claras. A própria TV, em obediência também às regras 
da legislação, cria uma programação daquela natureza. 
O que podemos observar – já debatemos essa ques-
tão no pronunciamento do Senador Pedro Simon – é 
que isso também se repete em outros níveis: o Gover-
nador Aécio Neves, como candidato, está em dúvida 
se vai comparecer a um debate coletivo; o candidato 
a Governador do Estado de São Paulo, o ex-Prefeito 
José Serra, também não compareceu ao debate da TV 
Gazeta. Considero isso estratégia de campanha elei-
toral, independentemente do debate que V. Exª traz à 
Casa hoje. Trata-se de uma orientação de estratégia 
de campanha eleitoral. Há uma coordenação para isso. 
Como não é obrigatório ir, trata-se da decisão de ir ou 
não. Com relação ao fato já debatido aqui, por várias 
vezes, sobre o pagamento das despesas de viagem 
do Presidente Lula ao exterior, à Europa, já dei várias 
explicações. Continuo dizendo que, desde o momento 
em que esse assunto foi trazido a público, procurei sa-
ber o que havia acontecido. Conversei com o tesoureiro 
daquele período, o Deputado José Pimentel, e S. Exª 
explicou que o Presidente Lula – o próprio Presidente 
também deixou isso claro – jamais reconheceu o fato 
como dívida dele, porque estava em uma missão par-
tidária, o PT é que havia sugerido aquela viagem. Eu 
também faço viagens em nome do PT, o que é diferen-

te de fazer uma viagem como Senador da República. 
Então, as despesas, como Senador, são pagas pelo 
Senado; quando estou em viagem por orientação par-
tidária, são pagas pelo PT do Acre. Portanto, quanto 
a esse assunto do pagamento, o Presidente Lula não 
vai assumir essa conta! Penso que ele realmente não 
deve assumi-la, porque fez uma viagem orientada pelo 
Partido! Então, não é uma despesa dele, é uma des-
pesa do PT. Se o Tesoureiro errou, na hora de conta-
bilizar como despesa partidária ou despesa pessoal, 
o que fazer? Realmente considero isso uma besteira 
inimaginável de uma pessoa que está no exercício 
de uma tesouraria partidária. Tinha de ter sido feita 
a correção da prestação de conta e orientado o TSE 
quanto à despesa em nome do cidadão, à época, Luiz 
Inácio Lula da Silva. Então, em relação a esses fatos, 
quero só dizer que a decisão de ir ou não ao debate foi 
tomada como estratégia de campanha. E, no que diz 
respeito ao pagamento da viagem, continuo insistindo 
que a tese do Presidente eu fui investigar in loco: essa 
é uma despesa do PT, e não do Presidente Lula.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Mas por que o Okamotto, então, pagou, se era 
despesa do Partido? O Okamotto pagou por quê? Ele 
não tinha nada que pagar!

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Não 
podia! Aí também eu considero que ele não podia ter 
pagado! Aquilo era uma despesa partidária, uma cor-
reção da prestação de contas.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
–BA) – Então, vamos abrir o sigilo bancário do Okamotto 
para ver o que ele pagou a mais, além disso!

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Mas ele 
jamais poderia assumir uma conta que não é nem dele. 
A conta é do PT.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Ele declarou aqui que pagou em quatro pres-
tações. O Okamotto, um homem que sabemos que tem 
dinheiro à vontade, disse que teve que pagar em quatro 
prestações. Assim está o Partido de V. Exª.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Essa in-
formação eu não tenho. Essa informação sobre se ele 
tem muito dinheiro ou pouco eu não sei.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Ele disse aqui que pagou em quatro presta-
ções.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Ao ver que 
tinha cometido erro, pediu ressarcimento?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – O que eu quero dizer a V. Exª é que aquilo que 
V. Exª considera estratégia eleitoral, no caso do Lula, 
não é estratégia eleitoral: é medo. É medo! Se Aécio 
for, ninguém vai perguntar se ele é responsável pelo 
mensalão; ninguém vai perguntar se ele é responsável 
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pelos sanguessugas; ninguém vai perguntar sobre o 
valerioduto, como já tentaram fazer.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Mas, Se-
nador Antonio Carlos Magalhães, isso foi perguntado 
na entrevista da Globo por William Bonner e Fátima 
Bernardes. Eles fizeram essas perguntas, e Sua Ex-
celência respondeu. Não se trata da história de fazer 
ou não a pergunta A ou B, mas de uma estratégia 
eleitoral. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª gostou dessa história.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Hoje...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Todos os jornais de hoje...
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – José 

Serra também não foi.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA) – Todos os jornais de hoje dizem: só houve um 
derrotado no debate de ontem da Bandeirantes, o 
Presidente Lula.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Mas eu 
também li vários comentários, dizendo que Sua Exce-
lência se saiu muito bem. Eu não assisti, realmente, 
ao debate.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Ele não compareceu com medo das perguntas 
que lhe poderiam ser feitas.

Agora, devo dizer a V. Exª que, se estivesse no 
lugar do meu candidato Geraldo Alckmin, eu teria me 
dirigido àquela cadeira vazia e dito: “Aí deveria estar 
o Presidente Lula, para responder sobre o valeriodu-
to, sobre os sanguessugas, sobre o mensalão. Ele 
não está aqui, porque não pode responder a isso e a 
outros crimes que praticou na República”. Assim faria 
eu, se fosse Geraldo Alckmin, mas cada um tem seu 
temperamento e sua maneira de ser.

Quanto a V. Exª, louvo a sua atitude. A cada dia, 
mais o admiro. Tenho essa satisfação. Louvo sua ati-
tude de defender esse Governo indefensável. É pre-
ciso coragem! E V. Exª está demonstrando que é um 
homem corajoso: defende o PT, que está realmente 
numa situação gravíssima na política nacional.

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

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Infelizmente, meu tempo está chegando ao fi-
nal. Quero dizer ao Presidente Romeu Tuma que espe-
ramos, ainda que em outra oportunidade, demonstrar 
o quanto esse Governo tem sido nocivo ao Brasil e o 
que seria deste País, se esse homem fosse reeleito. 
Se agora ele está assim, em outro Governo seria muito 
pior! Porque ele já quer cortar a imunidade parlamentar, 
mandato de Senador... Está horrorizado com o Con-
gresso Nacional. O Congresso Nacional tem pecados? 

Dúvidas não há. Mas Lula é um pecador muito maior 
do que todo o Congresso Nacional reunido, ninguém 
tenha dúvida: ele traiu o Brasil e o proletariado a que 
pertenceu. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Muito obrigado a V. Exª.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. CCS Nº 75/2006 

Brasília, 14 de agosto de 2006

Ilmº Sr.
Dr. Roberto Irineu Marinho
Presidente das Organizações Globo
Nesta

Senhor Presidente,
Por decisão do plenário do Conselho de Comu-

nicação Social do Congresso Nacional, tomada nes-
ta data, vimos prestar a nossa solidariedade à Rede 
Globo de Televisão diante dos lamentáveis fatos que 
envolveram o seqüestro de dois dos seus funcionários, 
Guilherme Portanova e Alexandre Calado.

Essa ocorrência, que reflete o clima de insegu-
tança em que vive o País, deve merecer a nossa mais 
ampla preocupação, exigindo das autoridades provi-
dências compatíveis com a necessidade de assegu-
rar a todos liberdade de expressão, uma das maiores 
conquistas da democracia brasileira.

É a nossa manifestação, que se junta a outras 
entidades igualmente mobilizadas quanto a fatos dessa 
natureza, que lamentamos vivamente.

Cordialmente, Alnaldo Niskier, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra ao Senador Magno Malta, por 
troca com o Senador Sibá Machado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Concedo a palavra pela ordem a V. Exª, Senador.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, quero subscrever uma moção idêntica à TV 
Globo.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Eu pediria a V. Exª que o fizesse de moto próprio, 
porque este requerimento é do Conselho. E pediria li-
cença para assiná-lo com V. Exª. Essa iniciativa é por 
tudo que representou o Dr. Roberto Irineu Marinho 
para V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Imediatamente. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Então, aguardamos, para fazer a leitura devida do 
seu requerimento.

Senador Magno Malta, V. Exª tem a palavra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, Srªs e Srs. 
Senadores, antes de iniciar meu discurso, de fazer os 
registros que desejo fazer, minha gratidão às pesso-
as do País inteiro, de todos os cantos, que a mim têm 
dado solidariedade.

Eu gostaria, Sr. Presidente, de registrar, neste 
plenário, a presença do meu irmão, Valmir Lima, sen-
tado ali; de Joaci, que é obreiro da nossa instituição 
de recuperação de drogados – há 25 anos, no Estado 
do Espírito Santo – e que recebi, há 11 anos, lá do seu 
Estado, Senador Romeu Tuma, São Paulo. Tivemos a 
oportunidade e o privilégio de recebê-lo, de tirá-lo de 
lá, da marginalidade, do tráfico de drogas, das cadeias 
de São Paulo há onze anos e de recuperá-lo em nos-
sa instituição. Hoje ele está lá, militando, trabalhando 
conosco.

Eu gostaria de registrar também a presença do 
folclórico Jacozinho, o rei do futebol de Alagoas, que 
tantas alegrias deu ao povo alagoano e ao Brasil, quan-
do roubou aquela festa do Zico no Maracanã – ele e 
o Maradona –, na volta de Zico para o Flamengo. Ja-
cozinho trabalha comigo e também foi recuperado por 
nós lá. A bebida alcoólica, o vício tirou-lhe tudo que 
o futebol lhe dera e o jogou na lama, na sarjeta. E foi 
lá, Senador Marcos Guerra, no Projeto Vem Viver, no 
Espírito Santo, que, há doze anos, recebi Jacozinho 
e pude ajudá-lo a voltar a viver. 

Senador Romeu Tuma, o que me traz à tribuna, 
nesta tarde, é tão-somente a vontade, Senador Welling-
ton Salgado de Oliveira, de ser grato às pessoas do 
País inteiro que me devotam solidariedade todos os 
dias. São centenas e centenas de e-mails. E o que me 
impressiona: são e-mails de jovens, de universitários, 
de pessoas que fazem questão de dizer que não pro-
fessam a mesma fé que eu e que até discordam das 
minhas posições, mas que me fazem uma defesa e 
que acreditam na mais cristalina de todas as verdades, 
Senador Romeu Tuma: que eu, absolutamente, nunca 
tive, nem tenho nenhum tipo de envolvimento com esse 
episódio que estarreceu e escandalizou o Brasil. 

Bate uma tristeza muito grande no coração, por-
que não se sabe como reconstruir o que destruíram. V. 
Exª tem uma história. Todos temos uma história, uma 
história de vida. E Deus sabe o quanto custou construir 
uma história de vida. 

Penso que hoje estou sendo apenado por ter 
sido o autor da CPMI dos Bingos. Estou sendo apena-
do por alguns que agora se encontram na posição de 
algozes em face da CPMI do Narcotráfico. Todavia, a 

razão pela qual tenho paz – minha alma está em paz, 
por isso me aquietei – é a certeza de que a justiça vai 
prevalecer. Se não posso dar um voto de confiança 
absoluta à justiça dos homens, tenho de confiar na 
justiça de Deus. E é no Salmo 35, Senador Welling-
ton Salgado de Oliveira, Senador Efraim Morais, meu 
amigo, que me tenho alimentado todos os dias, eu e 
minha família, por ver o meu nome, a minha própria 
história destruída e jogada no lixo, sem nada dever, 
sem de nada participar, sem conhecer, sem ter feito, 
sem ter agido, sem de nada ter participado.

Mas o dever e o sentimento de gratidão me im-
pulsionam, me compungem, me movem a vir à tribuna, 
Senador Heráclito Fortes, agradecer as Srªs Ione, An-
dreia, Nair, do Rio Grade do Sul; Fátima Dias Almeida 
– recebi isso agora – de Serra, no meu Estado, reite-
rando a crença na minha vida, na minha história, na 
minha verdade; Tita, de Ponta Grossa, Paraná – muito 
obrigado; Agileu Batista, de Itamaraju, Bahia, Senador 
Antonio Carlos; Allan Gonçalves Tavares, Belém, Pará, 
Amazônia: “Jamais imaginei que um parlamentar como 
V. Exª estivesse envolvido em coisa tão suja como essa 
e reitero minha crença na sua inocência”; “Conheço o 
senhor o suficiente para acreditar na sua inocência” 
– Angélica Vivas e família – código 073; deve ser inte-
rior da Bahia; José Evando de Oliveira: “acusações sem 
sentido”; Camilo de Léles, Pindamonhangaba – SP, ter-
ra do Alckmin; “acredito na sua inocência, um abraço”, 
Jaime da Silveira Duarte; “Acredito na sua inocência, na 
sua isenção”: José Campos, São Paulo, Vila Guarani; 
Maiza Nogueira, Maria da Paixão Nogueira: “Espero 
que tudo se esclareça e nenhuma dúvida paire sobre 
a sua pessoa”; “Solidariedade”: Itanhahém, São Paulo, 
Margarida Queiroz; Jorge Luiz Siqueira: “Sempre con-
fiei e votei no senhor e continuarei votando e confiando 
na sua honestidade como político sério e parlamentar 
honrado”; Sérgio Sá Barreto, meu amigo Serjão, de Ita-
petinga, terra onde fui criado, Senador Antonio Carlos, 
da terra do seu compadre José Sampaio Espinheira, 
terra onde o “carlismo” é tão forte, onde estudei e cresci 
junto com o Serjão, ele diz: “Amigo, quero que saiba que 
creio plenamente na sua inocência. Essa é uma cilada 
contra a sua vida” – obrigado, Sérgio; “Tenho certeza 
de que o senhor é trigo, e trigo de boa qualidade!”:Taci 
Teixeira; “Tenho acompanhado seus posicionamentos 
cheios de ética e de muita coragem!”: Valter Sasso; “O 
nosso Rendentor vive”: Walber Silva Oliveira Macêdo, 
que me escreve aqui um poema muito interessante 
– obrigado, Walber; Westh Ney: “Estou intercedendo 
a Deus pela sua vida”.

Senador Sibá Machado, recebo toda hora, toda 
hora, toda hora, centenas de e-mails do País inteiro, de 
todos os lugares. Tenho recebido do Acre, do Estado 
de V. Exª. E eu preciso externar minha gratidão a essas 
pessoas. Quem dera a TV Senado tivesse o alcance 
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das emissoras abertas, que tão-somente põem a minha 
foto, a foto de outros, que supostamente são inocentes, 
Senador Romeu Tuma, e põem 72 marginais!

Venho reiterar ao Brasil, venho reiterar a essas 
pessoas que acreditam em mim, àqueles que nenhuma 
ligação têm, que dão a mim o benefício da dúvida e até 
mesmo aqueles que o benefício da dúvida não querem 
dar, que as minhas mãos são limpas. Elas continuam 
limpas. Não bebi dessa água suja. Não entrei nesse 
atoleiro. Não conheço, não participei, não arquitetei, 
não fiz parte, não usufrui. Tenho ouvido depoimentos 
de membros da CPI que afirmam categoricamente 
nas suas bases que uma grande injustiça foi cometi-
da contra mim.

Quero relembrar. Não faço isso com angústia no 
coração porque minha alma está em paz, Senador Ro-
meu Tuma. V. Exª, em dois momentos, foi extremamente 
importante para mim: quando V. Exª disse ao Deputado 
Lino Rossi “escreva e assine” e ele o fez, isentando-
me e assumindo absolutamente a verdade; e, em um 
segundo momento, quando V. Exª me passou o seu 
telefone. Era a angústia do Relator Amir Lando, no seu 
celular, dizendo a mim “me arrole como testemunha de 
defesa sua em qualquer situação e eu direi que não há 
nada contra você e você é um inocente”. 

É uma história mais ou menos assim. Você sabe 
que um inocente vai ser assassinado mas você não 
avisa para ele nem para a família. Depois de ele as-
sassinado, você diz à família “me arrole como teste-
munha que vou dizer que ele era inocente e que eu 
sei quem o assassinou”.

É doloroso, é sofrido. Mas é preciso estar de ca-
beça levantada, porque quem tem Deus como justo 
Juiz e quem se alimenta desta palavra e tem Deus 
advogando a sua causa, Senador Sibá Machado, e 
detém consigo a verdade, precisa usar todos os meios 
que lhe são disponíveis para reafirmar a sua verdade, 
olhando nos olhos da Nação inteira, que vê a TV Sena-
do, e reafirmar a sua verdade. Dois pontos absolutos: 
nunca participei - esta é a verdade absoluta; nunca 
carcomi Orçamento público, nunca pus a mão no Or-
çamento público ou naquilo que pertence ao suor do 
povo brasileiro, Senador Sérgio Guerra, para buscar 
benefícios pessoais. Verdades absolutas.

É preciso reafirmar isso todos os dias. E rea-
firmar com dose de indignação, ainda que a alma já 
esteja quieta. E reafirmar sempre à família, reafirmar 
sempre aos amigos.

Hoje pela manhã recebi um telefonema do Reve-
rendo Silas Malafaia, um dos nomes mais respeitados 
deste País; e ele dizia: a matéria mais difícil da vida é 
o sofrimento, mas é a mais importante, porque é nela 
que aprendemos, é com ela que aprendemos a refle-
tir e a conversar conosco, porque a vida nos atropela 
de maneira tal que não conversamos conosco, mas o 

sofrimento impõe que conversemos e façamos refle-
xões conosco, para melhorarmos, para extirparmos 
ou para fecharmos fendas ou para, estrategicamente, 
planejarmos a nossa vida daí para frente.

Quero agradecer a solidariedade de Silas Ma-
lafaia, de Robson Rodovalho, de René Terranova, do 
Estevão, de líderes, de Manoel Ferreira, deste País 
inteiro, não somente a solidariedade de que fique em 
paz, mas aquela “eu acredito absolutamente na sua 
verdade”; e continue acreditando, porque esta, sem 
dúvida alguma, é a única cristalina e a mais verdadei-
ra de todas as verdades.

Tenho plena consciência de que não sou o único 
no mundo, não serei o último, a conviver com a injus-
tiça. Mas coisa dura é conviver com injustiça! Imagino 
que outros estejam passando a mesma coisa. E não 
consigo imaginar o que passam os que devem, por-
que acho que quem rouba, quem rouba Orçamento, 
quem rouba dinheiro público tem que ir para a cadeia. 
Ir para a cadeia. Mas a minha mente só alcança a dor 
de quem tem a dor de estar convivendo com o ato da 
injustiça. 

Lembro-me de que, naquela manhã fatídica de 
quinta-feira, a matéria do Globo dizia o seguinte: “O 
relator tem dúvidas com relação ao Senador Magno 
Malta”. É porque, quatro, três, dois, um dia antes, to-
dos os dias, ele reafirmou a mim: “Durma em paz. É 
só uma ilação. Não há absolutamente nada contra a 
sua vida. Estou tranqüilo, porque não há mesmo. Há 
robustez no que falo, há robustez nas falas, há robustez 
nos documentos. Não há absolutamente nada.” Tomei 
como uma grande surpresa. Mas, como Deus é sobe-
rano, e, a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da 
nossa cabeça nem uma folha de uma árvore sequer, 
porque estão sobre nós os olhos e as mãos do Senhor, 
que é soberano, absoluto e detém o controle de todas 
as coisas, o que tenho que entender é que devo estar 
passando aquilo que está dentro da vontade permissi-
va de Deus. A Bíblia diz que a glória da segunda casa 
será maior do que a glória da primeira. 

Senador Wellington.
O Sr. Wellington Salgado (PMDB – MG) – Se-

nador Magno Malta, realmente, participei da CPI, e 
não assinei aquele relatório. Muitos me condenaram, 
mas entendo que, na vida, temos que ter um caminho. 
Em alguns momentos, alguns encaram esse caminho 
como ruim, e outros, como bom. Mas devemos ter um 
caminho na vida. Tenho aprendido muito no Senado 
Federal. Tenho visto grandes homens discutirem um 
com outro, olhando nos olhos, frente a frente. Algumas 
discussões às vezes não entendo; muitas vezes, pas-
so a entender depois. Mas aqui dentro os homens se 
encaram, se olham, defendem suas idéias. Na CPMI, 
Senador Magno Malta, eu era sub-relator da organiza-
ção criminosa, digamos. E qual é o princípio de todo 
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o processo? É a emenda, que alguns defendem que 
temos de abrir mão. Não abro mão de jeito nenhum. 
Vim para o Senado Federal representando o Triângulo 
Mineiro. Tudo que eu puder puxar da União para o Triân-
gulo Mineiro, eu vou puxar. V. Exª, porém, nem emenda 
colocou, Senador Magno Malta. Quer dizer, o princípio, 
nem a emenda, V. Exª colocou. E eu sempre citava V. 
Exª como a principal razão de eu não assinar aquele 
relatório. Foi duro para mim, sofri desgastes. Alguns 
tentam me atacar com mentiras, dizendo coisas que 
nunca existiram, todas mentiras. Mas não havia como 
assinar um relatório em que V. Exª era citado, e nem 
emenda colocou. É triste. Triste não para V. Exª, porque 
tenho certeza de que V. Exª, ao final, vai passar por 
esta fase, e um dia vai rir deste momento, vai lembrar, 
e isso vai ajudar V. Exª a julgar outras pessoas. Mas é 
triste realmente ver algo que vai carregando inocentes 
e culpados, tudo de qualquer maneira, em um bolo só. 
Para mim, Senador, quem tem depósito em conta tem 
de ser encaminhado para o Conselho de Ética. Quem 
tem assessores, parentes ou alguma coisa, tem de ser 
encaminhado para uma investigação melhor. E quem 
não tem nada tem de ser inocentado, Senador. É as-
sim que tem que funcionar. Citei o exemplo na questão 
de não assinar. E me citam, dizendo que faço parte 
de um grupo, que estou defendendo fulano ou cicra-
no. De jeito nenhum. Defendo o meu caminho. Quero 
andar na rua e não ter que olhar para trás. Esse é o 
meu caminho, vai ser assim depois que eu deixar de 
ser Senador, e foi assim a minha vida inteira. Sena-
dor Magno Malta, tenho certeza de que – e isso é o 
que vai provocar o desgaste desta Casa – V. Exª vem 
como um inocente para o Conselho de Ética, e esse 
Conselho vai inocentá-lo, porque não há provas contra 
V. Exª. Mas o fato desgasta a nossa Casa e desgasta 
o Conselho de Ética, porque estão vendendo que V. 
Exª é culpado, e não é. Não vi prova nenhuma. Mais 
uma vez, vai parecer que esta Casa está praticando 
algo fora da realidade ou do julgamento correto. É 
com isso que fico triste, Senador, mas tenho certeza 
de que esta Casa vai inocentá-lo, porque não existem 
provas contra V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Muito 
obrigado, Senador Wellington Salgado, pela participa-
ção esclarecedora, que fez parte, não apenas V. Exª. 
Esta semana, li uma entrevista da Senadora Heloísa 
Helena, dada em São Paulo, mas publicada em um 
jornal do meu Estado – li, não, me contaram, porque 
nem leio jornal mais –, dizia a Senadora Heloísa He-
lena, candidata a Presidente da República, que, do 
que tomou conhecimento, pela CPMI, como membro, 
e pelos documentos que tem em mãos, não existe ab-
solutamente nada que possa incriminar ou colocar o 
Senador Magno Malta nesse rol.

São os mesmos documentos que passei a V. Exª, 
Senador Romeu Tuma, os mesmos documentos que 
coloquei nas mãos de todos.

Fico triste. Lembro-me de que, quando presidi 
a CPI do Narcotráfico, o Senador Antonio Carlos me 
chamou a atenção, por meio de uma carta que me es-
creveu, de alguns exageros que sub-relatores estavam 
praticando na Bahia. Como Presidente, chequei a in-
formação e coibi imediatamente os exageros, porque, 
de fato, estavam extrapolando daquilo que não lhes 
pertencia e que não fazia parte.

Há outro fato interessante. Senador Sibá Macha-
do, um dia recebi o Deputado Fernando Gabeira, como 
Presidente da CPI. Um rapaz amigo dele, do Rio de 
Janeiro, dono de um restaurante, estava sendo acu-
sado, e havia uma convocação para esse rapaz. Ele 
veio conversar comigo porque conhecia o rapaz, e eu 
o ouvi. Sabe o que aconteceu? Valeu a palavra dele, 
considerei a palavra dele. Esse rapaz não foi nem ouvi-
do, e eu mandei checar. Realmente, era verdade o que 
o Deputado estava falando. Eu poderia não considerar 
a palavra dele e trazê-lo para que fosse ouvido, no ím-
peto de desmoralizar as pessoas. Mas considerei as 
palavras do Deputado, e o amigo dele não foi ouvido. 
Fico triste porque eles não consideraram os meus do-
cumentos. Eles nem leram os meus documentos. Até 
porque, de tudo o que foi disponibilizado no relatório, 
só o que disse não tem a defesa de ninguém. Até o 
que entregaram ao Presidente Renan Calheiros, hoje, 
não tem a defesa, e o Senador Romeu Tuma chamou 
a atenção para o fato de que é preciso que se inicie o 
procedimento com as defesas.

Por isso, estou absolutamente tranqüilo, com a 
minha alma quieta, absolutamente tranqüilo, de cabe-
ça erguida, esperando o desfecho que Deus dará ao 
episódio. No que depender das minhas forças, o que 
posso fazer é cuidar do meu caráter, porque, da repu-
tação, o homem público não pode cuidar.

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Já en-
cerro, Sr. Presidente.

Nós precisamos cuidar do nosso caráter, por-
que a nossa reputação está nas mãos de qualquer 
um. Eles fazem o que querem, e ninguém é capaz de 
desmanchar. Desde os primeiros dias, toda a minha 
documentação, toda a minha argumentação e a ver-
dade estão nas mãos da imprensa e nas mãos dos 
parlamentares.

Sr. Presidente, agradeço a tolerância. Voltarei 
sempre a esta tribuna para olhar nos olhos da Nação, 
dos companheiros, dos Senadores, das pessoas que 
vêm a esta Casa, porque não tenho absolutamente 
nada que temer, nada para me abalar, porque a ver-
dade é uma só. E, certamente, espero, em um curto 
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espaço de tempo, que ela apareça para restabelecer 
a ordem, até emocional, em minha família.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 914, DE 2006

Requer, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, voto 
de solidariedade e moção de apoio à Rede 
Globo de Televisão diante dos lamentáveis 
fatos que envolveram o seqüestro de dois 
de seus funcionários, Guilherme Portanova 
e Alexandre Calado.

Justificação

Esta Casa, por intermédio desta proposição, se 
junta às demais entidades que se solidarizam com a 
Rede Globo diante do lamentável incidente de que foi 
vítima a empresa, mas que atingiu e trouxe perplexi-
dade a toda a sociedade brasileira.

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2006. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Mesa encaminhará o voto de solidariedade soli-
citado.

O Requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

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

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Tem V. Exª a palavra.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria que V. Exª permitisse que também pudésse-
mos subscrever o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O requerimento está sobre a mesa. Eu pediria a V. 
Exª que nos desse a honra de vir assiná-lo, Senador 
Sibá Machado.

Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Ro-
meu Tuma, após a fala do Senador Heráclito Fortes, 
poderei falar?

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– É uma inversão.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Está 
bem. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Se V. Exª o propõe, está invertido.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Mas fa-
larei logo após S. Exª?

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Depois de S. Exª, será a vez de V. Exª, a não ser que 
algum Líder peça a palavra. O Senador Wellington Sal-
gado poderá falar para se apresentar à Casa.

Concedo a palavra ao Senador Heráclito For-
tes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente Lula 
vai à Bahia agredir, desnecessariamente, mais uma 
vez, o Parlamento brasileiro. Ao dizer que a imunida-
de parlamentar é uma safadeza, o Presidente Lula 
tenta, simplesmente, como vem fazendo ao longo dos 
quatro anos como Presidente da República, reduzir o 
valor e a importância do Congresso Nacional. Aliás, é 
um trauma que carrega pela vida afora após sua fra-
cassada passagem na Câmara dos Deputados como 
Constituinte.

Senador Sibá Machado, a única coisa que mi-
nimiza as declarações do Presidente Lula é o fato de 
que ele nunca sabe das coisas, de que não sabe de 
nada. Diz porque ouviu dizer. Aliás, lá no Piauí, na re-
gião de V. Exª, há uns papagaios que aprendem cedo 
a falar. Depois de velhos, não há jeito: papagaio velho 
não aprende a falar.

Sr. Presidente, esqueceram de dizer ao Presi-
dente Lula que o instituto da imunidade parlamentar 
protege única e exclusivamente a voz do legislador, 
Deputado, Senador ou Vereador, contra a sanha do ti-
rano, daquele que tem vocação para a ditadura. Aliás, 
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anotem V. Exªs aqui e agora: nessa sua caminhada 
tresloucada, o Presidente Lula tenta imitar o Presidente 
Chávez, que, no ano passado, na Venezuela, impôs 
texto semelhante à Constituição. E o Presidente Lula 
deverá fazer também, nas próximas horas, uma visita 
ao seu companheiro Fidel Castro. E tudo isso é feito 
para ficar igual! É a unidade latina entre ele, Chávez 
e Morales.

Sr. Presidente, por que o Presidente da Repúbli-
ca resolveu fazer isso na Bahia? Porque a Bahia está 
doendo nos seus calos, e o subconsciente do Senador 
Antonio Carlos Magalhães o trouxe a esse tema. Ten-
tar calar o Parlamento com a quebra da imunidade é 
tentar calar V. Exª, César Borges, Rodolpho Tourinho, 
Aleluia e ACM Neto! Nada mais errado e nada mais 
impróprio para quem não teve a menor preocupação 
em exigir ou em propor punição para quem não res-
peitou a imunidade dos cofres públicos: seus compa-
nheiros de Governo.

Aliás, para os corruptos que tinham o mandato, a 
imunidade não serviu. A imunidade não prende e não 
protege ladrão, ela protege apenas a voz do Parlamen-
tar contra os tiranos, por um motivo muito simples: se 
alguém sem imunidade denunciasse o valerioduto ou o 
dólar na cueca, a primeira coisa que o tirano de plantão 
faria seria mandar abrir processo contra a denúncia. 
E seriam abertos vários processos, um em Brasília, 
outro na origem do atingido. E aí se usaria uma téc-
nica que muitos advogados usaram contra jornalistas 
num passado recente, qual seja a de repercutir a no-
tícia em várias cidades e a de abrir contra o cidadão 
vários processos.

Talvez, não tenham dito ao Presidente Lula que 
esta Casa tomou a decisão de restringir seus efeitos 
e suas ações. Mas o que me causa espécie, Senador 
Antonio Carlos Magalhães, é que o Presidente Lula, 
em nenhum momento, mostrou indignidade à Nação 
contra os que quebraram a tradição que ele pregava 
como candidato: a de respeitar o patrimônio público. 
Pelo contrário, procurou, por intermédio de subter-
fúgios e de manobras de esvaziamento de plenário, 
como aconteceu na Câmara dos Deputados por di-
versas vezes, livrar, ou seja, dar imunidade aos que 
assaltaram os cofres públicos da Nação, sem ter ne-
nhum compromisso com o que pregou até então, num 
passado recente.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª me permite um aparte?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Ouço 
V. Exª com muito prazer.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª tem absoluta razão. O Palácio do Planalto 
sempre demonstra seu amor, a seriedade com algu-

mas figuras que realmente jamais poderiam estar lá. 
Mas, no Governo Lula – ele achava que o Congresso 
tinha trezentos picaretas –, só há picaretas, com raras 
exceções. Ele se esqueceu...

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – São 
mais de trezentos.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– É muito mais, porque, no Governo dele, há cargos 
à vontade. Ele se esqueceu de que foi falar isso na 
terra de Rui Barbosa. Por que ele quer fechar o Par-
lamento? Talvez porque haja a figura de Rui Barbosa, 
que é o farol, o guia de todos aqueles que querem a 
liberdade e a democracia. Rui Barbosa, que foi uma 
figura astral, deve incomodar bastante o Presidente da 
República, que, talvez, nem saiba quem foi Rui Bar-
bosa ou Teixeira de Freitas! Provavelmente, não sabe! 
Não sabe! Desse modo, venho dizer que as ofensas 
que ele fez à memória desses grandes baianos não 
pegam, porque a Bahia, por sua tradição, é uma terra 
da democracia, da liberdade e, sobretudo, dos civilis-
tas como Orlando Gomes, Rui Barbosa e Teixeira de 
Freitas. Muito obrigado.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-
deço a V. Exª o aparte, Senador Antonio Carlos Ma-
galhães.

Vou conceder o aparte ao Senador Sibá Macha-
do, mas, antes, quero parabenizá-lo pela sua persis-
tência e pelo compromisso com o Governo. O Gover-
no, de uns dias para cá, designou pelo menos quatro 
Senadores do PT para aqui defendê-lo. Na primeira 
semana, foi tudo bem! Hoje, foi saindo o primeiro, foi 
saindo o segundo: um tinha um compromisso em São 
Paulo; outro, no Rio de Janeiro. Mas V. Exª é firme, é 
fiel a este Governo! V. Exª está de parabéns!

Concedo-lhe a palavra, com o maior prazer.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador 

Heráclito Fortes, sou mesmo fiel ao Governo, ao PT. 
São marcas de uma história que procuramos nesses 
anos todos, para prestar nossa contribuição. Mas, a 
respeito do tema de que o Presidente Lula teria dito 
que desejaria o fechamento do Congresso, penso que 
isso é juízo de valor. Penso que não pode ser isso, ab-
solutamente. Acompanho a história do Presidente Lula. 
Pessoalmente, eu o conheço desde 1986. Acho que 
nunca essa opinião será proferida por ele! Ele se refere 
à preocupação com problemas que ocorreram com pes-
soas do Congresso Nacional em relação à imunidade 
parlamentar, que atrasa processos e julgamentos. Mas 
isso é dito por todo mundo! A imunidade é mal utilizada. 
Não se trata de direito de opinião. Jamais! Absoluta-
mente! O Presidente Lula, como qualquer um de nós, 
defende intransigentemente a plenitude da democra-
cia e da força de expressão. Portanto, é inimaginável 
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que ele tivesse dito isso! O que há é a preocupação 
de que pessoas se utilizam da imunidade parlamentar 
para, digamos assim, fugir de uma responsabilidade, de 
uma condenação ou de coisa parecida. E todos, agora, 
temos de responder: os nomes enviados ao Conselho 
de Ética serão julgados a tempo, antes das eleições 
de outubro? Quem é que sabe? O tempo é extenso, 
tem-se de dar amplo direito de defesa, abrir procedi-
mento individual – não pode ser um procedimento co-
letivo – e assim por diante. Imagino que a Casa deverá 
esforçar-se ao máximo para resolver a questão. Mas 
esse é um problema claro. Portanto, volto à pergunta: 
o que será feito dentro da reforma da política brasileira 
contemplará todas essas preocupações? Talvez, seja 
preciso ouvir antes um conselho de juristas ou coisa 
parecida. Isso faz parte, é claro, do calor do debate. Já 
fiz um aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães, 
dizendo do respeito que tenho pela forma com que, 
hoje, o PFL faz oposição ao Governo Lula. É realmen-
te muito bem-feita, e, diga-se de passagem, a gente 
tem de ficar atento, até aprender, porque não sei – eu 
não estava aqui antes – se o PT chegava a fazer uma 
oposição com tanta competência como hoje o PFL faz. 
Esse foi o esclarecimento que queria fazer.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª 
perdeu momentos fantásticos: o PT usando apito; Par-
lamentares do PT com carrinho na tribuna, mostrando 
o preço das coisas, combatendo o FMI. Ah, V. Exª per-
deu! V. Exª perdeu, por exemplo, seus colegas jogando 
sementes de transgênicos nas pessoas. Aquele francês 
que foi preso... Como era o nome dele? José...

O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – José 
Bové.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – José 
Bové foi agredido aqui pela Polícia da Câmara, e, hoje, 
o PT está envergonhado, porque não pode mais ver o 
Bové. O Bové continua pensando igual, e o PT, agora, 
está do lado dos transgênicos e das multinacionais. V. 
Exª perdeu muito! V. Exª perdeu, por exemplo, o Lula 
dizer que, no palanque dele, não subia ladrão. E, agora, 
parece que o subconsciente diz: “Se não for ladrão, não 
sobe”. V. Exª perdeu muito! V. Exª é feliz por isso. V. Exª 
não viu, por exemplo, o PT expulsar de seus quadros 
os que não votaram em Tancredo Neves para conso-
lidar a transição democrática. E V. Exª vê, agora, o PT 
não querer levar para o Conselho de Ética os que são 
acusados por roubo, os que são acusados por furto. V. 
Exª não viu o PT pregar a pureza nas praças públicas 
do Brasil e querer ser o monopolista das boas inten-
ções, e, hoje, está atrás de um cesto, num fundo de 
quarto ou de latrina, para esconder uma cueca suja 
da prática vergonhosa da propina neste País. V. Exª 
escapou de tudo isso.

Felizmente, sua vida pública é recente. Mas V. 
Exª, que já contou aquilo que sabemos, promoveu 
sua luta de fé ao lado da igreja, aquela que o PT pe-
diu e disse que esconjurava: a Alca. Fiquei muito feliz 
ao ver uma fotografia que mostra V. Exª combatendo 
a Alca, mas, lamentavelmente, não a trouxe. Ressal-
te-se que seu Partido o desmoraliza hoje, mandando 
seus negociadores se entregaram à Alca e ao capital 
norte-americano. V. Exª não viu nesta Casa o PT dizer 
que sua prioridade era o social, e o primeiro gesto de 
compromisso com o social foi comprar um avião de 
US$163 milhões, à vista. V. Exª não viu o PT dizer que 
as mazelas brasileiras decorriam do fato de que tudo 
o que o Brasil tinha era para pagar o Fundo Monetá-
rio Internacional, mas viu agora o PT se entregar ao 
FMI, pagando antecipadamente dívidas que serviriam 
antes para ajustar as questões sociais deste País. Fe-
lizmente, V. Exª não viu isso! Não viram isso nem V. 
Exª, nem muitos daqueles que não tiveram tempo de 
se decepcionar com o PT porque pereceram antes, 
numa causa que julgavam gloriosa. 

Queria apenas perguntar algo a V. Exª, antes de 
conceder-lhe o aparte. No discurso, o Presidente Lula, 
de maneira indignada, diz que um bêbado tem o direito 
de tomar umas, agredi-lo e ser processado, mas um 
Parlamentar, não. V. Exª está contra os bêbados ou a 
favor deles? Pensa que o Presidente agiu corretamen-
te? O País gostaria de ouvi-lo.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Para não 
perder o raciocínio, quero voltar ao motivo do aparte, 
mas depois responderei à sua pergunta. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – No 
final, V. Exª falará sobre os bêbados. 

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Falarei, 
se bem que não faço isso na minha vida. Mas, Senador 
Heráclito, V. Exª faz uma retrospectiva da vida do PT. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não 
é da vida do PT; é da história do Brasil.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Da vida 
do PT na história recente do Brasil.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – A pro-
pósito, aquela estrela que V. Exª carregava na lapela, 
onde é que está?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Doei na 
campanha eleitoral no Acre. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Era 
de ouro?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Não.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Foi 

para rifa?
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Era de 

lata mesmo.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Nin-
guém usa mais estrela. Onde é que elas estão? Por 
que mudou de cor? Continue.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sobre a 
avaliação de V. Exª, o FMI saiu e está saindo porque 
me parece que é um comportamento novo da econo-
mia dos emergentes: todos estão pagando o FMI. E 
quando começo a ler sobre o futuro do FMI... 

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Para-
béns ao Henrique Meirelles, tucano requisitado pelo 
Partido de V. Exª!

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – ... coloca 
em risco, inclusive, a sua existência. O Fundo Monetário 
pode deixar de existir. Mas isso faz parte do comporta-
mento da economia mundial. Ele foi criado no período 
da implantação da supremacia norte-americana, como 
uma presença firme do capitalismo de interesse norte-
americano. Está saindo, está indo embora. O FMI hoje 
está com problema de caixa para pagar seus quadros 
de funcionários: tirando privilégios, diminuindo custos e 
despesas e assim por diante. Portanto, acho que esse 
é um caminho inevitável.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – É inevi-
tável o quê? Não entendi. O Brasil ajudar o FMI a salvar 
as suas dívidas, ou o FMI ajudar o Brasil quando ele 
necessita? Qual é o objetivo essencial do FMI? 

Há uma inversão de papel.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – O gesto 

brasileiro foi o mais nobre para esse novo comporta-
mento da economia. O FMI, como todos sabemos, vinha 
dar “pitaco” na relação do Governo, na estratégia de 
trabalho de cada governo que por aqui passou. Dizia 
o que deveria ou não ser feito. Não está mais aqui. Foi 
mandado embora!

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sena-
dor Sibá, quero aguçar a memória de V. Exª! No ano 
passado, no orçamento que V. Exª aprovou e defendeu, 
o FMI colocou R$2,8 bilhões para obras sociais, mas 
V. Exªs, de maneira leviana e irresponsável, usaram 
todo o dinheiro para tapar buraco. E chegou aqui no 
plenário faltando uma hora para a votação.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Isso faz 
parte da...

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Faz 
parte de quê? Senador Sibá, isso faz parte de quê?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador 
Heráclito Fortes, deixe-me continuar o meu pensamento. 
Sei que V. Exª é uma pessoa hábil, pensa rápido, suas 
palavras saem rapidamente. Quero somente concluir 
meu pensamento. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Pois 
não.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – O FMI 
foi mandado embora, vai fechar as portas. Está em 
crise de existência, e graças a Deus! Essa instituição 
que causava um mal aos países pobres não existirá 
mais. Segundo: tudo o que o Governo sonhou em toda 
história do PT executa-se hoje, numa relação com as 
pessoas mais pobres. Os números da economia indi-
cam, bem como todos os indicadores sociais, a melho-
ria das condições de vida dos brasileiros mais pobres. 
Mas é justo, quando se fazem as críticas, que ainda 
tem muito para ser feito. E é verdade. Há muito a ser 
feito. Um governo de quatro anos ou a soma de todos 
os governos não vai resolver todos os problemas, por-
que eles são inerentes à vida; e a vida vai continuar. 
Portanto, cada governo que se inicia tem a obrigação 
de fazer melhor do que o governo anterior, inclusive 
em uma reeleição. O segundo mandato do Presiden-
te Lula tem de ser melhor do que o mandato anterior.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – O que 
V. Exª pensa que o Governo Lula tem de fazer melhor 
no próximo Governo?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Todas as 
suas políticas: de investimento social...

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Diga 
uma!

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – ... de 
política estrangeira...

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – 
Uma!

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – ... de 
política externa. Tudo isso...

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não, 
diga uma!

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Não vou 
listá-las novamente.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Diga 
uma com clareza.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Todas. 
Elas têm de ser melhores do que foram até agora. Pe-
gamos o Governo com as dificuldades que havia no 
cenário internacional. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª 
não está sendo sincero.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – O Go-
verno melhorou nessa relação.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Quem 
pega um governo com dificuldade...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Heráclito Fortes, V. Exª está cassando o 
aparte?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não. 
Como sei que V. Exª é um democrata e gosta do con-
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traditório, estou abusando um pouco da generosida-
de de V. Exª.

Quem assume um Governo com tantas mazelas e 
com tantos erros não escolhe para Presidente do Banco 
Central um filiado ao Governo que está substituindo. V. 
Exª há de convir que um dos homens mais importantes 
desta República é o Sr. Henrique Meirelles.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Compe-
tência profissional dele.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não, 
não! Deputado Federal, eleito por Goiás. O povo livre 
de Goiás deu 180 mil votos a ele.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Compe-
tência profissional dele. Ele tinha competência para a 
função e foi chamado. É uma questão de competência 
profissional.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Na 
competência, até acredito; mas não acredito no modelo. 
Se V. Exª concorda com o modelo, que é neoliberal, que 
assumiu o Ministério cumprindo tudo aquilo que...

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Temos aí 
a soma de um profissional, que é o Henrique Meirelles, 
mais um nacionalista, que é o Presidente Lula. Então, 
há uma fórmula que se executa dentro do próprio sis-
tema, com o ponto de vista, os desejos...

(Interrupção do som.)

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – ...e a so-
berania do nosso País. Quero defender o fato de que, 
na política externa brasileira, avançamos, e muito, por 
termos dado as mãos aos países mais pobres, por 
termos modificado, sim, o modelo que a Alca queria 
instalar na região – não instalou, está paralisada. Na 
vinda do Ministro Celso Amorim a esta Casa, deba-
temos esse assunto na Comissão de Relações Exte-
riores. Hoje, estamos conseguindo promover grandes 
saltos, ganhos importantes na OMC. Portanto, temos 
de entender que, nas relações externas do Brasil, atu-
almente temos feito grandes conquistas.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – A po-
lítica brasileira com relação à Bolívia é vitoriosa?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – É vito-
riosa. Respeitamos o governo da Bolívia. Não se trata 
apenas de uma decisão do governo da Bolívia. Atual-
mente, a maioria dos países detentores de recursos 
como o petróleo e o gás estão também trabalhando 
nessa direção.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – A ex-
pulsão uma indústria brasileira na Bolívia...

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Empresas 
estrangeiras não podem chegar e usufruir..

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – A 
expulsão de uma empresa brasileira instalada legal-

mente na Bolívia; a invasão, por tropa boliviana da 
Petrobras...

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Respei-
tamos a decisão do governo boliviano...

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – O Go-
verno de V. Exª aprova isso?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – ...e res-
peitamos mais ainda o direito de uma empresa brasi-
leira que opera lá.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – O Go-
verno de V. Exª aprova isso.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – As duas 
coisas estão dando tão certo que, agora, estão avan-
çando as negociações. Está garantida a soberania do 
governo boliviano, do povo boliviano, e estão garantidos 
os direitos dos investimentos da empresa brasileira, 
que é a Petrobras.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª 
tem de entender que a siderúrgica já se mudou de lá, 
já voltou para o Brasil!

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Não, 
aquilo foi um caso isolado. Estamos falando da posi-
ção do Evo Morales.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª 
é a favor da posição do Evo Morales?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Na de-
fesa do patrimônio nacional, ele está correto. Nisso 
ele está correto. Porém, com a forma, com o método 
que utilizou, ninguém está concordando. Tanto é que 
funcionou...

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Se-
nador Sibá Machado, vou ter de encerrar, porque o 
Senador Tuma está me cobrando isso. 

Diga-me uma coisa: V. Exª considerou justa 
a agressão que Lula fez aos bêbados? A ofensa a 
eles?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Confesso 
a V. Exª que não ouvi o comentário. Daqui a instantes, 
vou ouvi-lo e, mais tarde, poderei dar a minha opinião 
a respeito do assunto a V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – A 
“associação dos boêmios do Brasil” soltará, amanhã, 
uma nota de protesto, em defesa do anônimo que foi 
ofendido. 

V. Exª é membro de um Partido que defende as 
minorias. Mas um pobre indefeso, que, talvez, não faça 
mal a ninguém, é atacado, agredido.

Eu gostaria de fazer uma última pergunta a V. Exª, 
que defende o Presidente Lula: a fronteira do Brasil tem 
17 mil quilômetros ou 17 milhões de quilômetros?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Deve ser 
17 mil quilômetros; 17 milhões não pode ser.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Ensine 
isso ao Presidente Lula, porque ele disse que eram 17 
milhões. Dezessete milhões são 48,9 viagens à lua! 

Talvez, por isso, o nosso Presidente esteja tão 
ausente do que acontece no nosso País. Vai ver que 
ele estendeu a mania dele de grandeza e foi para lá 
com aquele outro brasileiro que financiou a viagem 
sem nenhum contrato de garantia. Quando voltou, deu 
adeus ao investimento nacional e está aí na iniciativa 
privada.

O Brasil faz essas coisas de maneira irrespon-
sável! É um País rico, que doa avião para os vizinhos 
e que dispensa a dívida externa, enquanto o nosso 
povo passa fome.

V. Exª sabe quanto o Brasil perdoou de dívida nos 
últimos três anos e meio? Sem nenhuma contrapartida? 
V. Exª sabe, por exemplo – estou falando pelo Estado 
de V. Exª, pela vizinhança –, que o nosso País, antes 
da desfeita do Evo Morales, perdoou dívidas sem ne-
nhuma garantia, sem nenhuma reciprocidade? 

Estou tocando nesse assunto porque V. Exª fa-
lou sobre política externa. Mas a política externa que 
V. Exª menciona é a do assessor do Presidente ou a 
do Ministro das Relações Exteriores? É a do Marco 
Aurélio ou a do Amorim?

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª me permite um aparte rapidamente? É ape-
nas para dizer a V. Exª que, quando o Lula ataca os 
bêbados, é porque, realmente, ele não gosta de beber. 
Ele não bebe nada, nada!

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Talvez 
esse seja o momento mais lúcido do seu exercício, 
quando ele é o equilibrista.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Pois 
não, Senador.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Creio que 
perdão da dívida é uma reclamação desde a década 
de 80. A busca do perdão das dívidas dos países é um 
movimento mundial. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Mas 
o Governo de V. Exª combatia isso!

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Não, 
nunca! O perdão, não. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – O 
quê?!

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Assina-
mos todos os documentos públicos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – 
Onde?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Todos 
os documentos públicos do meu Partido são de apoio 
ao perdão de dívidas.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Ao 
perdão de dívidas?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sim!
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – De 

países democráticos? Não. Há uns quatro ou cinco 
países em que V. Exªs concordavam. Esses países não 
existem mais, pelo menos ideologicamente. Vamos ter 
cuidado com isso.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Não. 
Fala-se de todos os países considerados, na época, 
Terceiro Mundo – agora, a palavra é emergente ou o 
nome que se der. Em relação aos países mais pobres, 
há um movimento mundial para que tenham o perdão 
da dívida externa.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não. 
Na legislatura anterior, houve uma discussão gravís-
sima aqui no Senado...

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Em tro-
ca de investimento em saúde, educação e infra-es-
trutura.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não, 
não, mas não houve troca de nada. Foi Papai Noel, 
Senador Siba.

No caso específico da Bolívia, o perdão foi dado 
e, em seguida, o presidente boliviano expulsou nossos 
trabalhadores de lá, Senador. Paciência! O problema 
todo é a coerência.

V. Exª se lembra de o Presidente Lula dizer que, 
no palanque dele, não admitiria ladrão? Isso na cam-
panha passada?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – E con-
tinua dizendo! Acho que todos estão dizendo isso. O 
Presidente Lula, todos os candidatos, todas as pesso-
as de bem vão dizer isso.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Está 
cumprindo?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – E de-
vem fazê-lo.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não 
está assumindo.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Quem é 
que tem rótulo na testa, mostrando que está fazendo 
coisas erradas?

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– É só ver as fotos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Veja 
as fotos.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador 
Heráclito, V. Exª me permite um aparte?
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O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Pois 
não.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador He-
ráclito, ao ouvir aquela entrevista do Presidente Lula 
na TV Globo, confesso que senti um pouco de pena 
do Presidente, porque ele é uma pessoa extrovertida, 
é uma pessoa que fala com facilidade. Ele nunca foi 
pego em situação difícil em entrevistas, mas, naquela, 
ele demonstrou nervosismo e não conseguia responder 
às perguntas. Chegou a dizer que ia combater a ética 
no próximo Governo dele. Combater a ética! 

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – E está 
cumprindo. Vamos ser justos, está cumprindo.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – E disse que 
demitiu todos os corruptos. Disse o seguinte: “Inclusive, 
demiti José Dirceu e Palocci”. Ora, então ele admite 
que o Ministro da Fazenda era corrupto, que o Primeiro 
Ministro, seu principal assessor, o principal Ministro, o 
homem que comandava o Ministério era corrupto, era 
pessoa envolvida em corrupção. Ao ouvir aquilo, pen-
sei: eu não sabia disso, porque, há pouco tempo, fiquei 
sabendo pela imprensa que o Palocci pediu demissão, 
que o Dirceu foi quem saiu, que o Lula não queria que 
ele saísse, que Waldomiro Diniz pediu para sair. O Lula 
foi solidário com todos eles e os reuniu na sua casa, 
num churrasco no Palácio da Alvorada, para lhes di-
zer isso: “Os outros fizeram muito mais do que vocês.”. 
Mas não os demitiu. Naquela entrevista, ele disse que 
demitiu o Palocci. O Ministro da Fazenda foi demitido 
pelo Presidente por corrupção e, hoje, é candidato a 
Deputado Federal. Como o Palocci vai pedir voto em 
São Paulo se o próprio Presidente disse que demitiu 
os que cometeram atos ilícitos? O próprio Presidente 
da República declarou, naquela entrevista, que o ex-
Ministro da Fazenda foi demitido por atos ilícitos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sena-
dor Pavan, vamos tirar já essa dúvida com o Senador 
Sibá Machado, que representa o Governo nesta tar-
de: o ex-Deputado José Dirceu e o Dr. Palocci foram 
demitidos ou pediram demissão? Qual é a palavra do 
Governo? Qual é a palavra de V. Exª, representando 
o Governo?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – O que 
nós todos vimos. Alguns Ministros saíram por pedido 
formal ao Presidente Lula.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Foram 
demitidos ou pediram demissão?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Queriam 
sair do Governo para se defender das acusações que 
recebiam e afastar-se da administração pública para 
que o procedimento acontecesse de maneira normal 
e formal. Portanto, não há crise alguma entre pedido 
feito pelo Presidente ou pelo interessado. O que há é 

um procedimento que foi tomado dentro do seio do 
Governo. Saíram do Governo e deixaram a investiga-
ção acontecer normalmente.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Man-
tido isso, fica valendo a primeira tese, que é a que ele 
defende. V. Exª, então, afirma que o Presidente da Re-
pública está mentindo.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Não, 
mas o Presidente demitiu. Acatou o pedido e emitiu a 
exoneração da função.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Então, 
o Presidente da República mentiu na entrevista?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sim, o 
Presidente demitiu.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Men-
tiu?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Demitiu 
os dois Ministros.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – O 
Presidente mentiu?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sim. 
Atendeu o pedido dos Ministros.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-
deço a V. Exª pelas afirmações. Essa é a palavra do 
Governo. Agradeço a V. Exª pelo que disse.

Encerro o meu discurso, Sr. Presidente, muito 
satisfeito com as declarações do Senador Sibá Ma-
chado.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan, 

conforme combinado.
O Senador Valdir Raupp falará em seguida, como 

Líder.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, na verdade, há pouco 
ouvimos um debate entre o Senador Heráclito Fortes 
e o Senador Sibá Machado. O Senador Heráclito For-
tes perguntou se os Ministros foram demitidos ou não. 
Nem mesmo as pessoas da base do Governo sabem 
a resposta. Se admitirem que foram demitidos, concor-
darão que estavam envolvidos em corrupção, quando 
muitas vezes usaram a tribuna para serem solidários 
tanto com Palocci quanto com o José Dirceu.

Mas meu discurso é outro... 
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador 

Pavan, permita-me um aparte. É até interessante a 
forma como o debate está ocorrendo aqui. Está des-
contraído. Aprecio o debate com o Senador Heráclito 
Fortes, que gosta muito dessas “pegadinhas” de casca 
de banana. Seu trocadilho foi muito bem feito – está 
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gravado – para me levar a concordar com a palavra que 
emitiu no final. Quero dizer para V. Exª que há, no meu 
entendimento, apenas a nossa obrigação de colocar o 
nosso ponto de vista. Sobre esse assunto, definitiva-
mente, houve um pedido formal dos interessados e a 
aceitação do Presidente da República de emitir a de-
missão dos dois Ministros. Então, isso foi feito. Pergunto: 
o Presidente Lula demitiu os dois Ministros?

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Foi de-
missão por justa causa?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Demitiu. 
Os Ministros emitiram pedidos ao Presidente Lula...

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Foi por 
justa causa?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – ...e foi 
feito.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Foi por 
justa causa?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Então, 
pronto.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Foi por 
justa causa?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Está a 
palavra do Presidente Lula garantida. Ele demitiu os 
dois Ministros que emitiram os pedidos de exoneração 
das suas funções.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Senador 
Sibá, por diversas vezes, vim à tribuna do Senado para 
pedir ao Governo Federal que pare de apenas fazer 
discurso e olhe com mais responsabilidade para os 
agricultores do nosso País.

Falávamos, aqui, sobre o seguro agrícola, o se-
guro para os agricultores, o seguro da safra. Falamos 
em quantidade, em valores que poderiam amenizar um 
pouco a dor e o sofrimento dos nossos agricultores, e, 
por diversas vezes, encontramos na tribuna Senadores 
dizendo que o Governo estaria liberando ou teria libe-
rado os recursos para os nossos agricultores.

Eu vou dar um exemplo de que isso não aconte-
ceu. Para isso, vou usar notícias de meu Estado, cuja 
fonte é a Rádio Aliança, de Concórdia, uma região 
eminentemente agrícola: “Trabalhadores da agricul-
tura familiar pensam em mover ação judicial devido à 
demora na liberação do Proagro Mais”.

Faltam poucos meses para o Governo terminar 
seu mandato e os agricultores continuam reivindicando 
seus direitos, o prometido, aquilo que foi dito na tribuna 
e em diversos órgãos de imprensa. Até no programa 
do PT foi dito isto, que foram liberados recursos para 
os agricultores.

Dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores na 
Agricultura Familiar do Alto Uruguai Catarinense e da 
Fetraf-Sul estiveram novamente nesta segunda, ontem 

(14/08), em Brasília discutindo a polêmica envolven-
do o Proagro Mais. Os agricultores esperam há mais 
de sete meses uma resposta dos laudos técnicos do 
seguro agrícola. O normal seria demorar no máximo 
40 dias. O Banco Central, agência responsável pela 
liberação dos recursos, alega que não pode desblo-
quear o seguro devido a problemas nos laudos. No 
início deste mês foi anunciado que a agência em Bra-
sília aprovou as propostas, mas agora deverão ser 
indeferidas em Porto Alegre. O Presidente do Sintraf, 
Jair Niero, diz que, caso não haja uma solução a esse 
impasse, os trabalhadores serão obrigados a mover 
uma ação judicial.

Meu Deus! Os agricultores estão passando por 
dificuldades enormes, fizeram um acordo com o Go-
verno Federal e vieram a Brasília por diversas vezes. 
Foi dito desta tribuna e na Câmara Federal, foi falado 
na “Voz do Brasil”, na imprensa, no programa do PT, 
no “Café com o Presidente”. Vangloriaram-se de ter li-
berado recursos. Agora, gente do próprio Governo os 
orienta para que entrem na Justiça. É lamentável que 
os agricultores tenham que se humilhar, contratar ad-
vogados para entrar na Justiça e buscar o que lhes é 
de direito, o que é seu. Esses são os agricultores de 
Santa Catarina, mas há os do Rio Grande do Sul, do 
Paraná e do Brasil inteiro. 

Os agricultores, que tiveram o pior ano de sua 
história, além de não serem respeitados pelo Gover-
no, estão passando por bobos, porque vêm a Brasília, 
fazem acordos, retornam acreditando que as coisas 
vão acontecer e o Governo não os atende.

Tenho percorrido o Estado de Santa Catarina e, 
em todos os lugares, ouço agricultores perguntando: 
“Por que esse descaso do Governo Federal com a 
agricultura familiar? Por que o desrespeito por esse 
setor que movimenta a exportação do nosso País?”. A 
agricultura, sem dúvida alguma, se houver problemas 
e ela falir, será a grande responsável pela decadên-
cia do Brasil. Se houver investimento na agricultura, 
se for dada atenção ao agricultor, o setor poderá ser 
motivo de orgulho para o País. Há um potencial enor-
me para colher, para plantar; no entanto, o Governo 
Federal não atende ao setor, não libera recursos. E, 
mais: desrespeita essa classe tão importante para a 
economia do nosso País.

Sr. Presidente, neste meu pronunciamento de 
hoje, falarei sobre um projeto criado pelo atual Go-
vernador, Luiz Henrique da Silveira, no meu Estado. 
Trata-se do projeto da descentralização. Geraldo Al-
ckmin, quando esteve em Santa Catarina, prometeu-
nos, juntamente com o candidato a Senador Raimundo 
Colombo, esforços no sentido de que tal projeto seja 
implantado no Brasil, descentralizando as ações e va-
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lorizando os Municípios e quem gera empregos, quem 
trabalha e quem produz. Dessa forma, com certeza, 
não teremos problemas como os que estão ocorrendo 
com os agricultores do nosso Estado.

A missão do atual Governador, Luiz Henrique da 
Silveira, foi revogar os governos que centralizavam o 
poder no Estado e mudar sua cultura política por meio 
de um projeto de descentralização administrativa, mar-
co do atual Governo de Santa Catarina. Esse projeto 
foi criado na última eleição, de 2002, e dele fizemos 
parte, pois o defendemos, juntamente com o então 
candidato e hoje Governador Luiz Henrique da Silveira. 
Aliás, o Governador renunciou ao seu mandato e saiu 
do Governo para concorrer novamente ao Governo do 
Estado, sem usar a máquina pública. Também eu faço 
parte dessa chapa, como candidato a Vice-Governador, 
tendo como Governador Luiz Henrique da Silveira.

Em minhas viagens por toda Santa Catarina, 
noto que a descentralização do Governo já é reali-
dade. As Secretarias de Desenvolvimento Regional 
estão funcionando em todo o Estado, e levam o Go-
verno para perto do cidadão. O Governo cumpre, dia 
a dia, sua proposta de valorização dos Municípios de 
Santa Catarina. A descentralização representou uma 
mudança dos paradigmas da gestão pública, focando 
o desenvolvimento regional e atendendo às demandas 
apontadas pela própria população. A desconcentração 
do poder garantiu à sociedade o direito de decidir os 
rumos do Estado.

A principal mudança trazida pela descentraliza-
ção é, justamente, a transferência do poder de decisão 
para os catarinenses. Não é o governador ou os secre-
tários setoriais e regionais que decidem quais obras 
serão feitas ou onde serão investidos os recursos do 
Estado: são os Conselhos de Desenvolvimento Regio-
nal, ou o coração das Secretarias de Estado, que são 
compostos, integrados por representantes dos mais 
ecléticos segmentos sociais, proporcionando uma am-
plitude ímpar de discussões, idéias e deliberações. Os 
prefeitos e os presidentes da Câmara de Vereadores 
são membros natos dos Conselhos. Além disso, cada 
Município elege e designa dois representantes da so-
ciedade civil organizada – do eixo patronal, laboral ou 
universidades. Esse diferencial, proposto pela descen-
tralização, tem rendido investimentos em vários setores. 
Pode-se afirmar que o Estado está em um caminho de 
desenvolvimento nunca antes experimentado, já que 
todas as ações estão verdadeiramente atendendo às 
necessidades regionais. No comando de toda essa es-
trutura, o governo central foca esse processo no rumo 
do equilíbrio social, da sustentabilidade e da harmonia. 
Nesse processo, as secretarias regionais são o gover-
no cada dia mais perto dos catarinenses.

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

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Permi-
ta-me, Senador Romeu Tuma, trata-se de um projeto 
novo para o nosso País.

A descentralização levou as peças da máquina 
do Estado para 30 pontos de Santa Catarina, moven-
do a máquina pública em sintonia e equilíbrio. Foram 
descentralizadas as ações do governo e criadas 30 
regionais em todo o Estado, e é nessas regionais que 
se decidem as obras que deverão ser feitas: em quais 
cidades, quais lugares, que tipo de obra e qual a prio-
ridade. Até na própria cidade, onde construir uma es-
cola, um centro de eventos, as rodovias a serem feitas, 
quadras de esportes, postos de saúde. É o Conselho 
que decide o tipo de obra. O processo de desconcen-
tração do poder também se reflete em produtividade, 
aprimoramento e agilidade. As Secretarias de Estado 
do Desenvolvimento Regional se tornaram referên-
cia física para os assuntos do Governo, e a máquina 
pública, desemperrada, passou a funcionar sem atra-
vanques politiqueiros. O Estado segue o princípio da 
gestão privada: seus clientes são os catarinenses de 
nascimento ou opção e a empresa conquista marcas 
positivas por estar próxima de sua clientela. A divisão 
do poder em regiões inverte a matemática do desenvol-
vimento: soma as experiências individuais e multiplica 
as chances das boas idéias virarem produto.

Santa Catarina torna-se um exemplo para o País 
em muitos aspectos. Já abordei, aqui, em meus discur-
sos, muitas das características que a torna um Estado 
único no Brasil. Sem contar os maravilhosos bens na-
turais com que Deus agraciou aquela região, o modo 
como foi desenvolvida, através da sua história e ber-
ço, o verdadeiro responsável pela qualidade de vida, 
pela educação, pela cultura é o seu povo. Por isso, a 
descentralização é tão importante em Santa Catarina. 
Porque a melhor coisa do meu Estado é sua gente, 
que, através dessa política administrativa, pode tomar 
as rédeas e ajudar de perto o Governo a construir e 
manter seu lar.

Entretanto, Sr. Presidente, um Estado tão bem ex-
plorado, tão bem administrado e tão importante para o 
Brasil, não foi, em nenhuma ocasião, prioridade do atu-
al Governo Federal. O Presidente Lula continua alheio 
aos problemas que enfrentamos. Esta semana, recebi 
e-mails da população aflita em relação às mortes nas 
estradas. Estou no Senado há três anos e sequei minha 
garganta de tanto pedir que o Governo se preocupasse 
com essa questão tão dramática para um Estado que 
elegeu Lula com uma votação recorde! É frustrante. 
Sinto-me discriminado, assim como os catarinenses, 
pois o atual Presidente teve uma votação histórica e 
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voltou as costas para nosso Estado, discriminou os 
Municípios, discriminou o Governo, não atendeu ao 
Estado como ele merece, não atendeu ao Estado no 
que diz respeito a sua produção, a sua riqueza, a sua 
importância para a economia do Brasil. 

Várias vezes, aqui, pedi, batalhei – e continuo 
pedindo e batalhando – para que minhas emendas 
sejam empenhadas, analisando minuciosamente cada 
dificuldade, e tento priorizar da melhor forma possível 
para que os maiores buracos possam ser fechados. 
Mas para quê, Sr. Presidente? O Governo não libera, 
o Governo parece não se preocupar; é um total des-
caso! Essa falta de conclusões, infelizmente, é nota-
da em toda a gestão do atual Governo Federal. Nós 
aprovamos a concessão do reajuste de 16,67% aos 
aposentados e pensionistas, mas o nosso Presidente 
vetou! O Governo ata as mãos dos Parlamentares e 
brasileiros. 

O que mais me surpreende, Srªs e Srs. Senado-
res, é que o atual Presidente da República está onde 
está porque venceu pelo apelo popular. Era um presi-
denciável que o brasileiro sentia dentro de casa. Mas as 
aparências enganam. E as máscaras já caíram. Chega 
de marketing, de engodo! Pedimos soluções!

O Brasil tem a chance de mudar este ano. O 
candidato do PSDB à Presidência, meu amigo Geral-
do Alckmin, esteve em Santa Catarina, visitando mui-
tos Municípios. Ele aproveita essas visitas, até pela 
sua profissão de médico – e como um conhecedor de 
Economia –, que denota a confiança na família, para 
ter contato direto com a população, para ouvir o que 
o catarinense tem a dizer. Mais do que falar, prome-
ter, ele ouve. Ouve as famílias, ouve as pessoas nas 
ruas. Atende ao chamado do povo. E essas visitas o 
deixam animado com a possibilidade de atender ao 
que lhe é explanado, e nota por que tenho tanto orgu-
lho do meu Estado. Ele sente que temos orgulho de 
Santa Catarina. Ele sentiu, viu e agora sabe do poten-
cial catarinense.

Mas é fácil observar o crescimento de Santa 
Catarina, que tem sentido a descentralização no seu 
dia-a-dia. Com o desenvolvimento do processo e a vi-
vência, as peculiaridades de cada região tornaram-se 
evidentes. Suas necessidades também foram cuidado-
samente avaliadas. Por isso, a reforma administrativa 
trouxe uma reorganização às regionais. Conferiu mais 
responsabilidades a cada uma delas e, conforme as 
demandas, atribuiu estruturas diferenciadas. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Geraldo Alckmin 
saiu de Santa Catarina também orgulhoso do que 
viu e ouviu, pois descentralizar permite que o núcleo 
central do governo possa se ocupar com questões 
de caráter estratégico e favorece a participação dos 

cidadãos. Não é conveniente que todas as decisões 
sejam tomadas por órgãos centrais, em qualquer ad-
ministração. Por isso falo da frustração de batalhar e 
no fim não ser atendido. Pelo menos em meu Estado, 
há aplicação administrativa da democracia. Lá, tenho 
a certeza absoluta de que nós respeitamos o pro-
cesso democrático. E isso se dá em termos políticos, 
com administrações municipais comprometidas com 
o desenvolvimento e consolidação da cidadania e a 
democratização do Estado. Santa Catarina mostra 
que isso é possível, e acredito, tenho fé, que o Brasil 
também vai caminhar nesse passo, rumo à evolução, 
que começa em outubro deste ano.

Finalizo, Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, 
para dizer que fiz questão de ler este pronunciamento 
até para que não fugíssemos do assunto. 

Mas quero dizer, Sr. Presidente, que Santa Ca-
tarina aproximou o Governo do povo, descentralizou 
as ações, levou a reforma, as obras, os anseios, os 
pleitos dos prefeitos mais rapidamente. O Estado está 
crescendo. O êxodo rural está diminuindo. Mas tudo 
isso graças à ação do Governo do Estado. Ali estão o 
PMDB, o PSDB, o PFL e o PPS, juntos, para fazer um 
Estado cada vez melhor. E vamos continuar juntos, se 
Deus quiser, inclusive no ano que vem.

Nós estamos falando, aqui, que o Governo Fede-
ral não deveria discriminar nenhum Estado do Brasil 
– nenhum! –, muito menos o Estado de Santa Catari-
na, que tem grande importância econômica no nosso 
Brasil, pois é o sexto em exportação e o sétimo em 
arrecadação.

Infelizmente, nós não estamos vendo a contrapar-
tida por parte do atual Governo Federal. Isso eu noto 
nas ruas. São os aposentados, os jovens, os agriculto-
res, os empresários, o micro e o pequeno empresário, 
as pessoas que geram emprego e os que precisam do 
atendimento e da atenção do Governo. 

Lamentavelmente, o atual Governo Federal virou 
as costas para Santa Catarina, talvez somente até o 
final deste ano. E nós vamos continuar, de cabeça er-
guida, fazendo um Brasil cada vez mais forte, indepen-
dentemente das ações de governos despreparados, 
como este que infelizmente administra o País hoje.

Agradeço, Sr. Presidente, pela oportunidade que 
V. Exª nos dá. Santa Catarina agradece a V. Exª, por-
que esse é um grande projeto que poderá ser usado 
em todo o Brasil.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Santa Catarina está em nosso coração.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

    337ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2006 



Agosto de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 16 26871 

REQUERIMENTO Nº 915, DE 2006

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 

Senado Federal, seja adiada a sessão em homena-
gem à Maçonaria Brasileira, que seria realizada no 
dia 18 de Agosto de 2006, para data a ser agendada 
posteriormente.

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2006. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– O Requerimento que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Senador Valdir Raupp, o tempo da Liderança foi usado 
pelo Senador Ney Suassuna. Antes de passar a Lide-
rança para o ilustre Senador Wellington Salgado, que 
não abandonou o plenário desde o início da sessão, 
concederei a palavra a V. Exª, para uma comunicação 
inadiável, por cinco minutos, que é o mesmo tempo 
que V. Exª teria na Liderança.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Pri-
meiramente, quero agradecer ao nobre Líder recém-
nomeado, Senador Wellington Salgado, por conceder-
me a sua vez para que eu possa fazer este pronuncia-
mento. Como V. Exª bem falou, Sr. Presidente, o nobre 
Líder tem permanecido assíduo no plenário, após ter 
assumido a Liderança.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho mais 
uma vez a esta tribuna para falar do triste episódio que 

tem envolvido o meu querido Estado de Rondônia. Esse 
não tem sido um privilégio apenas de Rondônia; temos 
visto várias outras unidades da federação, de vez em 
quando, envolvendo-se também em escândalos. Penso 
que é a depuração do processo democrático que está 
acontecendo em nosso País.

A revista Veja desta semana trouxe – até porque 
não é a opinião da própria revista, mas trechos de 
entrevistas e de pronunciamentos de outras pessoas 
– algumas verdades e algumas inverdades. É isso que 
desejo combater neste momento.

Segundo a revista Veja, edição 1969, de 16 de 
agosto deste ano, as raízes para a corrupção tão de-
senfreada em Rondônia podem ser encontradas na 
forma de ocupação do Estado. Nos anos 70, os gover-
nos militares resolveram ocupar a Amazônia e deci-
diram criar uma nova fronteira agrícola em Rondônia. 
Deram lotes e subsídios a quem se mudasse para 
lá. O lema era “uma terra sem homens para homens 
sem terras”. Em 20 anos, a população cresceu 700%. 
Muitos dos novos moradores só tinham um objetivo: 
extrair de Rondônia todo o dinheiro possível. “Quem 
chegava queria enriquecer rápido e ascender na pi-
râmide social”, diz o geógrafo francês Philippe Lena, 
especialista no estudo das correntes migratórias da re-
gião. Desses colonos, surgiria uma classe política bem 
mais ousada, no mau sentido, do que a média geral 
brasileira (e olhe que a média já é ousadíssima). Boa 
parte dela, já havia feito fortuna à margem da legali-
dade, grilando terras ou explorando madeiras nobres 
em áreas de preservação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda bem 
que fala “boa parte”, talvez não boa parte, um mínima 
parte. Atualmente, existem 1,4 milhão de pessoas no 
Estado, e não 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas, Se-
nador Leonel Pavan, mas quase 1,5 milhão de brasilei-
ros: gaúchos, catarinenses, paranaenses, capixabas, 
mineiros, paulistas, nordestinos de todos os Estados 
do Nordeste, matogrossenses.

Rondônia, assim como a maioria dos Estados do 
Norte, tem gente de todos os Estados brasileiros, como 
o Estado do Acre, o Estado de Roraima, o Estado do 
Amapá. Então, não podemos aqui generalizar, falan-
do que Rondônia é terra de bandidos, que Rondônia 
é terra de corruptos.

O Deputado Paulo Delgado foi infeliz em um 
dos trechos da reportagem da revista Veja, quando 
disse:

Em 1981, Rondônia, que era um Território 
tutelado pelo Governo Federal, foi convertido 
em Estado autônomo, sem que tivesse eco-
nomia capaz de sustentá-lo. Até hoje 25% do 
PIB dependem da Administração Pública. O 
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Estado sobrevive com recursos enviados pela 
União. Sem eles, quebraria. 

Isso não é verdade. Rondônia arrecada hoje qua-
se R$200 milhões de ICMS por mês, fruto da riqueza 
do local. Rondônia é hoje o 14º Estado de melhor IDH 
– Índice de Desenvolvimento Humano, superando mui-
tos Estados centenários do Nordeste brasileiro.

Ainda diz o Deputado: “Lá, não há carteira assi-
nada, só contracheque do serviço público”. Outra inver-
dade. Lá existem mais de 150 mil pessoas com carteira 
assinada, na indústria e no comércio local. 

Continua o Deputado: “É uma União Soviética 
[...]”.

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

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, ainda não usei os cinco minutos.

Ainda não gastei os cinco minutos, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – É porque ia acabar o seu tempo...

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Não, mas 
ainda não usei os cinco minutos. Deve estar havendo 
algum equívoco.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – É apenas porque a campainha tocou, e o tem-
po ia acabar. Já estou corrigindo aqui.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado, 
Sr. Presidente. “É uma União Soviética na Amazônia”, 
diz o Deputado Paulo Delgado, que defende a inter-
venção federal no Estado.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Valdir 
Raupp, se o Presidente permitir, quando V. Exª achar 
oportuno, gostaria de fazer um pequeno aparte.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Com muito 
prazer, ouço V. Exª, nobre Senador Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Fui membro da 
Comissão Especial da qual o Senador fez parte. Fiz 
questão de dizer – e insisto novamente – que é um 
Estado que tem de ser respeitado pela sua população, 
não apenas pelos que nasceram em Rondônia, mas por 
outros brasileiros que lá foram para tentar fazer com 
que o Estado novo crescesse economicamente.

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

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Já fui lá várias 
vezes. No ano retrasado, fui visitar uma feira agropecu-
ária. Fiquei encantado e soube que é um dos Estados 
mais importantes na criação de gado, pelo desenvol-
vimento econômico que se projetou. Se há bandidos 
no Parlamento – como aqui também houve –, que vão 

para a cadeia, que sejam processados e expulsos, 
mas que jamais se macule o nome de um Estado cuja 
população é honesta, correta e trabalhadora.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito 
obrigado, nobre Senador Romeu Tuma. V. Exª, que 
bem conhece o Brasil, também conheceu Rondônia e 
sabe que é um Estado pujante, com grande produção 
de café, cacau, feijão, arroz e gado. 

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – O Senador e 
outros Srs. Senadores fizeram questão de fixar a dig-
nidade e o respeito da população de lá.

O Senador foi um dos que endossou essa pro-
posta e se dispôs a que a Comissão lá fosse em res-
peito à sociedade local.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – São 
quase 11 milhões de cabeças de gado, uma grande 
bacia leiteira...

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – Senador Valdir Raupp, estando na posição de 
Presidente da sessão, eu não poderia interromper o 
pronunciamento de V. Exª, mas quero saber se V. Exª 
me permite fazer um breve comentário sobre seu pro-
nunciamento. Não li ainda a matéria da Veja, porque 
estava no interior do Estado. Cheguei hoje, de manhã 
cedo, e ainda não li a revista. V. Exª traz uma matéria 
sobre uma pessoa que pertence aos quadros do meu 
Partido, que é o Deputado Paulo Delgado, por quem 
tenho respeito profundo, mas, pelo que V. Exª estava 
dizendo aqui, a matéria é muito injusta. Se S. Exª fez 
essa declaração à revista Veja, foi muito injusto. In-
justo com a história de Rondônia; injusto com a situa-
ção atual do Estado de Rondônia no que diz respeito 
à economia do Estado; injusto com aquele povo, que 
é lutador. Por conta de um episódio que aconteceu e 
que foi divulgado – S. Exª pode estar constrangido com 
isso, é um direito seu; acho que muitos estão –, não 
podemos dizer que o fato de terem cometido aqueles 
atos é um problema do povo de Rondônia. Já que o 
Senador Romeu Tuma fez o comentário, procuramos, 
sim, naquela Comissão externa, separar muito bem 
as coisas. As pessoas que cometeram determinados 
gestos foram entregues para a Justiça. Que se enca-
minhe judicialmente o que fazer com essas pessoas. 
Agora, a história de Rondônia é a história de um povo 
que foi para lá para lutar por uma nova terra, um novo 
Canaã, digamos assim, e fazer daquilo um novo lugar 
para morar. E, diga-se de passagem, hoje Rondônia 
é um dos Estados que cresce muito quanto à contri-
buição que dá para a construção das riquezas e do 
PIB brasileiro. 

Portanto, nesse ponto, quero aqui solidarizar-me 
com V. Exª na sua preocupação.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito 
obrigado.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Valdir Raupp, concordo com tudo que o Senador Sibá 
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Machado disse, mas quero dizer que S. Exª também 
cometeu uma injustiça. Foi com o Regimento, que não 
permite aparte de Presidente. No restante, V. Exª disse 
tudo que deveria dizer.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Agradeço 
ao Presidente Sibá Machado. Fico muito feliz que V. 
Exª pense desta forma: que Rondônia não é terra de 
bandidos. Para toda regra existe uma exceção; o que 
aconteceu lá foi apenas a exceção, e não a regra da 
população rondoniense.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador 
Valdir Raupp, V. Exª me permite um aparte?

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Conce-
do um aparte ao nobre Senador Leonel Pavan, se o 
tempo permitir.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – O Senador 
Sibá Machado é um democrata e vai reconhecer que 
o teor do discurso de V. Exª é importante para Rondô-
nia e para o Brasil, até como esclarecimento. Primei-
ro, Senador Valdir Raupp, V. Exª é de Santa Catarina 
também, é uma pessoa da Região Sul do Brasil. Como 
há milhares de pessoas catarinenses espalhadas pelo 
Brasil inteiro, há também em Rondônia. É inegável que 
o trabalho da Polícia Federal tem de ser reconhecido. 
A Polícia Federal fez um trabalho brilhante no Estado 
de V. Exª, como também em Santa Catarina. O que 
não se pode é julgar o Estado em função de alguns, 
julgar a cidade em função de certas pessoas, nem as 
que estão em volta dessas. A Polícia Federal merece 
elogios pelo que está fazendo, principalmente este 
ano: combatendo a criminalidade, prendendo pessoas 
ligadas ao narcotráfico. 

Infelizmente, muitos, em ato político, procuram 
vulgarizar e envolver pessoas por questão política. 
Fazem isso, para prejudicar os Estados, os Municípios 
e até pessoas.

(Interrupção do som.)

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Isso tem 
ocorrido em diversos lugares e, inclusive, em Santa Ca-
tarina. Há pessoas que, às vezes, nada têm a ver com 
as coisas que estão acontecendo e que estão sendo 
envolvidas. A Polícia Federal é uma entidade séria e não 
perdoa. Pode ser o Presidente da República, mas ela 
não perdoa. Se alguém deve, ela vai atrás, desbarata 
e prende todos. Agora, julgar todos – o Estado, o Muni-
cípio ou pessoas que estavam presentes – é algo que 
não pode ocorrer. É preciso punir os bandidos. Quem 
está ligado ao narcotráfico tem de ser punido, preso, 
execrado, porque aquele que lida com o narcotráfico 
está mexendo com as famílias, que, de repente, vêem 
seus filhos envolvidos. Esses bandidos precisam ser 
punidos rigorosamente, e a Polícia Federal tem agido 
corretamente nesse sentido, Senador Valdir Raupp. 
O povo de Rondônia merece a nossa solidariedade, 
porque se trata de uma minoria – e bota minoria nisso. 

Esse trabalho da Polícia Federal merece ser registra-
do, é digno de elogios e de reconhecimento de todos 
os brasileiros, mas não dá para aceitar que se faça 
política, aproveitando-se dos atos da Polícia Federal, 
do bom trabalho que ela tem feito em Rondônia, em 
Santa Catarina e em outros lugares do Brasil. Para-
béns, Senador Valdir Raupp!

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Muito 
obrigado, Senador Pavan. Na semana passada, eu 
parabenizei, desta tribuna, o trabalho brilhante da Po-
lícia Federal em todo o País. 

Mas, Sr. Presidente, sobre a entrevista, ou o pro-
nunciamento – não sei se foi uma entrevista ou um 
pronunciamento – do Deputado Paulo Delgado sobre 
o conteúdo divulgado pela revista Veja, eu gostaria 
de registrar o sentimento e entendimento do Sindicato 
das Micro e Pequenas empresas do Estado de Ron-
dônia, transcrevendo nesta tribuna, na íntegra, esta 
nota que protesta veementemente contra as afirma-
ções do Deputado Federal Paulo Delgado, do PT de 
Minas Gerais, ao atacar gratuitamente o nosso Estado 
com declarações levianas e preconceituosas, próprias 
de pessoa sem conhecimento, sem formação e sem 
capacidade de fazer comparações de indicadores ou 
exercer, adequadamente, um mandato federal.

Surpreendente até porque Paulo Delgado, mem-
bro do PT, reconhecido foco de inúmeras denúncias 
de atos de corrupção, e ainda de Minas Gerais, Esta-
do-berço do empresário Marcos Valério, este sim com 
“diversas” carteiras assinadas, e pagas mensalmente 
com recursos federais provenientes de estatais.

Nem por isso, Sr. Presidente, devemos generali-
zar. Eu não acho que o PT é um Partido corrupto. Eu 
não acho que no PT só tem corrupto. Pelo contrário. 
É uma minoria. A grande maioria dos membros do 
Partido dos Trabalhadores é de pessoas sérias e ho-
nestas, assim como a grande maioria da população 
de Rondônia também é.

Ao afirmar que em Rondônia “... não há carteira 
assinada, só contra-cheque do serviço público. É uma 
União Soviética na Amazônia”, o Deputado ofende as 
27 mil empresas da indústria, comércio e serviços de 
nosso Estado, responsáveis pelos 147 mil empregos 
diretos gerados e responsáveis por US$240 milhões de 
dólares exportados em 2005, que tanto ajudou nosso 
País no superávit da balança comercial. Poderia, ao 
menos, se tivesse maior conhecimento, verificar que 
o Estado do Acre, este sim, percentualmente o maior 
recebedor de recursos públicos do País, poderia ser 
citado com muito mais propriedade, ainda que também 
de forma errônea. Não concordamos que mesmo o Es-
tado que mais recebe recursos federais, até porque tem 
um FPE maior do que o Estado de Rondônia, por ser 
um Estado, no passado, mais pobre; hoje acho que já 
não é um dos Estados mais pobres do País, mas não 
merece também esse tipo de citação.
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Lamentamos que o Sr. Paulo Delgado, Parlamen-
tar de presença irrelevante no Congresso Nacional, 
completamente omisso sobre a crise ética e moral do 
Congresso Nacional e do Executivo, tenha usado os 
meios de comunicação de forma irresponsável, ao falar 
mal desta terra da qual nós todos que aqui vivemos nos 
orgulhamos. São as palavras do Sindicato da Micro e 
Pequena Indústria do Estado de Rondônia.

Solicitamos ainda aos Parlamentares petistas de 
nosso Estado que façam uma intervenção junto a este 
Deputado e solicitem sua imediata retratação, tendo 
em vista as bobagens declaradas. Até porque, Sr. Pre-
sidente, alguns parlamentares, assim como no Estado 
de Rondônia, os parlamentares estaduais, podemos ter 
também alguns federais, mas temos aqui parlamentares 
sérios. Entendo que a Bancada do PT neste Parlamen-
to, a Senadora Fátima Cleide, o Deputado Valverde, o 
Deputado Anselmo, são parlamentares sérios, assim 
como a maioria da nossa Bancada Federal. 

Peço que S. Exªs. também se pronunciem a res-
peito das declarações do Deputado Paulo Delgado.

Era esse o desabafo, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o 
Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

(*) Ofíco nº 285/06 – CPMI – “Ambulâncias”

Brasília, 15 de agosto de 2006

A Sua Excelência
Senador Renan Calheiros
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Parla-

mentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 

77, de 2006, com a finalidade de apurar as denúncias 
envolvendo a “Operação Sanguessuga”, realizada pela 
Polícia Federal, para investigar quadrilha que atuava 
na aquisição fraudulenta de insumos estratégicos para 
a saúde, em cumprimento ao artigo 150 do Regimento 
Interno do Senado Federal, encaminho a Vossa Exce-
lência Relatório Parcial aprovado na 45ª Reunião da 
Comissão, realizada em 10-8-2006, para instauração 
de processos disciplinares relativos aos senhores Se-
nadores, na forma do item 6.3 do referido Relatório.

(*) O Relatóro Parcial nº 1 será publicado em suplemento à pre-
sente edição.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vos-
sa Excelência protestos de elevada consideração e 
apreço.

Cordialmente, – Deputado Antônio Carlos Bis-
caia, Presidente.

Ofício nº  286/06 – CPMI “Ambulâncias”

Brasília, 15 de agosto de 2006

A Sua Excelência
Senador Renan Calheiros
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Parla-

mentar Mista de quérito, criada pelo Requerimento nº 

77, de 2006, com a finalidade de apurar as denúncias 
envolvendo a “Operação Sanguessuga”, realizada pela 
Polícia Federal, para investigar quadrilha que atuava 
na aquisição fraudulenta de insumos estratégicos para 
a saúde, em cumprimento ao artigo 150 do Regimento 
Interno do Senado Federal, tendo em vista o decidido 
pela Comissão, encaminho a Vossa Excelência Rela-
tório Parcial aprovado na 45ª Reunião da Comissão, 
realizada em 10-8-2006, para instauração de proces-
sos disciplinares relativos aos senhores Deputados, 
na forma do item 6.3 do referido Relatório.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vos-
sa Excelência protestos de elevada consideração e 
apreço.

Cordialmente, – Deputado Antônio Carlos Bis-
caia, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – Os Ofícios que acabam de ser lidos foram 
despachados pelo Sr. Presidente do Senado Fede-
ral, Senador Renan Calheiros, ao Conselho de Ética 
do Senado Federal, e ao Presidente da Câmara dos 
Deputados, respectivamente.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEI-
RA (PMDB – MG) – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador 
Wellington Salgado.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, é possível encaminhar para esta Casa um 
relatório parcial? Pelo Regimento Interno é possível?

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – Sim, o Regimento prevê. Já estamos consul-
tando o artigo, que passarei a ler para V. Exª.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Porque algo que não chegou ao final, 
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não tem assinatura final, é parcial... É claro que, para 
ter recebido, deve ter algum fundamento legal, mas é 
uma coisa estranha!

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – Conceda-me só um instante.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Esclarece-me aqui o Senador Herá-
clito que é só para conhecimento. 

É para providência ou para conhecimento? Foi 
aprovado parcialmente, Senador Heráclito! Não enten-
di isso! Chega por pedaço? Mas a CPI não é criada 
por pedaço!

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – Senador Wellington Salgado, antes de citar 
o artigo, quero parabenizar V. Exª pela Liderança do 
PMDB.

Leio o art. 150, §2º, do Regimento Interno, que 
reza o seguinte: “Sendo diversos os fatos objeto de 
inquérito, a comissão dirá, em separado, sobre cada 
um, podendo fazê-lo antes mesmo de finda a investi-
gação dos demais”.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Muito obrigado, Sr. Presidente. Está 
esclarecido.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, 
do PFL de São Paulo.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, acho que V. Exª tomou Lexotan hoje. V. Exª 
estava com uma calma tão grande ao responder os 
questionamentos da tribuna! Já vi V. Exª se levantar 
e dar soco na mesa; mas hoje o seu sorriso está en-
cantando o Plenário! Cumprimento V. Exª por essa 
tranqüilidade na condução do debate importante tra-
vado com o Senador Heráclito – e outros –, que fez 
suas colocações e apresentou seu ponto de vista. V. 
Exª, com elegância, respondeu ao Senador, talvez 
fugindo de algumas questões, como disse o Senador 
Heráclito, por desconhecer fatos que não chegaram 
ao seu conhecimento.

Senador Wellington, primeiro, quero cumprimentar 
V. Exª por ter assumido temporariamente, em virtude 
da licença do Senador Ney Suassuna – a quem res-
peito –, a Liderança do PMDB. Que V. Exª possa dar 
continuidade ao trabalho do seu Partido.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Permite V. Exª um pequeno aparte?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não, 
Senador Wellington.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Senador Tuma, V. Exª, que me conhece muito 
bem, sabe que desde que cheguei a esta Casa aqui 

me aconselho com todos os demais, inclusive com V. 
Exª. Cheguei a esta Casa, uma Casa maravilhosa, com 
políticos que têm história – para chegar ao Senado, 
todos têm história –, com o Ministro Hélio Costa e virei 
Senador. Neste momento em que o Senador Ney Suas-
suna tomou a decisão de se afastar para se defender, 
fazer campanha na Paraíba e, após ganhar a eleição, 
defender-se no Conselho de Ética desta Casa, ou de-
fender-se primeiro e depois ganhar a eleição, como 
eu era um dos vice-líderes e, conseqüentemente, os 
demais estavam em campanha, assumi a liderança 
deste Partido maravilhoso, o PMDB. É uma espécie 
de sargento conduzindo generais.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Se V Exª 
não for general-de-exército, provavelmente é general-
de-divisão.

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Mas, na verdade, o senhor pode ter certeza 
de que serei um comandante daqueles que os gene-
rais vão falar “vá por aqui, Senador Wellington; vá por 
ali, Senador Wellington”. Um soldado que vai à frente 
conduzido pelos generais.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – V. Exª tem 
decisão própria, é combatente, é corajoso. Vi sua pos-
tura durante a reunião de leitura e votação do relatório 
parcial. V. Exª fez referência de votação ou não no re-
latório, mas foi claro, afirmando que não pediria voto. 
Isso não me escapa à cabeça. Provavelmente, não 
repetirei as suas palavras, mas sim o objetivo de sua 
colocação de que não pediria vista a fim de que seus 
companheiros não mais sangrassem por tempo indis-
criminado, até que houvesse pedidos de vista, outra 
discussão e votação. V. Exª aceitou o prosseguimento 
desse relatório parcial porque há, dentro dele, em seu 
bojo, dúvidas sobre a investigação em relação a alguns 
citados e, em relação a outros, há provas materiais 
evidentes e contundentes. Isso, portanto, facilitaria a 
abertura de um processo dentro do Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar.

E peço licença a V. Exª para explicar à sociedade 
que, como Corregedor, está saindo das minhas mãos 
a investigação, porque – como acabou de ler o Presi-
dente Sibá Machado – o Presidente encaminhou dire-
tamente ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 
o que faz com que eu junte toda a documentação da 
investigação. Quando se faz uma investigação, Senador 
Wellington, dentro da estrutura de cada um – aprendi 
isso –, não se faz a apuração para provar a prática do 
crime, mas para provar a inocência. E, ao final, se hou-
ver responsabilidade no ato, temos de ter a coragem 
de dizer que a pessoa é bandida, que roubou, furtou, 
levou dinheiro dos cofres públicos, e assinar. Não há 
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covardia, em uma investigação, em propor a absolvição 
ou a condenação à responsabilidade criminal.

Estou muito tranqüilo. A consciência me dita as 
regras de conduta sempre em minha vida, e vou colabo-
rar com o Conselho, como Corregedor e como membro 
permanente, até que eu seja substituído, pois acredito 
que ainda mereço a fé dos parlamentares desta Casa, 
que me levaram, por mais de uma vez, a permanecer 
na Corregedoria. 

V. Exª me dá a oportunidade de esclarecer os fa-
tos, a fim de que a população não tenha dúvida quanto 
ao que vai acontecer daqui para frente, se vão fazer 
ou não. Não. O Presidente do Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar vai tomar uma decisão. Já me disse 
um dos Senadores que está com o nome citado, que 
terá três dias de prazo para a defesa. Hoje, pedi ao 
Presidente da CPMI – sei que S. Exª não vai deixar 
de fazê-lo –, ao apresentar os relatórios, que não dei-
xasse de enviar a pasta individual, em que a defesa 
inicial de cada um foi colocada. Se houve a oportuni-
dade da defesa, ela não pode deixar de ser anexada 
à acusação. Do contrário, não faria a proposição de, 
por escrito, apresentarem a defesa aqueles que o de-
sejassem, e terão a oportunidade de apresentá-la, 
novamente, durante o processo, o que é juridicamen-
te correto. Não digo que é democrático, porque é uma 
questão jurídica que se discute.

Pois não, Senador Wellington Salgado de Oli-
veira. 

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Senador Romeu Tuma...

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Peço des-
culpas a V. Exª por estar...

O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 
– MG) – Não. Foi uma aula que V. Exª deu, neste mo-
mento, com relação ao levantamento, à defesa no 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Veja bem, 
Senador, eu fico tranqüilo com V. Exª. Fico tranqüilo 
mesmo. Tenho certeza de que, se eu for ao Conselho, 
meu voto será junto com o de V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obrigado. 
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB 

– MG) – Porque V. Exª tem aquilo que, muitas vezes, 
alguns não têm. V. Exª tem experiência, já conduziu a 
Polícia Federal e sabe como deve sistematizar todo o 
processo. Sabe muito bem quem é inocente e quem é 
culpado. Portanto, tenho certeza de que meu voto será 
altamente influenciado pelo voto de V. Exª. Espero estar 
ao seu lado e acompanhá-lo na decisão que tomar.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador 
Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obrigado pela 
confiança, Senador Wellington Salgado de Oliveira. 

Senador Leonel Pavan, em seguida darei o apar-
te a V. Exª. Antes, porém, se V. Exª me permite, dentro 
de sua fala, V. Exª falou da Polícia Federal, e eu vi uma 
Senadora que admiro muito dizer que era a “polícia do 
Lula”. Não existe isso. A Polícia Federal é uma polícia 
profissionalizada, que faz concurso público, que tem 
a exigência de formação profissional, e, eticamente, 
não se compromete politicamente. Está sob a direção 
do Dr. Paulo Lacerda, homem que aprendi a admirar 
não apenas pelo seu trabalho durante as investiga-
ções, quando era Diretor da Polícia Federal, como 
também quando veio para cá me auxiliar nas CPIs, 
e depois voltou à direção-geral da Polícia Federal. É 
um homem ético, correto, decente e que também não 
faz “nenhum tipo de convencimento negativo para pre-
judicar ou beneficiar alguém”. Essa polícia tem uma 
formação importante.

E quem forneceu os meios, Senador Heráclito 
Fortes, de modernidade da Polícia Federal – a lei con-
tra o crime organizado, a lei de infiltração, da permis-
são de escuta telefônica – foi esta Casa, o Congresso 
Nacional. Foi o Congresso Nacional quem elaborou a 
legislação pertinente a fim de que a Polícia Federal 
desenvolvesse todo o trabalho que vem desenvolven-
do na busca daqueles que praticam o crime. E não in-
teressa o partido, não interessa a coloração política, 
física, nada. Ela tem de ser uma polícia profissional e 
fugir a qualquer tentativa de pressão. 

Eu tenho certeza de que o Dr. Paulo Lacerda tem 
vergonha na cara. A qualquer tipo de pressão que re-
ceber, ele se demitirá imediatamente. 

Então, não é uma “polícia do Lula”, não. É uma 
polícia do País, profissionalmente bem estruturada. 
Faltam meios? Faltam meios. O Senador Heráclito 
Fortes inclusive já me ajudou, no Orçamento, com re-
cursos para pagar telefone, para pagar diárias, várias 
coisas. Às vezes, com sacrifício enorme, desenvolvem 
o seu trabalho dentro da ética e da importante disci-
plina que lá reina.

Era o que eu gostaria de explicar, Senador Leo-
nel Pavan, a quem concedo um aparte.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Em seguida, 
Senador Heráclito Fortes. O Senador Leonel Pavan já 
havia pedido o aparte.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador 
Romeu Tuma, quando uso a tribuna e digo que V. Exª 
é uma pessoa admirada não apenas em São Paulo, 
mas em todo o Brasil e no meu Estado, Santa Catarina, 
digo a verdade sobre sua ética. V. Exª, há muitos anos, 
tem sido um conselheiro para nós, aqui no Senado. 
Toda essa conquista na vida pública, a aprovação do 
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eleitorado, deve-se à lisura de seu trabalho, de seus 
mandatos, à credibilidade que V. Exª tem perante a 
opinião pública. A Corregedoria do Senado Federal, 
sob o comando de V. Exª, traz segurança a esta Casa 
nas decisões, nas definições. Isso não é nada anor-
mal. Aliás, é normal alguém competente e idôneo como 
V. Exª ocupar um posto como esse, uma pessoa que 
respeitamos muito.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obrigado.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Da mesma 

forma, permita-me, Senador Wellington Salgado de 
Oliveira, Líder do PMDB, fazer um comentário a seu 
respeito. V. Exª ocupou seu espaço. Chegou devagar-
zinho, pessoa grande, bem notada, forte, cabeludo 
– mais do que eu –, uma pessoa que conquistou o 
coração de todos aqui. Quando diz que é um humilde 
servo, não é; já é um grande líder; o atual líder de um 
dos maiores partidos do Brasil, o PMDB, no Senado 
Federal. Parabéns, Senador Wellington Salgado de 
Oliveira, por essa conquista. Para encerrar, Senador 
Romeu Tuma, gostaria de dizer que a Polícia Federal 
não olha a cor partidária e não olha o grau das pesso-
as, pois já prendeu desembargadores e até policiais 
da própria Polícia. Não olha se é presidente, se é juiz; 
quando errou, prende. O que é errado são pessoas 
usarem a instituição como ameaça. Não a Polícia, mas 
pessoas que não têm nada a ver com a Polícia, que a 
utilizam para ameaçar políticos – que, se culpados, têm 
de ser punidos –, para fazer politicagem. Isso a Polícia 
não aceita. Vai mudar o Governo, e eles vão continuar. 
Paulo Lacerda é uma das pessoas mais respeitadas do 
País e não aceitaria esse jogo. A Policia Federal não 
aceita esse jogo, porque os homens públicos passam, 
mas a Polícia fica. São pessoas responsáveis pela 
segurança do País. E o trabalho que realizam é digno 
de elogio. V. Exª passou a vida toda como policial da 
Polícia Federal...

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Cinqüenta 
anos em sistema de segurança.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Cinqüenta 
anos. Tem história, experiência, conhece como ninguém 
e sabe que... Não sou policial, mas tenho... 

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mas tem o 
cheiro.

O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Conheço as 
pessoas e sei que eles trabalham com segurança, com 
firmeza, com transparência. E, quando tomam decisão 
firme, merecem ser reconhecidos pela população brasi-
leira. Então, não é possível e não podemos admitir que 
alguém use a instituição para ameaçar pessoas, pela 
imprensa ou por qualquer outro órgão. Obrigado.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Muito bem, 
Senador.

Senador Heráclito Fortes, V. Exª tem a palavra, 
por favor. Mas já agradeço, por antecipação, o seu 
aparte.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Romeu Tuma, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa 
de fazer uma defesa justa, como essa que acaba de 
fazer, a uma entidade que, se não for republicana, não 
tem nenhum sentido em existir. Eu estive aqui no dia 
das afirmativas e V. Exª, infelizmente, não estava. Te-
nho certeza de que se aqui estivesse afirmaria, com 
a autoridade moral que tem, pela convivência, pela 
história que tem na própria Polícia Federal e pelo res-
peito que goza de todos os que integram aquele corpo 
de servidores pertencentes ao Governo Federal, que 
aquela instituição, pelas suas funções, não deve ter 
nenhuma ligação direta com nenhum partido, facção 
política ou com quem quer que seja. Ela deve ter uma 
atividade eminentemente republicana, e é o que vêm 
conseguindo. Aliás, Senador Romeu Tuma, eu vivo, 
no Piauí, algo que dá uma mostra disso. Na semana 
passada, eu estava em Teresina e disseram-me que 
o superintendente do Piauí está sendo transferido 
porque vai ocupar uma função na Interpol, na França. 
Eu fiquei com muita tristeza por saber que estava dei-
xando o órgão um cidadão que eu sequer conheço. 
Nunca o vi ou com ele troquei um telefonema, mas sei 
que está exercendo as suas funções com sobriedade, 
eficiência e, acima de tudo, discrição. Não o conheço 
porque não precisei conhecê-lo, porque nunca houve 
a necessidade de conhecê-lo, mas, em todos os luga-
res por onde ando no Piauí, as informações a respeito 
dele são as melhores possíveis. Tanto não o conheço 
que estou tentando lembrar o seu nome, e é impos-
sível. Só recentemente foi-me dito o nome dele. Mas 
acredito que é isso mesmo: não é para policial federal, 
senador, deputado, governador estar em confraterni-
zação nem vivendo de piquenique; devem cumprir as 
suas funções. Quero dar testemunho desse cidadão 
que, segundo informações, estará ocupando novas 
funções, deixando-nos. O voto que faço, Senador Ro-
meu Tuma, é que o seu substituto seja uma pessoa 
com as mesmas características, porque assim servirá 
muito bem ao Piauí e, de maneira muito especial, ao 
Brasil. Muito obrigado.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Senador 
Heráclito Fortes, V. Exª dá um testemunho importan-
te do diretor, porque ir para a Interpol, em Lion, na 
França, é um prêmio para o policial, porque ele fará 
parte da polícia internacional, que colabora com 174 
países. Fui vice-presidente da Interpol. É uma honra 
pertencer à instituição internacional, ainda mais que 
sempre houve, Sr. Presidente, reclamação, pressão 
no sentido de que, pelo contexto da participação do 
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Brasil na luta contra o crime organizado, principalmen-
te em conseqüência relação ao tráfico de drogas, de 
armas e tráfico de mulheres, o Brasil designasse um 
policial para integrar o corpo permanente da Interpol. 
Fico feliz com esse testemunho do Senador Heráclito 
Fortes de que a Polícia decidiu por alguém que tem 
feito do seu trabalho a missão da sua vida. Obrigado, 
Senador Heráclito Fortes, por ter trazido isso ao co-
nhecimento público.

Vou pedir desculpas a V. Exª, Sr. Presidente, porque 
duas coisas foram ditas aqui. E V. Exª, ao que me parece, 
foi um dos que disse. Inclusive, fiz até uma anotação.

Senadores Heráclito Fortes e Wellington Salgado, 
não se deve confundir foro especial com imunidade. 
Não podemos confundir isso, meu Deus do céu. O foro 
especial é alguém que, por exercer uma atividade de 
poder central, para não ter processos em vários lo-
cais, tem definido um foro. Imunidade, por sua vez, é 
a proteção que o parlamentar possui na tribuna. Se for 
bandido, ladrão, tem de responder a processo normal. 
Foro privilegiado não existe, não há privilégios, tanto 
é que os 15 processos pedidos pelo Procurador-Geral 
contra os sanguessugas, o Supremo determinou que 
fossem abertos. Portanto, o parlamentar está-se aco-
bertando atrás do quê? Dizer que o parlamentar está-
se escondendo atrás de imunidade que não existe? A 
imunidade é para falar mal ou bem do Governo, falar 
mal de alguém que surrupiou dinheiro público. Essa é 
a imunidade que protege a tribuna! Ela é que nos dá 
imunidade para ter coragem de falar sem sofrer pro-
cesso ao denunciar coisas graves.

Então, não se pode falar que o parlamentar está-
se protegendo com foro privilegiado para não responder 
crime. Pelo amor de Deus! Não posso chamar ninguém 
de ignorante, mas isso é uma agressão que não me-
recemos. Quem fala tem de engolir a língua, porque 
isso não é verdade. O Presidente da República, que 
é o Presidente da República, não tem imunidade; ele 
tem foro privilegiado. O processo que pode responder 
nesta Casa é por improbidade administrativa. Então, 
ninguém escapa da lei. A lei protege o cidadão e a so-
ciedade. Ela não se deixa levar para que alguém que 
pratica um crime não responda por ele em algum lugar. 
Entendeu, Senador? Não adianta, ficamos às vezes 
entrando num labirinto desnecessário. E V. Exª parece 
que deu uma explicação a esse respeito.

Por amor de Deus, bandido responde na cadeia. 
Quem roubou tem de ir para a cadeia, não tem jeito, 
independentemente se é parlamentar ou não.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Romeu Tuma, V. Exª me permite? Foi exatamente co-
migo, quando eu falava. A imunidade é a garantia que 
o parlamentar precisa para não se intimidar à primeira 

ameaça. Digamos, hipoteticamente, aquele rapaz que 
foi flagrado carregando dólar na cueca, ele poderia pe-
gar bons advogados e entrar com representação contra 
o parlamentar, licenciando o direito até por cautela de 
continuar na denúncia. A princípio, tínhamos denún-
cias, não tínhamos provas. Foi por meio da denúncia 
que se chegou à prova. Se você tem o cerceamento da 
liberdade de expressão, pode atrapalhar a investigação 
e estará, inclusive, prestando um desserviço ao Brasil. 
Muito bem colocado o esclarecimento de V. Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obrigado. É 
que essas coisas vão surgindo e nossa cabeça não 
pode deixar de lado. Se V. Exª é Líder hoje, vai ter de 
ter um escudo para proteger os seus liderados, para 
que não sofram nenhum tipo de ameaça por fazerem 
denúncias nesta Casa. Isso é importante.

Sr. Presidente, comunico que hoje enviei um ofí-
cio ao Deputado Aldo Rebelo, Presidente da Câmara 
– e peço a V. Exª que autorize a publicação –, pedindo, 
quase que implorando, que ponha em votação uma PEC 
de minha autoria – já tem três ou quatro anos lá – que 
dá uma valoração maior às guardas civis, porque elas 
estão morrendo, principalmente em São Paulo, onde 
estão sendo atacadas unidades da Guarda Municipal, 
sem nenhuma proteção dentro da legislação em vigor. 
Está na Constituição; já foi reconhecido que podem 
andar armadas, dependendo do número.

Como o Relator, Deputado Arnaldo Faria de Sá, 
disse que não houve nenhuma emenda que prejudi-
casse e o projeto foi aprovado na Comissão Especial, 
peço encarecidamente ao Deputado Aldo Rebelo, com 
quem já falei pessoalmente, que ponha em votação na 
primeira oportunidade.

Também agradeço ao Dr. Carreiro por ter me aju-
dado, em uma enorme oportunidade, no projeto de lei, 
já encaminhado, que altera Lei Complementar nº 64. 
Esse dispositivo, Senador Sibá Machado, é para manter 
a inelegibilidade do agente público cujas contas tenham 
sido rejeitadas. Há uma explicação aqui. Faço de público 
o agradecimento ao Dr. Carreiro por ter colaborado...

(Interrupção do som.)

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – ... e hoje faço 
uma emenda ao projeto que apresentei para dar maior 
consistência a esta decisão. Peço a V. Exª que faça a 
gentileza de autorizar a publicação.

Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpas 
por ter ultrapassado o tempo.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ROMEU TUMA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR ROMEU TUMA.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, no dia 25 de julho próximo passado, tomei a 
iniciativa de encaminhar às instâncias superiores do 
Senado Federal o Projeto de Lei nº 231/2006, com 
vistas a alterar a redação da alínea “g” do inciso I do 
art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990. Por meio desse dispositivo, pretendo manter a 
inelegibilidade de agente público, cujas contas tenham 
sido rejeitadas, até que a decisão transite em julgado. 
Com isso, impediremos que a mera propositura de 
ação judicial contestatória da decisão, em qualquer 
momento prévio às eleições, suspenda a inelegibilida-
de do agente público. Convém destacar que a referida 
matéria, ora em tramitação na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania desta Casa, aguarda de-
signação do Relator.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao re-
conhecer os grandes benefícios éticos e morais que 
teremos com o desfecho favorável de tal Projeto, não 

me falta motivação para dedicar o tempo que for ne-
cessário à sua defesa. Além de tudo, estou convencido 
de que, com a sua vigência, conseguiremos impedir 
que os delinqüentes continuem a atuar livremente no 
espaço político. Conseguiremos, igualmente, barrar 
a impunidade, sanear o exercício da atividade políti-
ca, melhorar a representatividade eleitoral, dignificar 
os mandatos eletivos, conferir maior credibilidade ao 
ato de votar, contribuir, de maneira afirmativa, para o 
grande debate sobre a verdadeira reforma política de 
que o País necessita; enfim, impedir que a democracia 
brasileira continue a ser constantemente desmoralizada 
por uma minoria de desonestos e a cair no descrédito 
perante a sociedade.

Nobres Senadoras e Senadores, na justificati-
va de minha proposição, assinalo que o objetivo da 
Lei Complementar nº 64, de 1990, é o de proteger a 
probidade e a moralidade administrativa, bem como a 
normalidade e legitimidade das eleições, contra a in-
terferência nefasta da corrupção, do abuso do poder 
econômico e do exercício impróprio do poder político. 
Todavia, apesar de ser este o espírito mais importan-
te do referido diploma, lamentavelmente, o deslize 
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de um dispositivo deixou uma porta de emergência 
aberta em favor dos acusados de atos de improbida-
de administrativa.

Pois bem, de acordo com esse dispositivo que 
proponho alterar, os envolvidos em malversação do 
dinheiro público fundamentam suas defesas alegando 
que são vítimas de meras acusações em tramitação 
no Poder Judiciário. Portanto, segundo eles, enquanto 
o referido processo não for definitivamente julgado, o 
reclamante não pode ser impedido de exercer novamen-
te cargos eletivos. Como podemos concluir, enquanto 
existir essa possibilidade de argumentação, de nada 
adianta o pronunciamento negativo proferido pelos Tri-
bunais de Contas e Casas Legislativas contra os que 
tiveram suas contas claramente rejeitadas, durante o 
exercício de cargos ou funções públicas.

Desse modo, a norma contida na alínea “g” do 
inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 1990, 
que torna inelegíveis pelo período de cinco anos todos 
aqueles que ocuparam funções públicas e tiveram suas 
contas rejeitadas por irregularidades graves, sem direi-
to a recurso, cai por terra no momento em o acusado 
faz uso do dispositivo que acabei de apontar. Vale di-
zer ainda que, em pronunciamento sobre a matéria, o 
próprio Tribunal Superior Eleitoral reconhece que uma 
simples propositura de ação contestatória da decisão 
que reprovou a prestação de contas de um determinado 
gestor público é suficiente para permitir a elegibilidade 
do autor para as próximas eleições. Porém, na opinião 
do Ministro Marco Aurélio de Melo, Presidente do TSE, 
tais ações contribuem de maneira decisiva para esva-
ziar um trabalho de grande seriedade que é realizado 
pelas instâncias superiores dos órgãos fiscalizadores 
da gestão do dinheiro público.

Por sua vez, o Ministro Adylson Motta, Presiden-
te do Tribunal de Contas da União segue o mesmo 
pensamento. Diz S. Exª que a “ressalva do recurso 
ao Judiciário diminui dramaticamente a efetividade 
das deliberações dos órgãos de controle e perverte 
os procedimentos eleitorais, pois basta àqueles inte-
ressados em burlar a restrição o simples ajuizamento 
de qualquer ação, em qualquer momento anterior ao 
pleito, para manterem suas elegibilidades”. Em outro 
pronunciamento, acrescenta que a grande maioria dos 
2 mil e 900 gestores públicos que nos últimos cinco 
anos tiveram suas contas reprovadas cometeu irregu-
laridades em licitações públicas, desvios de recursos 
e superfaturamentos. Aliás, é importante acrescentar 
que dessa lista, enviada no início do mês passado ao 
TSE, constam os nomes de 1.500 Prefeitos, de cinco 
ex-Governadores e de nove juízes de Direito.

Como bem sabemos, de acordo com a Lei nº 
9.504/97, o TCU deve mandar essa relação à Justiça 

Eleitoral até o dia 5 de julho do ano eleitoral para que o 
TSE tome as devidas providências em relação ao regis-
tro das possíveis candidaturas dos envolvidos nesses 
episódios. Como já disse algumas vezes no decorrer 
deste pronunciamento, se porventura o TSE pronun-
ciar-se em favor da inelegibilidade de algum acusado, 
cabe a este ingressar na Justiça comum com uma ação 
para tornar sem efeito a aludida decisão.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, após to-
dos os argumentos que acabei de levantar justificando 
a importância da matéria que tive a honra de trazer à 
apreciação dos nobres Senadores e Senadoras, não 
seria demais pedir aos eminentes Colegas que façam 
um esforço conjunto no sentido de agilizar a sua apre-
ciação e a sua aprovação. Não temos mais condições 
de conviver com essa falha grave na legislação relativa 
à inelegibilidade. Em verdade, seu acatamento nesta 
Casa representará um grande passo em direção ao 
aprimoramento do processo político brasileiro, da mo-
ralidade pública e do resgate do bom funcionamento 
institucional do País. Por fim, precisamos reconhecer 
as deliberações dos órgãos fiscalizadores e não en-
fraquecê-las com artifícios jurídicos que só contribuem 
para fortalecer a certeza da impunidade.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 

– AC) – V. Exª, Senador Romeu Tuma, será atendido, 
na forma do Regimento.

Prorrogo a sessão por mais dez minutos, para que 
eu possa também fazer uso da palavra. (Pausa.)

O Sr. Sibá Machado, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu 
Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Passo a palavra ao último orador inscrito, Senador 
Sibá Machado, por dez minutos.

Senador Sibá Machado, agradeço a tolerância 
de V. Exª, que, por muito tempo, ficou esperando, ce-
dendo sua vez para outros Senadores.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Senador Romeu Tuma.

Srªs e Srs. Senadores, estamos no período em 
que as próprias Lideranças do Congresso Nacional 
concordaram em fazer sessões não-deliberativas, de 
modo que muitos que são candidatos à eleição e à re-
eleição ou à eleição a outros cargos possam também 
participar dos debates em seus Estados. Mas é claro 
que a Casa tem se trilhado por temas do dia-a-dia, de 
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interesse nacional, um pouco apimentados pela tem-
peratura do calor das decisões do processo eleitoral.

Mas, Sr. Presidente, analisando tranqüilamente 
os debates, considero que, no programa eleitoral de 
hoje do Presidente Lula, foi feito o início da prestação 
de contas de seu mandato. O mandato está perto de 
seu final e, para orgulho do Brasil e de todos nós que 
participamos ativamente no Governo do Presidente 
Lula, deixou-nos muito feliz.

Creio que a tônica de todos os programas deve 
ser a apresentação da experiência do Governo e da-
quilo que haveremos de fazer de melhor, se for vonta-
de do povo brasileiro que o Presidente Lula tenha um 
segundo mandato.

Não assisti ao debate na Rede Globo. O único a 
que pude assistir foi o de Cristovam Buarque, mas li 
os comentários de vários jornalistas renomados, que 
escrevem nos diversos jornais de circulação nacional, 
e fiquei muito feliz com o que disseram sobre a perfor-
mance do Presidente Lula. Acho que temos realmente 
um fenômeno de liderança da política nacional. É uma 
pessoa incomum no seu carisma, na sua compreensão 
do País, na sua visão de mundo e naquilo que pensa 
que seria o melhor de um governo para o melhor futuro 
de um povo como o nosso.

Sr. Presidente, farei a leitura de um pequeno texto 
que havia preparado para o balanço deste Governo.

Em ano de eleição, o debate político, natural-
mente pautado por um emocionalismo, conduz alguns 
poucos cidadãos à crença enganosa de que o Brasil 
não anda no rumo certo e de que o Governo Federal, 
capitaneado pelo Presidente Lula, não vem atingindo 
as principais metas a que se propôs viabilizar.

Existem, porém, claros indícios de uma sensação 
difusa na opinião pública e, especialmente, entre as 
pessoas menos favorecidas de que, bem ao contrário, 
temos progredido consideravelmente na melhoria dos 
principais indicadores socioeconômicos brasileiros. 
Essa impressão concreta e tangível de que o Brasil 
experimenta, nos últimos tempos, uma espiral eco-
nômica virtuosa não nasce absolutamente do nada e 
apresenta forte vinculação com a realidade. O vigoroso 
aumento do número de postos de trabalho em nosso 
País é prova do que lhes digo neste momento.

Desde o ano de 2003, a economia nacional gerou 
mais de 3,5 milhões de empregos com carteiras as-
sinadas, à média de 100 mil novos empregos formais 
criados a cada mês, até a presente data. É por essa 
e por outras razões que, se por um momento deixar-
mos de lado nossas paixões e nossas questiúnculas 
políticas, se refletirmos com sobriedade a respeito de 

indicadores desse quilate, uma conclusão irá se im-
por aos políticos com a mais absoluta naturalidade: 
a de que a manutenção do crescimento sustentável 
da economia, que é o interesse de todos, vem sendo 
bem realizada com denodo e esforço pelo Governo do 
Presidente Lula.

Não há como negar o trabalho desenvolvido pelo 
Governo Federal, em primeiro lugar porque mantém 
seu foco nas políticas de resultados econômicos mais 
relevantes, como o programa do Ministério do Desen-
volvimento que tem ajudado o País a atingir a expres-
siva marca dos US$120 bilhões na exportação de bens 
e de serviços. Essa admirável cifra é muito benéfica 
para o superávit do nosso comércio e crucial para a 
manutenção dos bons indicadores econômicos que 
estamos colhendo nos últimos anos.

A nenhum homem público escapa a certeza de 
que governar é fazer difíceis escolhas, tomadas de 
decisões, entre as tantas prioridades de um país con-
tinental como o nosso, sempre com o foco no interes-
se público.

Esse, em suma, é o papel da atividade política, 
uma relevante tarefa que vem sendo cumprida pelo 
Governo Federal. O próprio Comitê de Política Mone-
tária do Banco Central (Copom) reconhece o esforço 
do Planalto na estabilização da economia, esforço 
esse do qual resultou a progressiva baixa da taxa Se-
lic, que atingiu, na última reunião do Copom, a inédita 
marca dos 14,5%.

Os detratores habituais do Governo, talvez, recla-
mem do valor, ainda elevado, da taxa Selic. No entanto, 
o patamar de 14,5% é realmente histórico, e a tendên-
cia de queda, verificável há meses, indica que palmi-
lhamos o rumo certo. E mais: o Ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, tem dito e repetido que o interesse do 
Governo é ver declinar ainda mais os juros praticados 
no Brasil, porém com senso de responsabilidade, com 
a calma indefectível à ação dos que governam com 
bom senso, sentido do dever e da paciência.

Nunca é demais relembrar, a propósito, que o 
Presidente Lula, ao tomar posse no cargo que atu-
almente ocupa, herdou condições econômicas muito 
difíceis, sendo que a própria taxa selic já tangenciava 
escandalosos 30%. Para nossa alegria, já é possível 
afirmar que a tendência se reverteu por completo no 
atual governo, e que a nossa economia se encontra 
devidamente recuperada.

Senhoras e senhores, não há por que um país 
importante como o Brasil tema pelo seu futuro. Somos 
um país competitivo, pacífico, industrializado, com na-
tural vocação para o comércio e com projeção cada 
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vez maior, tanto na América Latina quanto na política 
mundial. Por isso, não há por que essa admirável na-
ção brasileira temer não atingir a posição de destaque 
mundial, que certamente haverá de alcançar no curso 
das próximas décadas. 

Muito embora os incrédulos cultivem seu pes-
simismo habitual quanto às possibilidades de nosso 
progresso se converter em riqueza e bem-estar para 
todos os brasileiros, é interessante perceber que os 
cenários futuros delineados no exterior a respeito do 
Brasil, em regra, são amplamente positivos e tendem 
a demonstrar que, no prazo de uma ou duas gerações, 
nosso País fará boa figura entre as potências emer-
gentes, como a China, a Índia, a Rússia e o México, 
que crescem a taxas aceleradas, o que lhes permitirá 
dominar, ao lado de outros países, os fluxos interna-
cionais de comércio para o bem-estar das suas res-
pectivas populações.

Para este ano de 2006, o Governo Federal pla-
neja um crescimento econômico acima de 4%, índice 
bastante satisfatório, levando-se em conta o medíocre 
padrão de desenvolvimento que o Brasil apresentou 
ao longo dos últimos anos. 

Cabe a nós, portanto, acreditar em nosso poten-
cial e animar a nossa juventude e os demais cidadãos 
a prosseguir nos estudos, na prática de esportes, na 
crença no valor do trabalho, na prestação de servi-
ços voluntários e na luta cidadã por um Brasil melhor 
para todos. 

Nosso papel consiste, em suma, em manter ace-
sa, em cada coração brasileiro, a chama da crença 
inabalável em nosso futuro comum, que será ainda 
mais feliz na medida em que realizamos nossos mais 
singelos atos, as ações que concretizam os ideais de 
justiça, de liberdade e de fraternidade social em todo 
o Brasil, um País tão generoso, tão jovem e ainda tão 
desigual. 

É este o Brasil que, a duras penas, o Governo do 
Presidente Lula vem buscando construir com o auxílio 
das mulheres e dos homens bem-intencionados, que, 
afortunadamente, representam a imensa maioria do 
povo brasileiro.´

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

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Já o 
concederei a V. Exª.

Quero dizer ainda, Sr. Presidente, que li, com 
muita atenção, uma publicação que, creio, é do Heró-
doto Barbeiro. Chama-se O Relatório da CIA: como 
será o mundo em 2020.

Gostei muito da leitura. São cenários que se 
apresentam para o mundo, e o lugar dos países nes-
ses novos cenários. 

Há quatro grandes possibilidades: o mundo de 
Davos, a práxis americana, o novo califado e o ciclo 
do medo.

Nos dois primeiros cenários, a leitura aponta 
para uma globalização em que o mundo perderá um 
rosto mais americanizado e passará a ter um rosto 
mais asiático.

Chama a atenção também para o chamado Bric 
– Brasil, Rússia, Índia e China. São países que se po-
dem dar as mãos e se tornar líderes incontestes de 
uma nova economia mundial.

Gostei muito da leitura e até tenho recomendado 
o livro a muitas pessoas. Creio que esse é um caminho 
para o qual o Brasil tem apontado, com um lugar diferen-
ciado nos novos rumos do mundo, nas novas relações 
econômicas, nas novas relações geopolíticas. 

Defendo muito isso, Sr. Presidente, porque uma 
das bases do meu estudo de geografia é o campo da 
geopolítica. Notamos que esse assunto, antes tratado 
muito mais dentro do Exército e das Forças Armadas, 
pois parecia ser voltado eminentemente para essa 
área, é, no dia-a-dia, de interesse geral. 

Uma das condições que considero basilares para 
que o Brasil avance nesse rumo é exatamente a des-
centralização do conhecimento. Aí, vemos que o in-
vestimento feito no ensino superior, com a criação do 
Fundeb, pelo Congresso Nacional, é um cenário que 
apontará inevitavelmente para um Brasil diferenciado 
e muito mais, digamos assim, de vanguarda, na lide-
rança mundial.

Concedo a V. Exª um aparte, Senador Heráclito 
Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Em primei-
ro lugar, congratulo-me com V. Exª pela defesa que 
faz ao Fundeb. V. Exª mostra que a tese do Senador 
Cristovam Buarque, com a qual lança as bases da sua 
campanha a Presidente da República, a educação, é 
uma tese correta. E V. Exª, então, passa a ser solidário 
com seu ex-Colega de Partido. Está de parabéns! Mas, 
Senador Sibá Machado, eu queria apenas chamar a 
atenção para um fato: esse discurso de euforia de V. 
Exª me lembra um pouco aquele discurso da época 
do milagre brasileiro. E vou lhe dizer por quê: se V. Exª 
conversar com um agricultor brasileiro, vai ver que a 
realidade vivida por ele é totalmente diferente. O agri-
cultor que plantou grãos, a própria soja, com o dólar 
a R$3,00 ou pouco mais que isso, está colhendo essa 
soja agora, Senador Tuma, com o dólar a R$2,00. O óleo 
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diesel era R$1,00; agora, vale R$2,00. Então, V. Exª, 
que conhece o campo como ninguém – talvez seja, de 
todos nós, o que mais o conhece, nas suas entranhas 
–, sabe muito bem que o agricultor não está vivendo 
dias de euforia. O pessoal da borracha, que tem tanta 
importância na economia do Estado de V. Exª, também 
padece pelo preço do nosso dinheiro neste momento. 
Por outro lado, na pecuária, por negligência do atual 
Governo, vamos reconhecer, houve a crise da soja. E 
houve vários Estados cujos produtos foram proibidos à 
importação; países da Europa, da Ásia, enfim, países 
do mundo inteiro. De forma, meu caro Senador, que 
este não é um momento de euforia. Na Bahia, está 
havendo um problema gravíssimo com o cacau – e 
não vamos falar sobre isso, porque, parece-se que, 
além da própria crise, há um problema político que 
está sendo apurado. Não vamos tratar desse assunto 
aqui. Aliás, a única coisa do campo que apareceu nos 
últimos dois anos foi a invasão feita pelo Sr. Bruno Ma-
ranhão nas dependências da Câmara dos Deputados 
com dinheiro público, com financiamento do Governo 
para as suas ONGs. Mas eu queria só lembrar algo a 
V. Exª com relação à euforia do seu pronunciamento: o 
caso da Varig. Por negligência do Governo – inclusive, 
invoco o testemunho de Senadores até do seu Parti-
do, como o de Paulo Paim, do Senador Saturnino, do 
Senador Simon. Por negligência, por omissão do Go-
verno, a Varig chegou aonde chegou, desempregando 
10 mil servidores diretos e 40 mil servidores indiretos, 
Senador Siba. Louvo a sua intenção. A sua intenção 
é sempre positiva em defender o Governo. Mas não 
podemos tapar o sol com a peneira. Este Governo foi 
um padrasto para a agricultura, foi um padrasto para a 
pecuária, foi um padrasto para o emprego neste País. 
O caso da Varig é um símbolo, Senador Sibá, de tudo 
isso que eu estou dizendo. Evidentemente que o Pre-
sidente Lula vai querer, agora, passar para o País a 
imagem, a idéia de que, no próximo governo, vai fazer 
o que não fez. É isso mesmo! Até no programa de tele-
visão, hoje, a sua primeira aparição foi só de factóides, 
de meias verdades, mostrando e dando a entender ao 
País que teria realizado obras que, todos nós sabe-
mos, não são verdadeiras; que teria tomado algumas 
medidas que não são concretas, que não são corretas. 
Louvo a intenção de V. Exª. Porém, entre o discurso e 
a prática, evidentemente, praticada pelo seu Partido, 
há uma diferença abisma. Muito obrigado!

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Heráclito Fortes. 

V. Exª chamou a atenção para um ponto sobre o 
qual eu gostaria de me expressar com muita clareza. 

Também sou militante da questão agrária e procurei, 
inclusive, estudar um pouquinho o assunto. É claro que 
o Brasil sempre se pautou muito mais pela produção 
primária do que pela industrial. A industrial foi muito 
lentamente construída no Brasil. Eu até disse, em outras 
oportunidades, que, hoje, conheço dois Getúlio Vargas: 
aquele do primeiro momento, que foi um ditador, que 
cerceou direitos políticos etc., e aquele que aprendi a 
conhecer, um visionário que criou a Petrobras, a Com-
panhia Vale do Rio Doce e que pensou em um Brasil 
muito mais à frente.

Mas a economia subsidiada no mundo é, hoje, 
cada vez mais decadente. Uma das grandes lutas 
do Ministro Celso Amorim e de todas as autoridades 
brasileiras que representam nosso País nas mesas 
de negociação, seja na OMC, no G-8 ou nos diversos 
organismos internacionais que tratam da questão, é o 
fim do subsídio, porque o Brasil caminha para ter cada 
vez menos subsídio. Deve-se permitir que o setor pro-
dutivo primário avance por ganhos de tecnologia, por 
produtividade, pela capacidade de redução de custos 
e assim por diante. 

Quando V. Exª fala que houve um investimento 
com dólar mais alto e que, agora, na hora de vender o 
produto, o dólar está mais baixo, isso é uma verdade. 
Todos os insumos e todo o setor industrial estavam vol-
tados para o campo, para a produção agrícola. É uma 
indústria que importa equipamentos e trabalha com dó-
lar. Em um momento, o dólar era favorável, agora não 
é mais. Essa ambigüidade, infelizmente, não pode ser 
tratada por um decreto do Presidente, pois ele estaria 
indo contra aquilo que os nossos embaixadores dizem 
nas reuniões dos fóruns internacionais que dirimem os 
conflitos econômicos. 

Então, é um problema? É. Mas o Brasil avançou 
muito em tecnologia? Avançou. 

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Sibá, o Presidente Lula...

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Um 
momento, deixe-me terminar meu pensamento.

Não há uma saída de emergência, a não ser no 
caso de uma estiagem, em que se procura atender a 
um assunto dessa natureza. A médio e a longo pra-
zo, não temos uma saída de emergência, então, deve 
existir uma diversidade de oportunidades de negócios. 
Esse aspecto foi um dos grandes ganhos do Governo 
Lula, pois deixamos de ter um comércio quase unila-
teral com os Estados Unidos – e, no máximo, com a 
União Européia – e evoluímos para uma diversificação, 
o que equilibrou as exportações brasileiras. 
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No entanto, esse é um problema? É. Há um en-
dividamento do setor? Há, mas o Governo apresenta 
algumas alternativas de mercado interno. 

Portanto, a mistura do óleo diesel com o óleo ve-
getal, que é o biodiesel – agora, a Petrobras pretende 
usar o H-bio –, pode resolver o grave problema que 
envolve, agora, especificamente a soja. 

Continuo acreditando que o caminho que o Brasil 
está trilhando está correto, embora não esteja respon-
dendo à altura ao problema que V. Exª cita, que é ver-
dadeiro. Houve endividamento do setor, porque com-
prou produtos com o dólar num determinado valor e, 
na hora de vender o seu produto, houve um problema 
de fluxo de caixa violento, mas continuo acreditando 
que as alternativas apontadas pelo Governo são ne-
cessárias para que possamos estabilizar, a médio e a 
longo prazo, o setor agrícola. 

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

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – 
Sim.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Fico muito 
feliz em ouvi-lo, porque o PT, hoje no Governo, sofre 
um pouco da “síndrome de Carmen Miranda”, como 
diz aquela música do Bando da Lua: “Confesso que 
voltei americanizado”. O PT, de repente, copia todos 
os maus e bons exemplos do modelo norte-americano, 
que tanto condenava. Mas tudo bem. O que me deixa 
estarrecido, Senador Sibá, é V. Exª querer jogar tudo 
para o mercado, quando o Lula lá de trás defendia in-
clusive seguro de safra. V. Exª está sendo coerente, 
porque o Governo atual foi criminoso com os fumicul-
tores brasileiros, quando quis forçar, no ano passado 
– V. Exª sabe bem do que estou falando –, a extinção 
do plantio do tabaco no Brasil. Não faço apologia ou 
defesa do fumo, todavia, esse foi um fato gravíssimo, 
pois, para atender a ONGs estrangeiras – aliás, Sena-
dor Tuma, devemos estudar a fundo a história dessas 
ONGs –, o Governo de V. Exª – digo isso com autori-
dade de quem foi Relator – quis acabar com o plantio 
de fumo no Brasil, desempregando milhares e milhares 
de trabalhadores brasileiros no Rio Grande do Sul, no 
Paraná, em Santa Catarina, na Bahia, em Sergipe e 
em Alagoas. Isso tudo apenas para atender quem? O 
FMI e a ONU. Para ter direito a concorrer a um lugar 
no Conselho de Segurança da ONU. As ameaças que 
faziam de lá para cá eram todas nesse sentido e o Go-
verno de V. Exª queria porque queria que este Con-
gresso avalizasse esse crime que se ia praticar contra 
milhares e milhares de famílias brasileiras. É isso que 
me deixa estarrecido. Eu queria fazer uma perguntar 

a V. Exª. Gosto muito de dialogar com V. Exª, porque 
é um democrata. V. Exª fez uma revelação fantástica, 
que é essa admiração por Getúlio Vargas, o sonhador 
e o ditador. Qual dos dois V. Exª admirou mais: o so-
nhador ou o ditador?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – É claro 
que o sonhador. O brasileiro estrategista, o pensador 
do futuro, só esse. 

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª sabe 
que o seu Partido adora a “siamesia” do ditador e do 
sonhador.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Du-
rante toda a década de 80, não nego, estudávamos 
isso. Getúlio Vargas foi-nos apresentado, à juventude 
que, à época, estudava História do Brasil, como um 
ditador que cerceou o direito sindical, a liberdade de 
organização e tantas outras coisas.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª fale 
baixo porque a origem do Senador Saturnino é essa. 
Não fale mal do trabalhismo dentro do seu Partido por-
que é a origem do Senador Saturnino.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Não, 
não estou falando mal de ninguém. Estou me referindo 
a uma interpretação que eu tinha.

Volto ao assunto da economia para dizer que o 
Governo Lula tem investido pesadamente no setor da 
agricultura.

Olhem, não são poucos os investimentos. Eu 
participei com a Contag, o MST e as organizações 
camponesas brasileiras de manifestações públicas 
durante muitos anos – desde 1992 –, reivindicando 
mais crédito agrícola, mais investimento no Plano Sa-
fra, em tecnologia, em assistência técnica e em tan-
tas outras coisas. Certa vez, estivemos em Brasília e 
conseguimos, numa das melhores negociações com 
o Governo Fernando Henrique, R$2,5 bilhões. Hoje, 
há investimentos de mais de R$9 bilhões. É por isso 
que o Grito da Terra arrefeceu, ou seja, porque há in-
vestimento chegando.

Quanto à programação da eletrificação rural, não 
quero tirar o mérito da criação do programa, que nasceu 
com o Luz no Campo. Aquela foi uma idéia? Foi, mas 
houve um avanço. Defendo que cada Governo avance 
no tamanho do programa, com os beneficiários, e na 
sua qualidade. Antes, os beneficiários do Luz no Cam-
po tinham que pagar pela luz que entrava na sua casa 
e o programa não conseguiu chegar a tantos lugares 
quanto agora. Além disso, essa despesa do benefici-
ário passou a ser do Tesouro Nacional.

Sr. Presidente, na abertura do programa eleitoral 
gratuito de televisão, fiquei feliz, mais uma vez, por ver 
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que o Presidente Lula fez uma belíssima prestação 
de contas de seu trabalho à frente do País. Espero 
que continue sendo assim. Com certeza, em um se-
gundo mandato será ainda melhor a vida para todos 
os brasileiros.

Muito obrigado pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 

– Agradeço a V. Exª.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 916, DE 2006

Requeiro, nos termos regimentais, seja consigna-
do nos Anais do Senado Voto de Aplauso à população 
do Município de Jaú, Estado de São Paulo, na pessoa 
do Senhor Prefeito Municipal, Sr. João Sanzovo Neto, 
e do Presidente da Câmara Municipal, Vereador José 
Carlos Borgo, pelo 153º aniversário de fundação da-
quela cidade que transcorre hoje.

Sala das Sessões, 15 de agosto de 2006. – Se-
nador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– A Presidência encaminhará o voto de aplauso so-
licitado.

O Requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Os Srs. Senadores Marcos Guerra, Arthur Virgílio, Ju-
vêncio da Fonseca, João Batista Motta e Papaléo Paes 
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. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, Senador atuante e dinâmico, Gerson 
Camata, a quem tenho a honra de substituir nesta 
Casa, vem demonstrando, à frente da Secretaria de 
Desenvolvimento de Infra-Estrutura e dos Transportes 
do Espírito Santo, o mesmo espírito empreendedor que 
marcou toda sua carreira política.

A eficiência administrativa demonstrada por Ca-
mata no tempo em que governou o Estado continua a 
pautar suas ações como Secretário. Colatina, minha 
cidade natal, deve à rapidez com que ele agiu aqui em 
Brasília a solução de um problema que comprometia 
a malha viária urbana do Município.

Em audiência com o ministro dos Transportes, 
Paulo Sérgio Passos, Gerson Camata obteve dispensa 
de licitação para contratação emergencial de empresa 
para a construção de uma ponte sobre o rio Pancas, 

com prazo de conclusão em quatro meses. Trata-se de 
uma obra indispensável, antiga reivindicação dos cola-
tinenses, para resolver definitivamente o problema do 
tráfego de veículos que transportam cargas pesadas 
– e que hoje transitam pela área urbana da cidade.

A pavimentação do acesso ao Terminal Rodo-
ferroviário de Cargas de Colatina, com dois quilôme-
tros e meio de extensão, e o início do asfaltamento da 
rodovia ES-248, que vai encurtar em quase 44 quilô-
metros o trajeto entre Linhares e Colatina, são outras 
realizações da Secretaria ocupada por Camata que 
beneficiam a região Norte capixaba, onde está situ-
ado o município.

Durante os poucos meses de sua gestão como 
integrante da equipe do Governador Paulo Hartung, 
Gerson Camata reafirmou sua vocação de autêntico 
homem público persistente, determinado e dotado de 
visão ampla, aquele que passa do pensamento à ação 
e faz com que as coisas aconteçam. Podemos ter a 
certeza de contar com sua atuação permanente em 
defesa dos interesses do Espírito Santo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o segundo 
assunto é para registrar o artigo intitulado “Contracons-
titucionalidade”, publicado no jornal Folha de S.Paulo, 
de 29 de julho do corrente.

O autor do artigo, o prefeito do Rio de Janeiro, 
César Maia, faz uso do pensamento do politólogo e 
historiador argentino Natálio Botana sobre a questão 
da contraconstitucionalidade, a tendência do Poder 
Executivo de querer ter a hegemonia sobre o Legisla-
tivo. Para César Maia, as reflexões de Botana sobre o 
comportamento político do atual governo argentino se 
adaptam à realidade brasileira. Para ele, “Quando se 
pratica sinceramente o pluralismo político de partidos, 
o modelo que prevalece não é o de cooptação, mas 
o de oposição competitiva e até, em certos casos, o 
de coalizão de governo”. Este raciocínio coincide com 
a crítica do quadro brasileiro, onde o governo do PT, 
que não tem mais nenhuma identidade partidária, se 
encaixa perfeitamente na prática da contraconstitu-
cionalidade.

Sr. Presidente, solicito que o artigo citado seja 
considerado parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MARCOS GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu gostaria de aproveitar a oportunidade 
para, neste momento, fazer um registro importante de 
um trabalho que está sendo feito em Manaus e que 
merece toda a minha consideração, pois apresenta 
resultados importantes na abertura de portas para o 
mercado de trabalho e no aumento da renda familiar 
de centenas de pessoas.

Faço referência ao trabalho realizado pelo Cen-
tro de Formação Pastoral e Social (Cefopas), da área 
missionária da Ponta Negra, e que é dirigido pelo pa-
dre José Luiz Tomio. O Centro atende moradores de 
12 comunidades localizadas nos bairros Santo Agos-
tinho, Lírio do Vale 1 e 2 e Nova Esperança, além dos 
conjuntos residenciais Augusto Montenegro e Cofasa. 
O Cefopas conta com parcerias que possibilitam a rea-
lização de diversos cursos como os de artesanato, pin-
tura, corte e costura que, muitas vezes, representam a 
única maneira de pessoas desempregadas retornarem 
ao mercado de trabalho e deixarem de freqüentar as 
filas de agências de empregos e recursos humanos.

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

Muito obrigado.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PSDB – MS. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna no dia de hoje 
para comentar a matéria intitulada “Vantagem de Lula 
cai; vitória no 1º turno é incerta”, publicada no jornal 
O Estado de S. Paulo, em sua edição de 14 de julho 
do corrente.

A matéria destaca que, segundo pesquisa feita 
pelo Instituto Vox Populi, “A vantagem do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o candidato Ge-
raldo Alckmin (PSDB) caiu de 13 para 10 pontos por-
centuais em menos de duas semanas”.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
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 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. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Crise no campo leva 
produtor rural a fazer campanha contra Lula”, publica-
da no jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de 
17 de julho do corrente.

A matéria destaca que, prejudicado pela perda 
de R$ 30 bilhões em renda nos últimos dois anos, o 
setor agropecuário não irá apoiar a reeleição do Pre-
sidente Lula. Ainda segundo a matéria, o Governo não 

fez nada pelo setor e ignorou a crise que atingiu em 
cheio a produção agrícola.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste 
dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para registrar 
a matéria intitulada “Lula libera R$ 1,9 bi de convênios 
em 2 dias”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo, 
do último dia 4 de julho do corrente.

A matéria destaca que, em apenas dois dias, o 
Governo do Presidente Lula autorizou R$1,9 bilhão 
de novos investimentos por meio de convênios com 
Estados e Municípios. Com a medida, o Governo do 
Presidente Lula pretende, obviamente, antecipar divi-
dendos eleitorais, de olho na campanha presidencial 

deste ano, uma vez que muitos desses investimentos 
não se realizarão e outros não serão pagos.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que a matéria acima citada seja consi-
derada como parte integrante deste pronunciamento.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 08 
minutos.) 
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(Inicia-se a sessão as 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. 
PMDB – MA) – Havendo número regimental, de-
claro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. 
PMDB – MA) – Srªs e Srs. Senadores, como Pre-
sidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamen-
tar quero comunicar aos senhores que recebi, na 
data de hoje, a documentação procedente da Co-
missão Parlamentar Mista de Inquérito das Ambu-
lâncias, onde estão citados os nomes de três Srs. 
Senadores. 

Esta Presidência, de imediato, está notificando 
esses Parlamentares para, no prazo de três dias, 
apresentarem a defesa prévia.

Recebida a defesa prévia, se for o caso, de-
signarei Relator para cada uma delas, de forma 
que, de acordo com o Regimento do Conselho, a 
partir daí, ou seja, a partir dessa designação, no 
prazo de 30 dias, os procedimentos deverão estar 
concluídos.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. 
PMDB – MA) – Sobre a mesa, projetos que passo 
a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 371, DE 2006 

(Nº 1.600/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de Firminópolis a 
executar serviço de radiodifusão comu-
nitária a cidade de Firminópolis, Estado 
de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 727, de 26 de novembro de 2001, que 
autoriza a Associação Comunitária de Firminópolis 
a executar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Firminópolis, 
Estado de Goiás, retificando-se o prazo de autori-
zação para 10 (dez) anos, tendo vista o disposto na 
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra vigor na 
data de sua publicação.

Câmara dos Deputados, 10 de agosto de 2006. 
– Aldo Rebelo, Presidente.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, a Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acom-
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi-
nistro de Estado das Comunicações, autorizações 
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito 
de exclusividade, serviços de radiodifusão comuni-
tária, conforme os seguintes atos e entidades: 

1 – Portaria nº 379, de 31 de julho de 2000 
– Associação de Radiodifusão Comunitária Entre 
Rios FM, na cidade de Entre Rios-BA;

2 – Portaria nº 605, de 24 de outubro de 2001 
– Associação de Desenvolvimento Educativo Cultu-
ral Ambiental de São Gabriel do Oeste, na cidade 
de São Gabriel do Oeste-MS;

3 – Portaria nº 610, de 24 de outubro de 2001 
– Associação Comunitária Amigos do Meio Ambiente 
de Aramina, na cidade de Aramina-SP;

4 – Portaria nº 658, de 14 de novembro de 
2001 – Associação Comunitária do Carmo, na ci-
dade de Ituverava-SP;

5 – Portaria nº 720, de 26 de novembro de 
2001 – Associação Progressista de Radiodifusão 

Ata da 134ª Sessão Não Deliberativa,  
em 16 de agosto de 2006

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 52ª LEGISLATURA

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Efraim Morais, João Alberto Souza,  
Edison Lobão, da Sra. Lúcia Vânia, e dos Srs. Sérgio Zambiasi e Sibá Machado
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Comunitária Sonora de Igarapé do Meio, na cidade 
de Igarapé do Meio-MA;

6 – Portaria nº 721, de 26 de novembro de 
2001 – Associação Alvorada, na cidade de Vila 
Rica-MT;

7 – Portaria nº 725, de 26 de novembro de 
2001 – Associação Comunitária Favo de Mel – AS-
COMFAV, na cidade de Fátima do Sul-MS;

8 – Portaria nº 727, de 26 de novembro de 
2001 – Associação Comunitária de Firminópolis, 
na cidade de Firminópolis-GO;

9 – Portaria nº 728, de 26 de novembro de 
2001 – Associação de Comunicação Comunitária de 
Desenvolvimento Cultural e Artístico do Jardim Al-
vorada – Ascodecal, na cidade de Maringá-PR; e

10 – Portaria nº 730, de 26 de novembro de 
2001 – Associação Comunitária de Cultura, Lazer 
e Entretenimento de Serrana, na cidade de Ser-
rana-SP.

Brasília, 20 de fevereiro de 2002. 

MC 18 EM

Brasília, 2 de janeiro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 
outorga de autorização e respectiva documenta-
ção para que a entidade Associação Comunitária 
de Firminópolis, na cidade e Firminópolis, Estado 
de Goiás, explore o serviço de radiodifusão comu-
nitária, em conformidade com o caput do art. 223, 
da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministé-
rio das Comunicações sua inscrição para prestar 
o serviço, cuja documentação inclui manifestação 
de apoio da comunidade, numa demonstração de 
receptividade da filosofia de criação desse braço 
da radiodifusão, de maneira incentivar o desenvol-
vimento e a sedimentação da cultura geral das lo-
calidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da ini-
ciativa comandada por Vossa Excelência, essas 
ações permitem que as entidades trabalhem em 
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no 
processo educacional, social e cultural mas, tam-
bém, servem de elo à integração de informações 
benéficas em todos os seguimentos, e a todos es-
ses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análi-
ses técnica e jurídica da petição apresentada, cons-
tatando a inexistência de óbice legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de 
origem, consubstanciada nos autos do Processo 
Administrativo nº 53670.000164/88, que ora faço 
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os tra-
balhos finais. 

5. Em conformidade com os preceitos educa-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto 
do presente processo, passará a produzir efeitos 
legais somente após deliberação do Congresso 
Nacional, a teor do § 3º, do art. 223, da Constitui-
ção Federal.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Minis-
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 727 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto 
nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998 e tendo em vista o que consta do 
Processo Administrativo nº 53670.000164/99, re-
solve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de 
Firminópolis, com sede na Avenida Rui Barbosa, 
nº 976 – Centro, na cidade de Firminópolis, Esta-
do de Goiás, a executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito 
de exclusividade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse-
qüentes, seus regulamentos e normas comple-
mentares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar 
com o sistema irradiante localizado nas coorde-
nadas geográficas com latitude em 16º35’22”S e 
longitude em 50º18’34”W, utilizando a freqüência 
de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos le-
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo 
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo 
de seis meses a contar da data de publicação do 
ato de deliberação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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RELATÓRIO N° 396/2001-DOSR/SSR/MC

Referência: Processo nº 53.670.000.164/99, de 
14-5-99.

Objeto: Requerimento de outorga de autorização 
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co-
munitária.

Interessado: Associação Comunitária de Firminópo-
lis, localidade de Firminópolis, Estado de Goiás.

I – Introdução

1. Associação Comunitária de Firminópolis, 
inscrita no CGC sob o número 03.121.676/0001-21, 
no Estado de Goiás, com sede na Av. Rui Barbosa, 
976, Centro, Cidade de Firminópolis, GO, dirigiu-se 
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
por meio de requerimento datado de 4 de maio de 
1999, subscritos pelo representante legal, demons-
trando interesse na exploração do Serviço de Ra-
diodifusão Comunitária, na localidade que indica.

2. A entidade, que doravante passa a ser tra-
tada como requerente, baseou o seu pleito nos 
termos do Aviso publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 9 de abril de 2001, Seção 3, que 
contempla o logradouro onde pretende instalar o 
seu transmissor, assim como o sistema irradiante 
e respectivo estúdio.

3. A requerente, por final, solicita “A designa-
ção de canal para a prestação do serviço, nos ter-
mos do artigo 12, do Regulamento do serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.”, apresentando 
ao Ministério a documentação constante dos pre-
sentes autos.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos 
acessórios

4. O Departamento de Outorga de Serviços de 
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá-
rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do 
pleito formulado pela requerente, consubstanciado 
na Petição de folha 1, bem como a documentação 
apresentada, relatando toda a instrução do presente 
processo administrativo, em conformidade com a 
legislação, especialmente a lei nº 9.612, de 19-2-
1998, o Regulamento do Serviço de Radiodifusão 

Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3-3-1998 e Norma nº 02/98, de 6-8-1998.

5. A requerente, como mencionado na introdu-
ção (item 1), ao demonstrar interesse em explorar 
o serviço, faz indicação da localidade onde pre-
tende instalar seus equipamentos transmissores, 
complementando com o endereço da respectiva 
estação e coordenadas geográficas, além de pedir 
a designação de canal para a prestação do servi-
ço, atendendo os requisitos do item 6.4 da Norma 
Complementar nº 02/98 e, ainda, juntando a docu-
mentação necessária.

6. A documentação (item 6.7 e incisos, da 
Norma 02/98), está contida nos autos, correspon-
dendo ao seguinte:

– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de di-

rigentes;
– dedarações e comprovantes relati-

vos a responsabilidades e obrigações de 
dirigentes, enquanto vinculados à entidade, 
face aos ditames legais pertinentes;

– manifestações de apoio da comu-
nidade;

– plantas de arruamento, com indi-
cação do local de instalação do sistema 
irradiante, e respectivas coordenadas ge-
ográficas;

– informações complementares de di-
rigentes da entidade como declaração de 
residência e declaração de fiel cumprimento 
às normas, recolhimento da taxa de cadastro 
e cópias de documentos pessoais.

7. Toda a documentação mencionada está con-
tida no intervalo de folhas 1 à 638, dos autos

8. Analisados os documentos apresentados 
inicialmente e após o cumprimento de exigências, 
este Departamento constatou conformidade legal 
e normativa, pelo que passa a examinar as infor-
mações técnicas de relevância.

III – Relatório

• informações técnicas

9. Preliminarmente, a requerente indicou em 
sua petição que os equipamentos seriam instala-
dos em área abrangida pelo círculo de raio igual 
a 1Km, com centro localizado na Av. Rui Barbosa, 
976, Centro, Cidade de Firminópolis, Estado de 
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Goiás, de coordenadas geográficas em 16º35’22”S 
de latitude e 50º18’34”W de longitude, consoante 
aos dados constantes do Aviso publicado no DOU, 
de 9-4-2001, Seção 3.

10. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que os cálculos inicialmente efetuados estão cor-
retos e que, por conseguinte, as coordenadas ge-
ográficas indicadas devem ser mantidas, pelo que 
se depreende da memória do documento de folhas 
591, denominado de “Roteiro de Análise Técnica 
de RadCom”.

11. O mesmo documento trata de outros da-
dos, conforme se segue:

– informações sobre geração de co-
ordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levanta-
mentos do IBGE;

– compatibilização de distanciamento 
do canal;

– situação da estação em faixa de fron-
teira, endereço  proposto para instalação 
da antena;

– planta de arruamento, endereços da 
sede e do sistema irradiante;

– outros dados e conclusão.

12. Seguiram-se diligências para apresentação 
do subitem 6.7, II e bem como do subitem 6.11, (Pro-
jeto Técnico), da Norma 02/98. (fls. 594 e 630).

13. Cumpridas as exigências, foi expedido 
o “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 617, 
firmado pelo engenheiro responsável, onde estão  
resumidas as seguintes informações:

– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrati-

va e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio;

– características técnicas dos equipa-
mentos (transmissor, antena e torre e linha 
de transmissor), com indicação da potência 
efetiva irradiante e intensidade de campo 
no limite da área de serviço;

– diagramas de instalação da antena 
e de irradiação, com indicação de caracte-
rísticas elétricas da antena.

14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Ins-
talação da Estação, constatando-se conformidade 
com a Norma 02/98, em especial as exigências ins-
critas em seu item 6.11, folhas 627 e 628.

15. É o relatório.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O Departamento de Outorga de Serviços 
de Radiodifusão, a quem cabe a condução dos tra-
balhos de habilitação de interessados na exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a 
instrução dos presentes autos, após detido exame 
do rol de documentos, os quais estão compatíveis 
com a legislação atinente.

17. Assim, a requerente, de acordo com o 
seu Estatuto Social, e nos termos de seu requeri-
mento, atende os requisitos legais e normativos ao 
seu pleito, seguindo-se informações básicas sobre 
a entidade:

– Nome

Associação Comunitária de Firminópolis

– Quadro Diretivo

Presidente: José Dantas Dias Sobrinho
Vice-Presidente: Edson José Vieira
Secretário: Aricione Maria Siqueira
Tesoureiro: Osvaldo Dias Ferreira

– Localização do Transmissor, Sistema Irradiante 
e Estúdio 

Av. Rui Barbosa, 976, Centro, Cidade de Firminó-
polis, Estado de Goiás,

– Coordenadas Geográficas

16º35’22”S de latitude e 50º18’34”W de longitude, 
correspondentes aos dados constantes no “Formu-
lário de Informações Técnicas”, fls. 617 e “Roteiro 
de Análice de Instalação da Estação de RADCOM”, 
fls. 627 e 628, que se refere à localização da es-
tação.

18. Por todo o exposto, opinamos pelo defe-
rimento do pedido formulado pela Associação Co-
munitária de Firminópolis, no sentido de conceder-
lhe a Outorga de Autorização para a exploração do 
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade 
pretendida, dentro das condições circunscritas no 
Processo Administrativo nº 53.670.000.164/99, de 
14 de maio de 1999.

Brasília, 6 de novembro de 2001. –  Relator 
da conclusão Jurídica – Relator da conclusão Téc-
nica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços de Radiodifusão 
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Brasília, 7 de Novembro de 2001. – Hamilton de 
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral. 

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Servi-

ços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº 396/2001/DOSR/SSR/

MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa-

me e parecer.
Brasília, 8 de novembro de 2001. – Antônio Car-

los Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão, 
Interino.

(À Comissão de Justiça e Cidadania)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 372, DE 2006 

(Nº 2.102/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga a permissão 
à  Fundação Quilombo para executar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Marechal Deodoro, 
Estado de Alagoas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º  Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 2.644, de 28 de novembro de 2002, que outorga 
permissão à Fundação Quilombo para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com 
fins exclusivamente educativos, na cidade de Marechal 
Deodoro, Estado de Alagoas.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra vigor na 
data de sua publicação. 

Câmara dos Deputados, 10 de agosto de 2006. 
– Aldo Rebelo, Presidente.

MENSAGEM Nº 818, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 2.644, 
de 28 de novembro de 2002, que outorga permissão à 
Fundação Quilombo para executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, com fins exclusiva-
mente educativos, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Marechal Deodoro, 
Estado de Alagoas.

Brasília, 4 de novembro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC 299 EM 

Brasília, 1º de dezembro de 2005.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo nº 5300.000848/2002, de interesse da Fun-
dação Quilombo, objeto de permissão para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da, com fins exclusivamente educativos, no Município 
de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas.

2. De acordo com o art. 13, § lº, do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de de-
zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga 
para execução de serviço de radiodifusão com fins 
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se de-
vidamente instruído, de acordo com a legislação aplicá-
vel, demonstrando possuir a entidade as qualificações 
exigidas para a execução do serviço, conforme análise 
procedida pela Consultoria Jurídica deste Ministério.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do processo correspondente.

Respeitosamente, Helio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 2.644, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de 
sua atribuições, considerando o disposto no art. 13, § 1º, 
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 
de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do 
Processo nº 53000.000848/2002, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Quilombo 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas.

Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á pelo 
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subse-
qüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela 
outorgada.

Art. 3º  Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, termos do 
§ 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 373, DE 2006 

(Nº 2.148/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Educativa Coronel Mur-
tense de Radiodifusão a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Coronel Murta, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 213, de 28 de abril de 2004, que autoriza 
a Associação Comunitária Educativa Coronel Mur-
tense de Radiodifusão a executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Coronel Murta, Estado de 
Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra vigor na 
data de sua publicação. 

Câmara dos Deputados, 10 de agosto de 2006. 
– Aldo Rebelo, Presidente.

MENSAGEM Nº 357, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 79, de 21 de janeiro de 2004 – As-
sociação Comunitária de Radiodifusão da Cidade de 
Engenheiro Navarro – MG, na cidade de Engenheiro 
Navarro – MG;

2 – Portaria nº 150, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária de Comunicação da Região 
Norte, na cidade de Belo Horizonte – MG;

3 – Portaria nº 151, de 16 de abril de 2004, alte-
rada pela de nº 179, de 16 de fevereiro de 2005 – As-
sociação Comunitária Beneficente Mantiqueira – AS-
COBEM, no Município de Belo Horizonte – MG;

4 – Portaria nº 184, de 16 de abril de 2004 – As-
sociação Movimento Comunitário Rádio Rodovia FM, 
na cidade de Taquarivaí – SP;

5 – Portaria nº 213, de 28 de abril de 2004 – As-
sociação Comunitária Educativa Coronel Murtense de 
Radiodifusão, no Município de Coronel Murta – MG;

6 – Portaria nº 295, de 28 de julho de 2004 – As-
sociação Comunitária e Cultural Modelo – ACCM, no 
Município de Castanhal – PA; e

7 – Portaria nº 377, de 11 de outubro de 2004 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Jucurutu/RN, no Município de Jucurutu – RN.

Brasília, 14 de junho de 2005. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC 178 EM

Brasília, 26 de maio de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária Educa-
tiva Coronel Murtense de Radiodifusão, no Município 
de Coronel Murta, Estado de Minas Gerais, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformida-
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53710.000948/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunicio Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 213 DE 28 DE ABRIL DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
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de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53710.000948/98 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 542 – 1.08/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Educativa Coronel Murtense de Radiodifusão, 
com sede na Praça Dom Serafim, s/nº – Centro, no 
Município de Coronel Murta, Estado de Minas Gerais, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 16º37’08”S e longitude em 
42º10’55”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.

RELATÓRIO Nº 105/2004/RADCOM/DOS/SSCE/
MC – LHMB

Referência: Processo nº 53.710.000.948/98, protoco-
lizado em 3 de setembro de 1998.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária Educativa Coro-
nel Murtense de Radiodifusão, localidade de Coronel 
Murta, Estado de Minas Minas Gerais.

I – Introdução 

1. A Associação Comunitária Educativa Co-
ronel Murtense inscrita no CNPJ sob o número 
02.559.556/0001-48 no Estado de Minas Gerais com 
sede na Praça Dom Serafim, s/nº – centro, cidade de 
Coronel Murta, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Esta-
do das Comunicações, conforme requerimento datado 
de 28 de agosto de 1998, subscrito por representante 
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou do seu pleito nos termos do 
aviso de habilitação publicado no Diário Oficial da União 
de 5 de novembro de 1998, que contempla a localidade 

onde pretende instalar o seu transmissor, assim como 
o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento á citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução o presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro 
localizado na Avenida Vereda, nº 95 – Bairro: Maria da 
Glória na cidade de Coronel Murta Estado de Minas 
Gerais, de coordenadas geográficas em 16º37’8”S de 
latitude e 42º10’56”W de longitude. Ocorre que, poste-
riormente, as coordenadas e endereço propostos foram 
retificados passando a estar na Praça Dom Serafim, 
s/nº – centro em 16º37’08” de latitude e 42º10’55”W 
de longitude consoante aos dados constantes do aviso 
publicado no Diário Oficial da União, de 5-11-1998.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 34, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos o 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final, 
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o 
que foi objeto de análise e conclusão por este depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados.
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7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e 
considerando a documentação o que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passíveis 
do cumprimento das seguintes exigências: apresenta-
ção da documentação elencada no subitem 6.7 incisos 
III, V, X da Norma 2/98, comprovação de necessária 
alteração estatutária , cópia do CNPJ retificado da re-
querente e declaração do endereço da sede, compro-
vação das manifestações de apoio; certidão cartorária 
comprovando o registro do estatuto social no Livro “A” 
– Registro de Pessoas Jurídicas, cujo cumprimento e 
aplicação dos critérios estabelecidos na legislação es-
pecífica resultou no saneamento dos autos e posterior 
seleção da entidade, tendo sido solicitada a apresen-
tação do projeto técnico (fls. 36 a 154).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 154, firma-
do pelo engenheiro responsável seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com à Norma 2/98, em especial as 
exigências inscritas em seu item 6.11, conforme ob-
serva-se nas folhas 155 e 156. Ressaltamos que nes-
tes documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede ad-
ministrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legisla-
ção específica e contida autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 157 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 

subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme dedicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documento, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome:

Associação Comunitária Educativa Coronel Murtense 
de Radiodifusão

• quadro diretivo:

Presidente:       Marinilce Cayres da Silva
Vice Presidente:        Lúcia de Fátima Gomes Jardim
Secretária:             Amariles Santos Lima
Tesoureiro:   José Paulino Francisco Neto

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio:

Praça Dom Serafim, s/nº – centro, cidade de Coronel 
Murta, Estado de Minas Gerais.

• coordenadas geográficas:

16°37’08” de latitude e 42°10’55” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 155 e 156, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 154 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária Edu-
cativa Coronel Murtense de Radiodifusão, no sentido 
de conceder-lhe a autorização para a exploração do 
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pre-
tendida, dentro das condições circunscritas no Processo 
Administrativo nº 53.710.000.948/98, de 3-9-1998.

Brasília, 13 de março de 2004.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 19 de março de 2004. – Alexandra Lu-

ciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
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À consideração do Senhor Secretário de Serviços 
de Comunicação Eletrônica.

Brasília, 19 de março de 2004. – Carlos Alberto 
Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 0105/2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 19 de março de 2004. – Carlos Alberto 
Freire Resende, Secretário de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica, Substituto.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
N° 374, DE 2006 

(N° 2.153/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza o Centro 
de Defesa dos Direitos Humanos de Boa 
Viagem a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Boa Viagem, Es-
tado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 262, de 25 de maio de 2005, que autori-
za o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Boa 
Viagem a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Boa Viagem, Estado do Ceará.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Câmara dos Deputados, 10 de agosto de 2006. 
– Aldo Rebelo, Presidente.

MENSAGEM N° 851, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3°, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem   direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 146, de 16 de fevereiro de 2005 
– Movimento de Ação Comunitária – MAC, no Municí-
pio de Solonópole – CE; e

2 – Portaria nº 262, de 25 de maio de 2005 – Cen-
tro de Defesa dos Direitos Humanos de Boa Viagem, 
no Município de Boa Viagem – CE.

Brasília, 13 de dezembro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC 202 EM

Brasília, 6 de junho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Centro de Defesa dos Direitos 
Humanos de Boa Viagem, no Município de Boa Via-
gem, Estado do Ceará, explore o serviço de radiodi-
fusão comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todo esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53650.002215/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente,  – Eunicio Lopes de Oliveira.

PORTARIA N° 262 DE 25 DE MAIO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53650.002215/98 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 0508 – 1.08/2005, resolve:
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Art. 1º Outorgar autorização ao Centro de Defe-
sa dos Direitos Humanos de Boa Viagem, com sede 
no Centro Comercial Deodato José Ramalho, Praça 
Monsenhor José Cândido, nº 109, sala nº 3 – Centro, 
no Município de Boa Viagem, Estado do Ceará, para 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 05º07’35”S e longitude em 
39º43’50”W, utilizando a freqüência de 109,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.

RELATÓRIO FINAL – ENTIDADE SELECIONADA 
E COM CONCORRENTES

Relatório nº 21/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.650.002.215/98, protoco-
lizado em 30 de setembro de 1998.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Centro de Defesa dos Direitos Humanos 
de Boa Viagem, Município de Boa Viagem, Estado do 
Ceará.

I – Introdução

1. O Centro de Defesa dos Direitos Humanos 
de Boa Viagem, inscrita no CNPJ sob o número 
01.192.734/0001-82, no Estado do Ceará, com sede 
no Centro Comercial Deodato José Ramalho, Praça 
Monsenhor José Cândido, 109, sala 3, Centro, no Mu-
nicípio de Boa Viagem, dirigiu-se ao Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, conforme requerimen-
to datado de 28 de setembro de 1998, subscrito por 
representante legal, no qual demonstrou interesse na 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 18 de março de 1999 que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando à distância de 4Km entre as interessadas 

nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
outra entidade foi objeto de exame por parte do Depar-
tamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou 
sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo 
sido seu processo devidamente analisado e arquivado. 
O motivo do arquivamento, bem como a indicação da 
relação constando o respectivo nome e processo, se 
encontra abaixo explicitada:

a) Centro Comunitário Maria Francisca de Je-
sus – Processo nº 53.650.000.799/99, arquivado con-
forme comunicado à entidade por meio do ofício nº 

1074/2003, datado de 27 de fevereiro de 2004, que 
não foi recebido pela Entidade por ser um endereço 
desconhecido. A Entidade teve seu nome e proces-
sos publicados no DOU de 17 de dezembro de 2004, 
porém a Entidade não se manifestou. Cópia do DOU 
encontra-se anexo.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 1/2004, 
de 26-1-2004.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro 
localizado na Rua Sargento Valdir Soares Campos, s/
nº, no Município de Boa Viagem, Estado do Ceará, de 
coordenadas geográficas em 05°07’25”S de latitude e 
39°43’46’W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 51 e 52, denominado de “Rotei-
ro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez 
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre 
geração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
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outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final, 
a entidade apontou novas coordenadas e endereço, o 
que foi objeto de análise e conclusão por este Depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados, ressalte-se que em relação ao item 
15 do Roteiro de Análise de Instalação da Estação de 
Radcom houve justificativa à folha 131.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas a, 
c, e, g, h, i da Norma Complementar nº 1/2004, com-
provação de necessária alteração estatutária, cópia do 
CNPJ, certidão cartorária e declaração do endereço da 
sede, tendo sido solicitada à apresentação do projeto 
técnico, em conformidade com o disposto no subitem 
12.1 e alíneas da citada Norma (fls. 54 a 129).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 118, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 130 
e 131. Ressaltamos que nestes documentos constam 
as seguintes informações: identificação da entidade; 
os endereços da sede administrativa e de localização 
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; caracte-
rísticas técnicas dos equipamentos (transmissor) e 
acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da 
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do 
sistema irradiante e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 129, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar nº 

1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição 

dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas  h, i e j da Norma Complemen-
tar nº 1/2004 e ainda, demais declarações e 
documentos requeridos com intuito de confir-
mar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome:

Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Boa Via-
gem;

• quadro diretivo:

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Praça Monsenhor José Cândido, 109, Sala 3, Centro, 
Município de Boa viagem, Estado do Ceará;

• coordenadas geográficas

05°07’35” de latitude e 39°43’50” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 13 e 131, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 118 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pelo Centro de Defesa dos Direitos 
Humanos de Boa Viagem, no sentido de conceder-lhe 
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a autorização para a exploração do serviço de radiodi-
fusão comunitária, na localidade pretendida, dentro de 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.650.002.215/98, de 30 de setembro de 1998.

Brasília, 1º de fevereiro de 2005. – Vilma 
F.Alvarenga, Chefe de Serviço/SSR, Relatora da Con-
clusão Jurídica. – Neide Aparecida da Silva, Chefe da 
Divisão/SSR, Relatora da Conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços. 
Brasília, 3 de fevereiro de 2005. – Waldemar 

Gonçalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº 375, DE 2006 

(Nº 2.154/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga concessão à 
Fundação Educativa e Cultural Mantiqueira 
para executar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Caxambu, 
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 22 de dezembro de 2005, que outorga 
concessão à Fundação Educativa e Cultural Mantiquei-
ra para executar, por 15 (quinze) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade 
de Caxambu, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra vigor na 
data de sua publicação.

Câmara dos Deputados, 10 de agosto de 2006. 
– Aldo Rebelo, Presidente.

MENSAGEM Nº 916, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 22 
de dezembro de 2005, que “Outorga concessão à Fun-
dação Educativa e Cultural Mantiqueira, para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, no Município de Caxambu, 
no Estado de Minas Gerais”.

Brasília, 26 de dezembro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC 273 EM

Brasília, 26 de setembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência 

o incluso projeto e Decreto, que outorga concessão 
à Fundação Educativa e Cultural Mantiqueira, para 
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
com fins exc]usivamerite educativos, no Município de 
Caxambú, Estado de Minas Gerais.

2. De acordo com o art. 14, § 2º , do Decreto-Lei 
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o art. 13, 
§ 1º, do Regulamento de Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Dea to nº 
2.l08, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de 
edital a outorga para a execução de serviço de radio-
difusão com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se 
devidamente instruído, de acordo com a legislação 
aplicável, demonstrando possuir a entidade as quali-
ficações exigidas para a execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do processo correspondente

Respeitosamente, Helio Calixto da Costa.

DECRETO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005

Outorga concessão à Fundação Edu-
cativa e Cultural Mantiqueira, para execu-
tar serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, com fins exclusivente educativos, 
no Município de Caxambu, no Estado de 
Minas Gerais.

O Presidente da República, no uso das atribuições 
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput, 
da Constituição, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art. 
14, § 2º do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 
1967, e no art. 13, § 1º, do Regulamento de Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31 de outubro de 1963, e o que consta do Processo 
Administrativo nº 53000.023878/20003,

Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Fundação 

Educativa e Cultural Mantiqueira para executar, pelo 
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, no Município de Caxambu, 
Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A concessão ora outorgada re-
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
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leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assu-
midas pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º O contrato decorrente dessa concessão 
deverá ser assinado dentro de sessenta dias, a contar 
da data de publicação da deliberação de que trata o 
art. 2º, sob pena de tornar-se nulo, de pleno direito, o 
ato de outorga.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 2005; 184º da In-
dependência e 117º da República. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

PARECER Nº 122/2005/CORDF/CGSA/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53000.023878/2003

Interessada: Fundação Educativa e Cultural Manti-
queira

Assunto: Outorga de Serviço de Radiodifusão de Sons 
e Imagens com finalidade exclusivamente educativo

Ementa: Independe de licitação pública a outorga para 
serviço de radiodifusão com finalidade exclusivamente 
educativa. Atendimento às exigências estabelecidas 
no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na 
Portaria Interministerial nº 651, de 15-4-99.

Conclusão: Pelo deferimento.

I – Dos Fatos

1. A Fundaçâo Educativa e Cultural Mantiqueira, 
com sede Rua Costa Guedes nº 77, Centro, Caxambu, 
Estado de Minas Gerais, requer, nos presentes autos, 
seja-lhe deferida outorga para executar o Serviço de 
Radiodifusão de Sons e Imagens, com fins exclusi-
vamente educativos, utilizando o canal 7E, naquela 
localidade.

2. O Estatuto da entidade, registrado no Cartório 
de Registro de Civil de Pessoas Jurídicas do Município 
de Caxambu, Estado de Minas Gerais, sob o nº 340, do 
Livro 1-A, fls. 267, preenche os requisitos do Código 
Civil e se encontra de acordo com a legislação espe-
cífica de radiodifusão (fls. 26/27 e 170/189).

3. De acordo com a Ata da Assembléia Geral Ex-
traordinária, realizada em 26 de maio de 2003, o quadro 
diretivo da entidade é o seguinte (fls. 199/202):

4. A documentação pertinente aos diretores foi ane-
xada aos autos, encontrando-se às fls. 60, 64,66, 76, 81, 
82, 92, 96, 98, 108, 112 ,114,164 a 169, 211, e 220.

5. Com relação a documentação relativa à enti-
dade, esta se acha anexada nos autos às fls. 2/3, 6, 7, 
9, 163, 203, 205 à 208 e 219, donde se conclui que o 
processo está de fato resolvido, não se constituindo, a 
nosso ver, como fator impeditivos ao prosseguimento 
deste feito, S.M.J.

II – Do Mérito

6. A outorga para a execução do Serviço de Ra-
diodifusão Sonora e de Sons e Imagens com finalidade 
exclusivamente educativa, está admitida na Constitui-
ção Federal (letra a do inciso XII do artigo 21).

7. O § 1º, artigo 13, do Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31-+10-1963, com a redação que lhe foi dada pelo De-
creto nº 2.108, de 24-12-1996, dispensa a publicação 
de edital para outorga de serviço de radiodifusão com 
fins exclusivamente educativos, in verbis:

“Art 13. O edital será elaborado pelo Mi-
nistério das Comunicações, observados, den-
tre outros, os seguintes elementos e requisitos 
necessários à formulação das propostas para 
a execução do serviço:

(...)
§ 1º É dispensável a licitação para outor-

ga para execução de serviço de radiodifusão 
com fins exclusivamente educativos.”

8. Por sua vez, a Constituição Federal, em seu 
artigo 223, estabelece a competência ao Poder Execu-
tivo para outorgar concessão, permissão e autorização 
para o serviço de radiodifusão de sons e imagens e 
determina que o ato de outorga deverá ser apreciado 
pelo Congresso Nacional e somente produzirá efeitos 
legais após sua deliberação.

9. O deferimento da outorga pretendida não im-
plicará em descumprimento dos limites fixados pelo 
Decreto-Lei nº 236/67, quanto ao seus diretores, con-
forme declarações das fls. 164,165, 166.

10. A entidade apresentou declaração constante 
à fl. 7, dos autos, cujo teor a obriga a cumprir as obriga-
ções constantes da Portaria Interministerial nº 651, de 
15-4-1999, perante o Ministério das Comunicações.

11. Releva ressaltar que não consta no cadas-
tramento de processos nenhuma outra interessada na 
outorga em tela.

III – Conclusão

12. Diante do exposto, e estando o presente pro-
cesso devidamente instruído, em conformidade com os 
dispositivos legais que regem a matéria o pedido po-
derá ser deferido a critério da autoridade competente, 
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motivo pelo qual sugerimos o seu encaminhamento à 
douta Consultoria Jurídica, para prosseguimento.

É o parecer “sub censura”.
Brasília, 18 de abril de 2005. – Raimundo da C. 

Bahia Alves, Chefe de Serviço/Coordenação de Ra-
diodifusão- Região Sudeste e Distrito Federal.

De acordo. À consideração do Senhor Coordena-
dor-Gera1 de Outorga de Serviços de Áudio.

Em 19-4-05. – Vânea Rabelo, Coorde-
nadora de Radiodifusão/Região Sudeste e 
Distrito Federal.

De acordo. À consideração do Senhor Diretor do 
Departamento de Outorga de Serviços.

Em 22-4-2005. – Anacleto Rodrigues 
Cordeiro, Coordenador-Geral de Outorga de 
Serviços de Áudio.

De acordo. À consideração do Senhor Secretá-
rio de Comunicação Eletrônica. – Carlos Alberto Frei-
re Resende, Diretor do Departamento de Outorga de 
Serviços.

Encaminhem-se os autos à douta Consultoria 
Jurídica deste Ministério, para prosseguimento.

Em 28-4-05. – Sérgio Luiz de Moraes 
Diniz, Secretário de Serviços de Comunica-
ção Eletrônica.

(À Comissão de Educação (decisão ter-
minativa)).

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 376, DE 2006 

(Nº 2.158/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Movimento Comunitário Rádio Trans 
América/FM a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Colniza, 
Estado de Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 472, de 31 de outubro de 2005, que autoriza a 
Associação Movimento Comunitário Rádio Trans Amé-
rica/FM a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Colniza, Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra vigor na 
data de sua publicação.

Câmara dos Deputados, 10 de agosto de 2006. 
– Aldo Rebelo, Presidente.

MENSAGEM Nº 28, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 472, de 31 de outubro de 2005 
– Associação Movimento Comunitário Rádio Trans 
América/FM, no município de Colniza – MT;

2 – Portaria nº 514, de 8 de novembro de 2005 
– Associação Comunitária e Cultural da Grande Gua-
rapari, no município de Guarapari – ES; e

3 – Portaria nº 529, de 10 de novembro de 2005 
– Associação Rádio Comunitária de Altamira, no mu-
nicípio de Altamira – PA.

Brasília, 17 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC  N° 302 EM

Brasília, 9 de novembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Movimento Comunitário 
Rádio Trans América/FM, no Município de Colniza, 
Estado de Mato Grosso, explore o serviço de radiodi-
fusão comunitária, em conformidade com o caput do 
art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações benéfi-
cas a todos os segmentos e a todos e esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
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referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53690.000066/02, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 472, DE 31 DE OUTUBRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9° e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53690.000066/02 e do PARECER/MC/CON-
JUR/ABM/Nº 1.456 – 1.08/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Movi-
mento Comunitário Rádio Trans América/FM, com sede 
na Rua dos Girassóis, s/nº – Centro, no município de 
Colniza, Estado de Mato Grosso, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez ano, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 09º27’18”S e longitude em 
59º13’20”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

RELATÓRIO Nº 125/2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53690.000.66/02,

protocolizado em 2 de março de 2002.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Movimento Comunitário Rá-
dio Trans América/FM, município de Colniza, Estado 
de Mato Grosso.

I – Introdução

1. A Associação Movimento Comunitário Rádio 
Trans América/FM, inscrita no CNPJ sob o número 
03.370.438/0001-50, no Estado de Mato Grosso, com 
sede na Rua dos Girassóis, s/nº – Centro, no municí-
pio de Colniza, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Esta-
do das Comunicações conforme requerimento datado 
de 5 de março de 2002, subscrito por representante 
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615 de 3 de 
junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente baseou seu pleito nos termos do Avi-
so de Habilitação publicado no Diário Oficial da União 
de 29 de agosto de 2002 que contempla a localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como 
o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento 
de outras duas entidades foram objeto de exame por 
parte do Departamento de Outorga de Serviços, vez 
que apresentam suas solicitações para a mesma área 
de interesse, tendo sido seus processos devidamente 
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamen-
tos, bem como a indicação da relação constando os 
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo 
explicitadas:

a) Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Artístico, Cultural, Informativo, social de Colniza – MT 
– Processo nº 53670.000.074/02, arquivado pelos se-
guintes fatos e fundamentos: foi encaminhado o ofício 
nº 9.918 datado de 9-7-2004, porém, a entidade não 
recebeu o ofício por estar em endereço insuficiente 
conforme indica o AR Postal (cópia anexa). Desta for-
ma , se fez necessária a publicação no Diário Oficial 
da União de 9-11-2004 para a entidade apresentar 
os documentos solicitados no ofício relacionado na 
publicação, no prazo de 15 dias, a partir da data da 
publicação do edital. Ocorre que, a entidade não en-
caminhou qualquer documentação, o que acarretou 
no arquivamento de seu processo. A entidade não 
solicitou reconsideração, bem como, não ingressou 
com recurso.

b) Associação Movimento Comunitário Rádio Re-
gional Cultura FM – Processo nº 53690.000.462/02, 
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: a enti-
dade não encaminhou qualquer documentação exigida 
pela legislação específica, no prazo legal estipulado no 
aviso de publicação, conforme comunicado à entidade 
por meio do ofício nº 2.529, datado de 23-04-2003, cuja 
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cópia do ofício e respectivo AR Postal se encontram 
anexos. Ocorre que, a entidade não recebeu o referido 
ofício de arquivamento por ter mudado, conforme indica 
o AR Postal sendo necessária a publicação no Diário 
Oficial da União de 5-5-2005 dando prazo de 30 dias a 
contar da ata da publicação do edital para que a enti-
dade pudesse entrar com o pedido de reconsideração. 
Saliente-se que a entidade não solicitou reconsidera-
ção, bem como, não ingressou com recurso.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame 
do pleito formulado pela instalação da estação, cons-
tatando-se conformidade com a Norma Complementar 
n° 1/2004 em especial as exigências inscritas em seu 
subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se nas fo-
lhas 285 e 286. Ressaltamos que nestes documentos 
constam as seguintes informações: identificação da 
entidade; os endereços da sede administrativa e de lo-
calização do transmissor, sistema irradiante e estúdio; 
características técnicas dos equipamentos (transmissor) 
e acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação 
da potência efetiva irradiada e intensidade de campo 
no limite a área de serviço, diagramas de irradiação do 
sistema irradiante e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 284, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidaniente registrado 
e em conformidade com os receitos dipostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às fi-
nalidades e requisitos da Lei n° 9.612/98 e 
pressupostos da Norma Complementar nº  

1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição 

dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei n° 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio a iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar n° 1/2004;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i, j da Norma Complementar n° 
1/2004 e ainda, demais declarações e docu-
mentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados; 

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome:

Associação Movimento Comunitário Rádio Transa-
mérica/FM;

• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Avenida Principal, s/nº, Centro, Município de Colniza, 
Estado do Mato Grosso;

• coordenadas geográficas

09°27’18” de latitude e 59°13’20” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 285 e 286, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 275 e 276 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Associação Movi-
mento Comunitário Rádio Transamérica/FM, no sen-
tido de conceder-lhe a autorização para a exploração 
do serviço de radiodifusão comunitária, na localida-
de pretendida, dentro das condições circunscritas no 
Processo Administrativo nº 53690.000.066/2002 de 2 
de março de 2002.

Brasília, 21 de junho de 2005. – 
De acordo.
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À consideração do Senhor Diretor do Departa-
mento de Outorga de Serviços.

Brasília, 24 de junho de 2005. – Waldemar Gon-
çalves Ortunho Júnior, Coordenador-Geral.

De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 24 de junho de 2005. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 125/2005/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 27 de junho de 2005. – Sérgio Luiz de 
Moraes Diniz, Secretário de Serviços Comunicação 
Eletrônica.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 377, DE 2006 

(nº 2.159/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Rádio Co-
munitária Criativa 102.1 FM a executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Paulínea, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 164, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza 
a Rádio Comunitária Criativa 102.1 FM a executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Paulínea, 
Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Câmara dos Deputados, 10 de agosto de 2006. 
– Aldo Rebelo, Presidente. 

MENSAGEM Nº 30

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, Serviços de Radiodifusão 
Comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 573, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Loanda, na cidade de Loanda – PR;

2 – Portaria nº 164, de 16 de fevereiro de 2005 
– Rádio Comunitária Criativa 102.1 FM, no município 
de Paulínea –  SP;

3 – Portaria nº 202, de 11 de março de 2005 – As-
sociação Novo Milênio de Desenvolvimento e Radiodi-
fusão Comunitária, no município de Casca – RS; e

4 – Portaria nº 220, de 21 de março de 2005 
– Associação Cultural Quarta Colônia, no município 
de Faxinal do Soturno – RS.

Brasília, 17 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC N° 141 EM

Brasília, 25 de abril de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Rádio Comunitária Criativa 102.1 
FM, no Município de Paulínea, Estado de São Paulo, 
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53830.000.503/01, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os 
trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Eunício Lopes de Oliveira.
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PORTARIA Nº 164, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53830.000.503/01 e do PARECER/
MC/CONJUR/GAT/Nº 739 – 1.08/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Rádio Comunitária 
Criativa 102.1 FM, com sede na Rua Paulo Setúbal, 
nº 155, Bairro João Aranha, no município de Paulínea, 
Estado de São Paulo, para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 22º43’19”S e longitude em 
47º11’05”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.

RELATÓRIO Nº 83/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.830.000.503/2001, proto-
colizado em 4 de julho de 2001.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Rádio Comunitária Criativa 102.1 FM, 
localidade de Paulínea, Estado de São Paulo.

I – Introdução

1. A Rádio Comunitária Criativa 102.1 FM, ins-
crita no CNPJ sob o número 04.498.968/0001-40, no 
Estado de São Paulo, com sede na Rua Paulo Setúbal, 
nº 155, João Aranha, na cidade de Paulínea, dirigiu-se 
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, con-
forme requerimento datado em 25 de junho de 2001, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-
to do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado 
pelo Decreto nº 2.6l5, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 24 de maio de 2002 que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando à distância de 4Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento da 
outra entidade foi objeto de exame por parte do Depar-
tamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou 
sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo 
sido seu processo devidamente analisado e arquivado. 
Os motivos do arquivamento, bem como a indicação 
da relação constando o nome e  processo, se encontra 
abaixo explicitada:

a) Associação Pauliniense de Cultura e Ciência 
– Processo nº 53.830.000.689/2001, arquivado pelos 
seguintes fatos e fundamentos: este departamento 
utilizou o critério da Representatividade, do qual cons-
tatou-se que esta entidade apresentou menor núme-
ro de manifestações em apoio à iniciativa que a sua 
concorrente, conforme comunicado à entidade por 
meio do ofício nº 9.896/2003, datado de 15-10-2003. 
(cópia anexa)

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exa-
me do pleito formulado pela requerente, de acordo 
com petição de folha 1, bem como toda a documen-
tação apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98, 
de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com 
centro localizado na Rua Setúbal, nº 155, Bairro João 
Aranha, na cidade de Paulínea, Estado de São Paulo, 
de coordenadas geográficas em 22°44’46”S de latitude 
e 47°10’48”W de longitude. Ocorre que, posteriormente, 
as coordenadas propostas foram retificadas, passan-
do a estar em 22°43’19”S de latitude e 47°l1’05”W de 
Longitude consoante aos dados constantes do Aviso 
publicado no DOU, de 24 de maio de 2002.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra 
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folha 56, denominado de “Roteiro de 
Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata de 
outros dados, quais sejam: informações sobre geração 
de coordenadas geográficas, instruções sobre coorde-
nadas coincidentes com os levantamentos do IBGE, 
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compatibilização de distanciamento do canal, situação 
da estação em faixa de fronteira, endereço proposto 
para instalação da antena; planta de armamento, en-
dereços da sede e do sistema irradiante, outros dados 
e conclusão. Vale salientar que ao final, a entidade 
apontou novas coordenadas, o que foi objeto de análise 
e conclusão por este Departamento, que constatou a 
possibilidade de aceitação dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos III, 
III, IV, V, VIII da Norma nº 2/98, comprovação de ne-
cessária alteração estatutária, cópia do CNPJ retifica-
do da requerente e declaração do endereço da sede. 
Diante da regularidade técnico-jurídica a Entidade foi 
selecionada, tendo sido solicitada a apresentação do 
projeto técnico (fls. 60 a 135).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 109, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma nº 2/98, em especial 
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme 
observa-se nas folhas 136 e 137. Ressaltamos que 
nestes documentos constam as seguintes informa-
ções: identificação da entidade; os endereços da sede 
administrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 135, dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei n° 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos à maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome:

Rádio Comunitária Criativa 102.1 FM;

• quadro diretivo

Presidente:        Edivaldo dos Reis Freire;
Vice-presidente:  Sebastião de Godoy Ribeiro;
Secretário-Geral:  Lessuene Faria dos Santos:
1º Tesoureiro:            Reinaldo Perpétuo Gonçalves;
2º Tesoureiro:        Creuza de Fátima Freire Ribeiro;
Diretor de Oper.:   Cláudio Luiz César;
Vice-Diretor de Oper.:  Cleuza Maria Borges dos Santos;
Diretor Cultural e de Comum. Social: José Benedito 
dos Santos;
Vice-Diretor Cultural e de Comum. Social: Carlos Al-
berto Freire;
Diretor de Patrimônio:      Célia Aparecida Sanches.

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Paulo Setúbal, nº 155, Bairro João Aranha, cidade 
de Paulínea, Estado de São Paulo;

• coordenadas geográficas

22°43’19” de latitude e 47°11’05” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 136 e 137, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 109 e que 
se referem à localização da estação.
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11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferi-
mento do pedido formulado pela Rádio Comunitária 
Criativa 102.1 FM, no sentido de conceder-lhe a au-
torização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.830.000.503/01, de 4 de julho de 2001. – Lídia Sou-
za Moreira, Chefe de Serviço/SSR, Relatora da Con-
clusão Jurídica. – Regina Aparecida Monteiro, Chefe 
de Serviço/SSR, Relatora da Conclusão Técnica. 

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, de 12 março de 2004. – Alexandra Lu-

ciana Costa, Coordenadora.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 15 março de 2004. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 83/2004/RADCOM/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se á Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 15 de março de 2004. – Carlos Alberto 
Freire Resende, Secretário de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica, Substituto.

(À Comissão de Educação – decisão 
terminativa.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 378, DE 2006  

(Nº 2.161/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Educativa FM Alminafon-
sense a executar serviço de radiodifusão 
comunitaria na cidade de Almino Afonso, 
Estado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 530, de 17 de novembro de 2005, que au-
toriza a Associação Comunitária Educativa 114 Almi-
nafonsense a executar, por 10 (dez) anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Almino Afonso, Estado do Rio Grande 
do Norte.

Art. 2º  Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM Nº 39, DE  2006 

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 

§ 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhado das Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato constante da Portaria nº 530, de 17 de 
novembro dc 2005, que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária Educativa FM Alminafonsense para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Almino Afonso, Estado do Rio Grande do Norte.

Brasília, 19 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC 343 EM

Brasília,  24 de novembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Exce1ência Portaria de 

Outorga de Autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária Educa-
tiva FM Alminafonsense, no Município de Almino Afon-
so, Estado do Rio Grande do Norte, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério 
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser-
viço de radiodifusão comunitária, cuja documentação 
inclui manifestação de apoio da comunidade, numa 
demonstração de receptividade da filosofia de criação 
desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar 
o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral 
das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, foram efetuadas 
análises técnica e jurídica da petição apresentada, 
constando a inexistência de óbice Legal e normativo 
ao pleito, o que se conclui da documentação de ori-
gem, consubstanciada no Processo Administrativo nº 
53780.000136/02, que ora faço acompanhar, com a 
finalidade dc subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Hélio Calixto da Costa. 
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PORTARIA Nº 530 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
lido art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 19, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 53780.000136/02 e do Parecer/MC/Conjur/GAT/Nº 
1504 – 1.03/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Educativa FM Alminafonsense, com sede 
na Rua Anfrísio Belo, nº 120, Conjunto Maroca Carlos, 
no Município de Almino Afonso, Estado do Rio Gran-
de do Norte, para executar serviço de radiodifusão 
comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradianie localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 06º09’29”S e longitude em 
37º45’54”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

RELATÓRIO Nº 14 /2005/Radcom/DOS/SSCE/MC

Referencia: Processo nº 53.780.000.136-02 protoco-
lizado em 26-3-2004.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção  do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária Educativa FM 
Alminoafonsense, Município de Almino Afonso, Estado 
do Rio Grande do Norte.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária Educativa FM 
Alminoafonsense inscrita no CNPJ sob o número 
05.041.49310001-21, no Estado do Rio Grande do 
Norte, com sede na Rua Anfrisio Belo, no 120, Conjunto 
Maroca Carlos, Município de Almino Afonso, dirigiu-se 
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, con-
forme requerimento datado de 15 de março de 2004, 
subscrito por representante legal, no qual demonstrou 
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária nos termos do artigo 12, do Regulamen-

to do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado 
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 28-1-2004 que contempla a localidade 
onde pretende instalar o seu transmissor, assim como 
o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que apenas a mencio-
nada entidade demonstrou seu interesse na prestação 
do referido serviço, não havendo concorrentes.

II – Relatório

•  atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critério estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame 
do pleito formulado pela requerente, de acordo com 
petição de folha nº 1, bem como toda a documentação 
apresentada por meio deste, relatar toda a instrução 
do presente processo administrativo em conformida-
de com a legislação, especialmente a Lei nº 9.612, de 
19-2-1998, o Regulamento do Serviço Radiodifusão 
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-
1998 e Norma nº 1 Complementar.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro 
localizado na Av. Anfrisio Belo, nº 120, Conjunto Maro-
ca Carlos, no Municipio de Almino Afonso, Estado do 
Rio Grande do Norte, de coordenadas geográficas em 
06º09’29”S de latitude e 37º45’54”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deveriam 
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do 
documento de folhas 132 e 133, denominado de “Ro-
teiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez 
trata de outros dados, quais sejam: informações sobre 
geração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão.

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
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da documentação elencada no subitem 7.1 alíneas e e 
j da Norma Complementar nº 1/2004, comprovação de 
necessária alteração, estatutária, tendo sido solicitada 
a apresentação do projeto técnico, em conformidade 
com disposto no subitem 12.1 e alíneas da citada Nor-
ma (fls. 134 a 195).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 173, firmado 
pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro de 
verificação de instalação da estação, constatando-se 
conformidade com a Norma Complementar nº 1/2004, 
em especial as exigências inscritas em seu subitem 
12.1 e alíneas, conforme observa-se nas folhas 196 
e 197. Ressaltamos que nestes documentos constam 
as seguintes informações: identificação da entidade; 
os endereços da sede administrativa e de localização 
do transmissor, sistema irradiante e estúdio; caracte-
rísticas técnicas dos equipamentos (transmissor) e 
acessórios (antena e cabo coaxial), com indicação da 
potência efetiva irradiada e intensidade de campo no 
limite da área de serviço, diagramas de irradiação do 
sistema irradiante e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 195 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados 
às finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98 
e pressupostos da Norma Complementar nº 

1/2004;
• ata de constituição e atual ata de eleição 

dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 12.1 e alíneas da Norma Complemen-
tar nº 1/2004;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo das requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
nas alíneas h, i e j da Norma Complementar 
nº 1/2004 e ainda, demais declarações e do-
cumentos requeridos com intuito de confirmar 
alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação Comunitária Educativa FM Alminoafon-
sense

• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Anfrísio Belo, nº 120, Conjunto Maroca Carlos, 
Município de Almino Afonso, Estado do Rio Grande 
do Norte.

• coordenadas geográficas

06º09’29” de latitude e 37º45’54” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 196 e 197, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 173 e que 
se referem a localização da estação.

11. Por todo  o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Comunitária 
Educativa FM Alminoafonsense no sentido de conce-
der-lhe a autorização para a exploração do serviço 
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendi-
da, dentro das condições circunscritas no Processo 
Administrativo nº  53.780.000.136-02 de 25 de março 
de 2004.

Brasília, 24 de janeiro de 2005. – Sibela Leandra 
Portela, Chefe de Divisão/SSR, Relator da Conclusão 
Jurídica. – Ana Maria das Dores e Silva, Chefe de 
Serviço/SSR, Relator da Conclusão Técnica.
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De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços. 
Brasília, 24 de janeiro de 2005. – Waldemar Gon-

çalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica
Brasília, 24 de janeiro de 2005. – Carlos Alberto 

Freire Resende, Diretor do Departamento de Outorga 
de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 14 /2005/Radcom/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasília, 24 de janeiro de 2005. – Sergio Luiz 
de Moraes Diniz, Secretário de Serviços de Comuni-
cação Eletrônica.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 379, DE 2006 

(Nº 2.162/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Novo Milênio de Desenvolvimento e Ra-
diodifusão Comunitária a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Casca, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 202, de 11 de março de 2005, que auto-
riza a Associação Novo Milênio de Desenvolvimento 
e Radiodifusão Comunitária a executar, por 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Casca, Estado do 
Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 30, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 573, de 5 de novembro de 2003 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Loanda, na cidade de Loanda – PR;

2 – Portaria nº 164, de 16 de fevereiro de 2005 
– Rádio Comunitária Criativa 102,1 FM, no Município 
de Paulínea – SP;

3 – Portaria nº 202, de 11 de março de 2005 – As-
sociação Novo Milênio de Desenvolvimento e Radiodi-
fusão Comunitária, no Município de Casca – RS; e

4 – Portaria nº 220, de 21 de março de 2005 
– Associação Cultural Quarta Colônia, no Município 
de Faxinal do Soturno – RS.

Brasília, 17 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC 171 EM

Brasília, 26 de abril de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Novo Milênio de Desenvol-
vimento e Radiodifusão Comunitária, no Município de 
Casca, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223; da Constituição e a Lei nº 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53.000.015798/04, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os 
trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.
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PORTARIA Nº 202 DE 11 DE MARÇO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II art. 9º e art. l9 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 
1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
nº 53.000.015798/04 e do Parecer/MC/Conjur/GAT/Nº 

1560 – 1.08/2004, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Novo 

Milênio de Desenvolvimento e Radiodifusão Comunitá-
ria, com sede na Rua Júlio de Castilhos, nº 275 – Centro, 
no Município de Casca, Estado do Rio Grande do Sul, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 28º33’37”S e longitude em 
51º58’41”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.

RELATÓRIO Nº 223/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.000.015.798/04, protoco-
lizado em 14 de abril de 2004.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Novo Milênio de Desenvol-
vimento e Radiodifusão Comunitária, Município de 
Casca, Estado do Rio Grande do Sul.

I – Introdução

1. A Associação Novo Milênio de Desenvolvi-
mento e Radiodifusão Comunitária, inscrita no CNPJ 
sob o número 03.081.527/0001-86, no Estado do Rio 
Grande do Sul, com sede na Rua Júlio de Castilhos 
– nº 275, no Município de Casca, dirigiu-se ao Senhor 
Ministro de Estado das Comunicações, conforme re-
querimento datado de 9 de abril de 1999, subscrito por 
representante legal, no qual demonstrou interesse na 
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária 
nos termos do artigo 12, do Regulamento do Serviço 

de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto 
nº 2.615, de 3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser tratada 
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do 
Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU de 18 de março de 1999 que contempla a 
localidade onde pretende instalar o seu transmissor, as-
sim como o sistema irradiante e respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento da 
outra entidade foi objeto de exame por parte do Depar-
tamento de Outorga de Serviços, vez que apresentou 
sua solicitação para a mesma área de interesse, tendo 
sido seu processo devidamente analisado e arquivado. 
Os motivos do arquivamento, bem como a indicação 
da relação constando os respectivos nome e processo, 
se encontra abaixo explicitada:

a) Sociedade Veneto de Rádio Educativa – Pro-
cesso nº 53.790.001.110/98, arquivado pelos seguintes 
fatos e fundamentos: dos autos do processo consta 
como requerente Sociedade Veneto de Rádio Educa-
tiva – CNPJ: 01.046.644/0001-83. No entanto, ocorre 
que, toda a documentação encaminhada se refere a 
outra entidade, qual seja:

Associação Novo Milênio de Desenvolvimento de 
Radiodifusão Comunitária, com o número de inscrição 
junto ao CNPJ diferente da informada pela Sociedade 
Veneto, conforme comunicado à entidade por meio 
do ofício nº 1.239, datado de 14 de fevereiro de 2001, 
cuja cópia do ofício se encontra anexo. Saliente-se 
que, frente a ciência do arquivamento dos autos, a 
entidade apresentou solicitação para reconsideração 
dos autos, tendo sido a mesma objeto de análise pelo 
Departamento que decidiu pela não reconsideração 
conforme os fatos e fundamentos dispostos no ofício 
nº 11.788 de 28 de novembro de 2003.

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para 
a regular análise dos requerimentos, passou ao exame 
do pleito formulado pela requerente, de acordo com 
petição de folha nº 1, bem como toda a documenta-
ção apresentada e vem por meio deste, relatar toda 
a instrução do presente processo administrativo, em 
conformidade com a legislação, especialmente a Lei 
nº 9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 
2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98, 
de 6-8-1998.
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5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em 
área abrangida pelo círculo de raio igual a 11km, com 
centro localizado na Rua Júlio de Castilhos – nº 275, 
no Município de Casca, Estado do Rio Grande do Sul, 
de coordenadas geográficas em 28º33’37”S de latitude 
e 51º58’37”W de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, demons-
tra que as coordenadas geográficas indicadas deve-
riam ser mantidas, pelo que se depreende da memória 
do documento de folhas nº 77 e 78, denominado de 
“Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que por sua 
vez trata de outros dados, quais sejam: informações 
sobre geração de coordenadas geográficas, instru-
ções sobre coordenadas coincidentes com os levanta-
mentos do IBGE, compatibilização de distanciamento 
do canal, situação da estação em faixa de fronteira, 
endereço proposto para instalação da antena; planta 
de arruamento, endereços da sede e do sistema irra-
diante, outros dados e conclusão. Vale salientar que 
ao final, a entidade apontou novas coordenadas, o 
que foi objeto de análise e conclusão por este Depar-
tamento, que constatou a possibilidade de aceitação 
dos novos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 inciso II da 
Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração 
estatutária, certidão cartorária comprovando o devido 
registro da Ata de Constituição e do Estatuto Social da 
Entidade, retificação da denominação da entidade na 
sua Ata de Constituição bem como, no seu Estatuto 
Social, comprovante de válida existência das entidades 
que manifestaram apoio à iniciativa, cópia do CNPJ da 
requerente e declaração do endereço da sede. Diante 
da regularidade técnico-jurídica a Entidade foi selecio-
nada, tendo sido solicitada a apresentação do projeto 
técnico (fls. 104 a 159).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado 
o “Formulário de Informações Técnicas” – fls 109 e 
110, firmado pelo engenheiro responsável, seguindo-
se o roteiro de verificação de instalação da estação, 
constatando-se conformidade com a Norma nº 2/98, 
em especial as exigências inscritas em seu item 6.11, 
conforme observa-se nas folhas nº 149 e 150. Ressal-
tamos que nestes documentos constam as seguintes 
informações: identificação da entidade; os endereços 
da sede administrativa e de localização do transmissor, 
sistema irradiante e estúdio; características técnicas 
dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva ir-

radiada e intensidade de campo no limite da área de 
serviço, diagramas de irradiação do sistema irradiante 
e características elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas nº1 a 159, dos autos, correspon-
de ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às fina-
lidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de elei-
ção dos dirigentes, devidamente registradas 
e em conformidade com os preceitos dipostos 
no Código Civil Brasileiro e adequados às fina-
lidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subítem 6.7 incisos 
XIX e X da Norma Complementar nº 2/98, bem 
como o Projeto Técnico conforme disposto no 
subitem 6.11 e incisos da Norma Complemen-
tar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subítem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação 
de interessados na exploração do Serviço de Radio-
difusão Comunitária, conclui a instrução dos presen-
tes autos, após detido exame do rol de documentos, 
os quais estão compatíveis com a legislação atinente, 
seguindo-se abaixo as informações básicas sobre a 
entidade:

• nome

Associação Novo Milênio de Desenvolvimento e Ra-
diodifusão Comunitária;

• quadro diretivo

Presidente:    Ivaldo Álvaro Bordin;
Vice-presidente:    Dalva Maria Variani
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• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Rua Júlio de Castilhos – nº 275, Município de Casca, 
Estado do Rio Grande do Sul;

• coordenadas geográficas

28º33’37” de latitude e 51º58’41” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 149 e 150, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls 109 e 110 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimen-
to do pedido formulado pela Associação Novo Milênio 
de Desenvolvimento e Radiodifusão Comunitária, no 
sentido de conceder-lhe a autorização para a explora-
ção do serviço de radiodifusão comunitária, na loca-
lidade pretendida, dentro das condições circunscritas 
no Processo Administrativo º° 53.000.015.798/04, de 
14 de abril de 2004.

Brasília, 16 de julho de 2004. – Lídia Souza El-
Carab Moreira, Chefe de Serviço/SSR, Relatora da 
Conclusão Jurídica.

Neide Aparecida da Silva, Chefe de Serviço, 
Relatora da Conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, de 16 de julho de 2004. – Waldemar 

Gonçalves Ortunho Junior, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços 

de Comunicação Eletrônica.
Brasília, de 16 de julho de 2004. – Carlos Al-

berto Freire Resende, Diretor do Departamento de 
Outorga de Serviços.

Aprovo o Relatório nº 223 /2004/Radcom/DOS/
SSCE/MC. Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para 
exame e parecer.

Brasilia, de 19 de julho de 2004. – Elifas Chaves 
Gurgel do Amaral, Secretário de Serviços de Comu-
nicação Eletrônica.

(À Comissão de Educação – em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 380, DE 206 

(Nº 2.163/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Jauru FM Ltda. para explorar ser-

viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Faxinal do Soturno, 
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que Portaria nº 553, 

de 18 de novembro de 2005, permissão à Rádio Jauru 
FM Ltda. para explorar, anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de sonora em freqüência modulada na 
cidade de Soturno, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 40, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o 

§ 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato constante da Portaria nº 553, de 18 
de novembro de 2005, que outorga permissão à Rádio 
Jauru FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Faxinal 
do Soturno, Estado do Rio Grande do Sul.

Brasília, 19 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC 347 EM

Brasília, 28 de novembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais 

e regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº 97/2000-
SSR/MC, com vistas à implantação de uma estação 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no 
Município de Faxinal do Soturno, Estado do Rio Gran-
de do Sul.

2. A Comissão Especial de Licitação, constituída 
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e 
suas alterações, depois de analisar a documentação 
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com observância 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla-
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Rádio 
Jauru FM Ltda. (Processo nº 53790.000350/2000) ob-
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter-
mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a 
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma 
Comissão, já homologado, havendo por bem outorgar 
a permissão, na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 
223 da Constituição, o somente produzirá efeitos le-
gais após deliberação do Congresso Nacional, para 
seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
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PORTARIA Nº 553, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado 
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com 
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta 
do Processo nº 53790.000350/2000, Concorrência nº 
97/2000-SSR/MC e do Parecer Conjur/MC/EMT nº 1.740-
2.29/2005, de 4 de novembro de 2005, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio Jauru FM 
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, no Município de Faxinal do 
Soturno, Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 381, DE 2006 

(Nº 2.166/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Olga de Sá para executar  ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Lorena, Estado de 
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 536, de 17 de novembro de 2005, que outorga 
permissão à Fundação Olga de Sá para executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com 
fins exclusivamente educativos, na cidade de Lorena, 
Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 58, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado da 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 536, 
de 17 de novembro de 2005, que outorga permissão 
à Fundação Olga de Sá para executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, com fins exclu-
sivamente educativos, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada no Município de Lorena, Es-
tado de São Paulo.

Brasília, 3 de fevereirode 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC 374 EM

Brasília, 7 de dezembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº 

53830.000504/2002, de interesse da Fundação Olga 
de Sá, objeto de permissão para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, no Município de Lorena, 
Estado de São Paulo.

2. De acordo com o art. 13, § 1º do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de de-
zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga 
para execução de serviço de radiodifusão com fins 
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se 
devidamente instruído, de acordo com a legislação 
aplicável, demonstrando possuir a entidade as quali-
ficações exigidas para a execução do serviço, confor-
me análise procedida pela Consultoria Jurídica deste 
Ministério.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do processo correspondente.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA Nº 536, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o art. 13, 
§ 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro 
de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo De-
creto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo 
em vista o que consta do Processo Administrativo nº 

53830.000504/2002 e do Parecer/MC/Conjur/ABM/nº 
1.590 – 1.07/2005, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Olga de 
Sá para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, com fins exclusivamente educa-
tivos, no Município de Lorena, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-
se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas 
pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

PARECER Nº 190/2005/COSUD/CGLO/DEOC/SC/MC

Referência: Processo nº 53830.000504/2002

Interessada: Fundação Olga de Sá

Assunto: Outorga de Serviço de Radiodifusão em Fre-
qüência Modulada com fins exclusivamente educativos, 
para o Município de Lorena, Estado de São Paulo.

Ementa: Independe de licitação pública a outorga para 
serviço de radiodifusão com finalidade exclusivamente 
educativa. Atendimento às exigências estabelecidas 
no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na 
Portada Interministerial nº 651, de 15-4-99.

Conclusão: Pelo deferimento.
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I – Dos Fatos

1. A Fundação Olga de Sá, com sede na Avenida 
Peixoto de Castro nº 539, Vila Celeste, Lorena, Estado 
de São Paulo, requer, nos presentes autos, seja-lhe 
deferida outorga para executar o Serviço de Radiodifu-
são em Freqüência Modulada, com fins exclusivamente 
educativos, utilizando o canal 297E, constante no Plano 
Básico de Distribuição de Canais para o Município de 
Lorena, Estado de São Paulo.

2. O Estatuto da entidade, registrado no Cartório 
de Registro de Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca 
de Lorena, Estado de São Paulo, sob o nº 557, do Livro 
A-5, fls. 66v, preenche os requisitos do Código Civil e 
se encontra de acordo com a legislação específica de 
radiodifusão vigente (fls. 28 a 46).

3. De acordo com a Ata da Assembléia Geral 
Extraordinária, realizada em 28 de fevereiro de 2005, 
o quadro diretivo da entidade, com mandato para o 
período de 28 de fevereiro de 2005 a 28 de fevereiro 
de 2008, é o seguinte (fls. 132/133):

4. A documentação exigida para a aferição da 
qualificação econômico-financeira, da habilitação ju-
rídica e da regularidade fiscal da entidade, acostada 
aos autos às fls. 4, 8, 28 a 46, 83, 113, 114, 115 a 123, 
encontra-se regular (Decreto nº 52.795/63, art. 15, §§ 
1º, 2º, 3º, 4º.)

5. A documentação pertinente aos diretores foi 
anexada aos autos, às fls. 9, 55, 58, 59 a 61, 62, 63, 
65, 66, 67, 70, 73, 74 a 76, 77, encontrando-se regu-
lar, donde se conclui que o processo está de fato re-
solvido, não se constituindo, a nosso ver, como fator 
impeditivos ao prosseguimento deste feito, S.M.J (§§ 
5º e 6º, do art. 15, do Decreto nº 52.795/63).

II – Do Mérito

6. A outorga para a execução do Serviço de Ra-
diodifusão em Freqüência Modulada com finalidade ex-
clusivamente educativa, está admitida na Constituição 
Federal (letra a do inciso XII do artigo 21).

7. O § 1º, artigo 13, do Regulamento dos Serviços 
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 
31-10-1963, com a redação que lhe foi dada pelo De-
creto nº 2.108, de 24-12-1996, dispensa a publicação 
de edital para outorga de serviço de radiodifusão com 
fins exclusivamente educativos, in verbis:

“Art. 13. O edital será elaborado pelo Mi-
nistério das Comunicações, observados, den-
tre outros, os seguintes elementos e requisitos 
necessários à formulação das propostas para 
a execução do serviço:

(...)
§ 1º É dispensável a licitação para outor-

ga para execução de serviço de radiodifusão 
com fins exclusivamente educativos.”

8. Por sua vez, a Constituição Federal, em seu 
artigo 223, estabelece a competência ao Poder Exe-
cutivo para outorgar concessão, permissão e autoriza-
ção para o serviço de radiodifusão e determina que o 
ato de outorga deverá ser apreciado pelo Congresso 
Nacional e somente produzirá efeitos legais após sua 
deliberação.

9. O deferimento da outorga pretendida não im-
plicará em descumprimento dos limites fixados pelo 
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos seus diretores, 
conforme declarações das fls. 9.

10. A entidade apresentou declaração constan-
te às fls. 8, dos autos, cujo teor a obriga a cumprir as 
obrigações constantes da Portaria Interministerial nº 
651, de 15-4-1999, perante o Ministério das Comuni-
cações.

11. Releva ressaltar que consta no cadastramen-
to de processos outra interessada na outorga em tela, 
ou seja, a Fundação Educativa Assembléia de Deus 
(Proc. nº 53830.000092/1999).

III – Conclusão

12. Diante do exposto, e estando o presente pro-
cesso devidamente instruído, em conformidade com os 
dispositivos legais que regem a matéria, o pedido po-
derá ser deferido a critério da autoridade competente, 
motivo pelo qual sugerimos o seu encaminhamento à 
douta Consultoria Jurídica, para prosseguimento.

É o parecer sub censura.
Brasília, 6 de junho de 2005. – Raimundo da C. 

Bahia Alves, Chefe de Serviço/Coordenação de Ra-
diodifusão – Região Sudeste e Distrito Federal

De acordo. À consideração do Senhor Coordena-
dor-Geral de Outorga de Serviços de Áudio.

Em, 6-6-05. – Vânea Rabelo, Coorde-
nadora de Radiodifusão/Região Sudeste e 
Distrito Federal.

De acordo. À consideração do Senhor Diretor do 
Departamento de Outorga de Serviços.

Em 7-6-2005. – Anacleto Rodrigues 
Cordeiro, Coordenador-Geral de Outorga de 
Serviços de Áudio.
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De acordo. À consideração do Senhor Secretário 
de Comunicação Eletrônica.

Em 9-6-2005. – Carlos Alberto Freire 
Resende, Diretor do Departamento de Outor-
ga de Serviços.

Encaminhem-se os autos à douta Consultoria 
Jurídica deste Ministério, para prosseguimento.

Em 10-6-05. – Sérgio Luiz de Moraes 
Diniz, Secretário de Serviços de Comunica-
cão Eletrônica.

(À Comissão de Educação – em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
N° 382, DE 2006 

(N° 2.167/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Brasil de Arte e Cultura para 
executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Pi-
raquara, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 463, de 25 de outubro de 2005, que outorga 
permissão à Fundação Brasil de Arte e Cultura para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de Piraquara, Estado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 918, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, permissões às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, com fins exclusivamente 
educativos, serviços de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 518, de 20 de dezembro de 2004 
– Fundação Cultural Manoel Antonio Nunes Neto, no 
Município de Icó – CE;

2 – Portaria nº 441, de 11 de outubro de 2005 
– Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – Fai – UFSCAR, no Município 
de São Carlos – SP; e

3 – Portaria nº 463, de 25 de outubro de 2005 
– Fundação Brasil de Arte e Cultura, no Município de 
Piraquara – PR.

Brasília, 26 de dezembro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC 330 EM

Brasília, 21 de novembro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Processo nº 53000.003635/2002, de interesse da Fun-
dação Brasil de Arte e Cultura, objeto de permissão 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, com fins exclusivamente educativos, 
no Município de Piraquara, Estado do Paraná.

2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de de-
zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga 
para execução de serviço de radiodifusão com fins 
exelusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se 
devidamente instruído, de acordo com a legislação 
aplicável, demonstrando possuir a entidade as quali-
ficações exigidas para a execução do serviço, confor-
me análise procedida pela Consultoria Jurídica deste 
Ministério.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do processo conespondente.

Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA N° 463, DE 25 DE OUTUBRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no art. 13, 
§ 1º do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 
2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vis-
ta o que consta do Processo nº 53000.003635/2002, 
resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Brasil de 
Arte e Cultura para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, no Município de Piraquara, Estado 
do Paraná.

Art. 2º A permissão outorgada por esta Portaria 
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
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ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações 
assumidas pela outorgada.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Revoga-se a Portaria nº 2.913, de 16 de 
dezembro de 2002.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das 
Comunicações.

PARECER Nº 328/2002  – DOSR

Referência:  Processo nº 53.000.003635/2002

Interessada:  Fundação Brasil de Arte e Cultura

Assunto: Outorga de Serviço de Radiodifusão.

Ementa: Independe de edital a outorga para serviço de 
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.

Conclusão: Atendimento das exigências estabelecidas 
no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na 
Portaria Interministerial nº 651/99. Pelo deferimento.

I – Os Fatos

A Fundação Brasil de Arte e Cultura, com sede 
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, requer lhe 
seja outorgada permissão para executar o serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com 
fins exclusivamente educativos, na cidade de Pira-
quara, Paraná, mediante a utilização do canal 239 E, 
previsto no Plano Básico de Distribuição de Canais do 
referido serviço.

2. Trata-se de fundação de direito privado, sem 
fins lucrativos, com autonomia patrimonial, adminis-
trativa e financeira, tendo como um de seus objetivos 
promover, mediante concessão ou permissão, progra-
mas informativos, culturais e recreativos por televisão, 
rádio e outros meios de comunicação.

3. Para atender aos requisitos estabelecidos pela 
legislação de radiodifusão, a entidade apresentou toda 
a documentação pertinente.

4. A escritura pública com o estatuto social da 
entidade encontra-se devidamente matriculada no Re-
gistro Civil de Pessoas Jurídicas, atendendo a todos 
os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro e na 
legislação específica de radiodifusão.

5. O cargo de Diretor Presidente, da Fundação, 
está ocupado pelo Sr. Paulo Henrique de Brito Malu-
celli, cabendo a ele a representação ativa e passiva 
da entidade, nos atos de sua administração.

6. Estão previstos também, os cargos de Diretor 
Secretário, ocupado pelo Sr. Dhatri de Souza Pimentel 
e de Diretor Tesoureiro, ocupado pelo Sr. David Cha-
paval Pimentel.

II – Do Mérito

7. A outorga de permissão, concessão e autori-
zação para executar serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens está admitida na Constituição 
Federal (art. 21, inciso XII, alínea a).

8. É também a Carta Magna, em seu art. 223, 
que atribui ao Poder Executivo competência para ou-
torgar concessão, permissão e autorização para o re-
ferido serviço, ao tempo em que condiciona a eficácia 
do correspondente ato à deliberação do Congresso 
Nacional.

9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, 
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi dada 
pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, 
publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a pu-
blicação de edital para a outorga de serviço de radio-
difusão com fins exclusivamente educativos.

“Art. 13. ...................... ...........................
(.........)
§ 1º É dispensável a licitação para outor-

ga para execução de Serviços de Radiodifusão 
com fins exclusivamente educativos.”

10. A documentação instrutória concernente à 
entidade e aos seus diretores está em ordem. A en-
tidade encaminhou a declaração prevista na Portaria 
Interministerial nº 651, de 19 de abril de 1999, publi-
cada no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O deferimento da outorga pretendida não 
implicará descumprimento dos limites fixados pelo 
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme 
declarações firmadas por eles e juntadas às fls. 69, 75 
e 81, dos presentes autos.

III – Conclusão

Estando o processo devidamente instruído, em 
conformidade com os dispositivos legais que regem os 
serviços de radiodifusão, concluo pelo deferimento do 
pedido, sugerindo que os autos sejam encaminhados 
ao Diretor do Departamento de Outorga de Serviços 
de Radiodifusão para prosseguimento.

Posteriormente à decisão da outorga, o processo 
deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, onde 
o ato de outorga será apreciado, conforme dispõe a 
Constituição Federal (art. 223).

É o parecer sub-censura.
Brasília, de 11 de dezembro de 2002. – Fernan-

do Sampaio Netto, Assessor Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Depar-

tamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, de 11 de dezembro de 2002. – Napoleão 

Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
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À Consideração do Sr. Secretário de Serviços 
de Radiodifusão.

Brasília, de 11 de dezembro  de 2002. – Hamil-
ton de Magalhães Mesquita, Diretor Departamento 
de Outorga de Serviços de Radiodifusão.

Encaminhem-se os autos à douta Consultoria 
Jurídica, para prosseguimento.

Brasília, de 11 de dezembro de 2002. – Antonio Car-
los Tardeli, Secretário de Serviços de Radiodifusão.

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 383, DE 2006 

(Nº 2.172/2006, Na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão de Ibi-
rapuã a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Ibirapuã, Estado 
da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 112, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza a 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Ibirapuã 
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Ibirapuã, Estado da Bahia.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 219, DE 2005

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações, às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 70, de 4 de fevereiro de 2005 
– Associação Portinari Comunitária de Cultura, Lazer 
e Comunicação de Brodowski, no Município de Bro-
dowski – SP;

2 – Portaria nº 74, de 4 de fevereiro de 2005 
– Clube de Mães “Madre Madalena” da Comunidade 
Senhor dos Passos – COMASP, no Município de Ma-
lacacheta – MG;

3 – Portaria nº 83, de 16 de fevereiro de 2005 – As-
sociação Niteroiense de Arte, Cidadania e Comunicação 
– POPGOIAIBA, no Município de Niterói – RJ;

4 – Portaria nº 85, de 16 de fevereiro de 2005 – As-
sociação Comunitária e Solidária de Comunicação So-
cial Sepé Tiaraju, no Município de São Sepé – RS;

5 – Portaria nº 96, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de São Francisco de Sales, no Município de São Fran-
cisco de Sales – MG;

6 – Portaria nº 98, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação da Rádio Comunitária “Voz do Povo”, no 
Município de Porto de Moz – PA;

7 – Portaria nº 108, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação de Moradores da Cohab Massangano 
– Petrolina (PE), no Município de Petrolina – PE;

8 – Portaria nº 109, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação de Integração Comunitária de São João 
do Tigre, no Município de São João do Tigre – PB; e

9 – Portaria nº 112, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Ibira-
puã, no Município de Ibirapuã – BA.

Brasília, 19 de abril de 2005. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

MC 89 EM

Brasília, 11 de março de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária de Radiodifu-
são de Ibirapuã, no Município de Ibirapuã, Estado da 
Bahia, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti-
tuição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural mas, também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53.640.000.630/02, que 
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ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 112, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53.640.000.630/02 e do Parecer/MC/
Conjur/MRD/nº  0917 – 1.08/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Radiodifusão de Ibirapuã, com sede na 
Travessa Lomanto Júnior, 10 – Bairro Brasília, no Mu-
nicípio de Ibirapuã, Estado da Bahia, para executar 
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 17º41’19”S e longitude em 
40º06’51”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, devendo 
a entidade iniciar a execução do serviço, em caráter 
definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de 
publicação do ato de deliberação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.

RELATÓRIO Nº 121/2004/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53.640.000.630/02, protoco-
lizado em 27 de setembro de 2002.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária de Radiodifusão 
de Ibirapuã, localidade de Ibirapuã, Estado da Bahia.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Radiodifu-
são de Ibirapuã, inscrita no CNPJ sob o número 
05.217.791/0001-20, no Estado de Bahia, com sede 
Travessa Lomanto Júnior – 10, Bairro Brasília, na cida-
de de Ibirapuã, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, Conforme requerimento datado de 

24 de setembro de 2002, subscrito por representante 
legal, no qual demonstrou interesse na exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária nos termos do 
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifu-
são Comunitária, aprovado pelo Decreto nº  2.615, de 
3 de junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser trata-
da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial da 
União – DOU, de 29 de agosto de 2002, que contem-
pla a localidade, onde pretende instalar o seu trans-
missor assim como o sistema irradiante e respectivo 
estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4Km entre as interessadas 
nesta localidade, comunicamos que o requerimento de 
outras duas entidades foram objeto de exame por par-
te do Departamento de Outorga de Serviços, vez que 
apresentaram suas solicitações para a mesma área 
de interesse, tendo sido seus processos devidamente 
analisados e arquivados. Os motivos dos arquivamen-
tos, bem como a indicação da relação constando os 
respectivos nomes e processos, se encontram abaixo 
explicitadas:

a) Associação de Integração ao Homem no Cam-
po de Ibirapuã – BA – Processo nº 53.640.000.322/02, 
arquivado pelos seguintes fatos e fundamentos: De 
acordo com o Estatuto Social (arts. 2º, 4º, 5º e 6º) e 
com a Ata de Constituição da Associação, constatou-se 
que a Requerente não se caracteriza como de natureza 
comunitária, vez que restringe e limita o seu processo 
eletivo, seu atendimento e o ingresso e permanência 
de associados à parcela específica da sociedade, qual 
seja: Dos Trabalhadores Rurais, não atendendo ao uni-
verso da comunidade local como um todo, infringindo 
os arts. 10 e 7º da Lei nº 9.612/98, conforme comuni-
cado à entidade por meio do Ofício nº 1.016, de 27-2-
03, datado de 27-2-2003. (cópia do ofício anexa, no 
entanto, a cópia do AR não se encontra anexado em 
virtude de não ter sido devolvido pelos correios).

b) Associação de Pequenos Produtores Rurais 
da Jaqueira e Km 20 de Ibirapuã – BA – Processo nº 

53.640.000.634/02, arquivado pelos seguintes fatos e 
fundamentos: De acordo com o disposto nos artigos 
4º e 5º de seu Estatuto Social, bem como sua Ata de 
Constituição, constatou-se que a Requerente não se 
caracteriza como de natureza comunitária, uma vez 
que restringe e limita o seu atendimento à determina-
da parcela da sociedade, qual seja: A dos Pequenos 
Produtores Rurais da Jaqueira e Km 20 de Ibirapuã, 
não atendendo ao universo da comunidade local como 
um todo, infringindo os arts. 10 e 70 da Lei nº 9.612/98, 
conforme comunicado à entidade por meio do Ofício 
nº 1.014/03, datado de 27-2-2003. (Cópias do ofício e 
do AR anexas).
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II – Relatório

•  atos constitutivos da entidade/documentos aces-
sórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, em 
atendimento às Normas e critérios estabelecidos para  
regular análise dos requerimentos, passou ao exame 
do pleito formulado pela requerente, de acordo com 
petição de folha 1, bem como toda a documentação 
apresentada e vem por meio deste, relatar toda a ins-
trução do presente processo administrativo, em con-
formidade com a legislação, especialmente a Lei nº 
9.612, de 19-2-1998, o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 

2.615, de 3-3-1998 e Norma Complementar nº 2/98, 
de 6-8-1998.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em sua 
petição que os equipamentos seriam instalados em área 
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro 
localizado na Travessa Lomanto Júnior – 10 – Bairro 
Brasília, na cidade de Ibirapuã, Estado da Bahia, de 
coordenadas geográficas em 17º41’4l” de latitude e 
40006’52’W de longitude. Ocorre que, posteriormente, 
as coordenadas propostas foram retificadas, passan-
do a estar em 17º41’19”S de latitude e 40006’51”W de 
longitude consoante aos dados constantes do Aviso 
publicado no DOU, de 29-8-2002.

6. A análise técnica desenvolvida, demonstra que 
as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser 
retificadas, pelo que se depreende da memória do do-
cumento de folhas 140 e 141, denominado de “Roteiro 
de Análise Técnica de RadCom”, que por sua vez trata 
de outros dados, quais sejam: informações sobre ge-
ração de coordenadas geográficas, instruções sobre 
coordenadas coincidentes com os levantamentos do 
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal, 
situação da estação em faixa de fronteira, endereço 
proposto para instalação da antena; planta de arru-
amento, endereços da sede e do sistema irradiante, 
outros dados e conclusão. Vale salientar que ao final, 
a entidade apontou novas coordenadas, o que foi ob-
jeto de análise e conclusão por este Departamento, 
que constatou a possibilidade de aceitação dos no-
vos dados.

7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e con-
siderando a documentação que foi encaminhada pela 
requerente, constataram-se pendências passíveis do 
cumprimento das seguintes exigências: Apresentação 
da documentação elencada no subitem 6.7 inciso X da 
Norma nº 2/98, comprovação de necessária alteração 

estatutária, cópia do CNPJ da requerente e declaração 
do endereço da sede. Diante da regularidade técnico-
jurídica, foi solicitada à Entidade a apresentação do 
projeto técnico. (fls. 144 a 198).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 193, firma-
do pelo engenheiro responsável, seguindo-se o roteiro 
de verificação de instalação da estação, constatando-
se conformidade com a Norma nº 2/98, em especial 
as exigências inscritas em seu item 6.11, conforme 
observa-se nas folhas 201 e 202. Ressaltamos que 
nestes documentos constam as seguintes informa-
ções: Identificação da entidade; os endereços da sede 
administrativa e de localização do transmissor, sistema 
irradiante e estúdio; características técnicas dos equi-
pamentos (transmissor) e acessórios (antena e cabo 
coaxial), com indicação da potência efetiva irradiada 
e intensidade de campo no limite da área de serviço, 
diagramas de irradiação do sistema irradiante e carac-
terísticas elétricas.

9. Por fim, a documentação exigida pela legislação 
específica e contida nos autos, mais especificamente 
no intervalo de folhas 1 a 198 dos autos, corresponde 
ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente registrado 
e em conformidade com os preceitos dispos-
tos no Código Civil Brasileiro e adequados às 
finalidades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• ata de constituição e atual ata de eleição 
dos dirigentes, devidamente registradas e em 
conformidade com os preceitos dispostos no 
Código Civil Brasileiro e adequados às finali-
dades e requisitos da Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade e 
nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa da 
requerente, formulados e encaminhados pela 
comunidade;

• planta de arruamento e declaração de 
acordo com o disposto no subitem  6.7, in-
cisos XIX e X da Norma Complementar nº 
2/98, bem como o Projeto Técnico conforme 
disposto no subitem 6.11 e incisos da Norma 
Complementar nº 2/98;

• declarações relativas aos integrantes do 
quadro administrativo da requerente, demons-
trando a sua regularidade, conforme indicado 
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma 
Complementar nº 2/98 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;
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III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, a 
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação de 
interessados na exploração do Serviço de Radiodifusão 
Comunitária, conclui a instrução dos presentes autos, 
após detido exame do rol de documentos, os quais es-
tão compatíveis com a legislação atinente, seguindo-se 
abaixo as informações básicas sobre a entidade:

• nome

Associação Comunitária de Radiodifusão de Ibirapui;

• quadro diretivo

Presidente:            Calixto Antonio Ribeiro
Vice-Presidente:  Vânia Claudia L. de Souza Sabatini
Tesoureiro:       Rildo Ferreira de Andrade
Secretária:      Andréia Carmona da Silva
Dir. Comunit:        Eduardo Schaper

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estúdio

Travessa Lomanto Júnior – 10, Bairro Brasília, cidade 
de Ibirapuã, Estado da Bahia;

• coordenadas geográficas

17º41’19” de latitude e 40º06’51” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 201 e 202, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 193 e que 
se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária de 
Radiodifusão de Ibirapuã, no sentido de conceder-lhe a 
autorização para a exploração do serviço de radiodifu-
são comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53.640.000.630/02, de 27 de setembro de 2002.

Brasília, 19 de abril de 2004. – Aline Oliveira 
Prado, Chefe de Serviço/SSR,  Relatora da Conclu-
são Jurídica – Regina Aparecida Monteiro, Chefe de 
Serviço/SSR,  e  Relatora da Conclusão Técnica.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 19 de  abril de 2004. – Alexandra Lu-

ciana Costa, Coordenadora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
N° 384, DE 2006 

(N° 2.176/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Radiodifusão do Bairro 
Letícia (ACRBL) a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria n° 393, de 10 de agosto de 2005, que auto-
riza a Associação Comunitária de Radiodifusão do 
Bairro Letícia (ACRBL) a executar, por 10 (dez) anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

MENSAGEM N° 51, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3°, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria n° 383, de 10 de agosto de 2005 – As-
sociação Comunitária de Radiodifusão do Bairro Letícia 
(ACRBL), no Município de Belo Horizonte – MG;

2 – Portaria n° 475, de 31 de outubro de 2005 
– Associação de Rádio Comunitária Alternativa FM 
107,1 MHz, no Município de Jaraguá do Sul – SC; e

3 – Portaria n° 510, de 8 de novembro de 2005 
– Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Pre-
sidente Sarney/MA – APROMA, no Município de Pre-
sidente Sarney – MA.

Brasília, 31 de janeiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 00247 EM

Brasília, 15 de agosto de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação Comunitária de Radiodifu-
são do Bairro Letícia (ACRBL), no Município de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, explore o serviço 
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o 
caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 
19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.
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3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
n° 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo n° 53710.001148/98, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Hélio Calixto da Costa.

PORTARIA N° 383, DE 10 DE AGOSTO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9° e art. 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de 
junho de 1998, na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo n° 53710.001148/98 e do PARECER/MC/
CONJUR/GAT/N°1216 – 1.08/2005, resolve:

Art. 1° Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária de Radiodifusão do Bairro Letícia (ACRBL), no 
Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 19°49’18”S e longitude em 
43°59’41”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Hélio Costa.

RELATÓRIO Nº 0007 /2005/RADCOM/DOS/SSCE/MC

Referência: Processo nº 53710.001.148/98, protoco-
lizado em 30 de setembro de 1998.

Objeto: Requerimento de autorização para a explora-
ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária.

Interessado: Associação Comunitária de Radiodifusão 
Bairro Letícia, Município de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais.

I – Introdução

1. A Associação Comunitária de Radiodifu-
são Bairro Letícia, inscrita no CNPJ sob o número 
02.488.975/0001-36, no Estado de Minas Gerais, com 
sede na Rua Emídio Furtado, nº 759, casa “B”, Bairro 
Letícia, no Município de Belo Horizonte, dirigiu-se 
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, 
conforme requerimento datado de 30 de setembro 
de 1998, subscrito por representante legal, no qual 
demonstrou interesse na exploração do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária nos termos do artigo 12, 
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Co-
munitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998.

2. A entidade, que doravante passa a ser trata-
da como requerente, baseou o seu pleito nos termos 
do Aviso de Habilitação publicado no Diário Oficial 
da União – DOU, de 14 de dezembro de 1998 que 
contempla a localidade onde pretende instalar o 
seu transmissor, assim como o sistema irradiante e 
respectivo estúdio.

3. Em atendimento à citada convocação e ainda, 
considerando a distância de 4 Km entre as interes-
sadas nesta localidade, comunicamos que o reque-
rimento de outras duas entidades foram objeto de 
exame por parte do Departamento de Outorga de 
Serviços, vez que apresentaram suas solicitações 
para a mesma área de interesse, tendo sido seus 
processos devidamente analisados e arquivados. Os 
motivos dos arquivamentos, bem como a indicação 
da relação constando os respectivos nomes e pro-
cessos, se encontram abaixo axplicitadas:

a) Igreja e Escola Pentecostal Cristo Reina em 
Nós – Processo nº 53710.000.684/98, arquivado 
pelos seguintes fatos e fundamentos: a entidade se 
descaracteriza como de natureza comunitária por 
representar um segmento específico da socieda-
de, conforme comunicado à entidade por meio do 
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Ofício nº 2.376, datado de 20-4-2001, cuja cópia do 
ofício e respectivo AR Postal se encontram anexos. 
Saliente-se que, frente a ciência do arquivamento 
dos autos, a entidade não apresentou solicitação 
para reconsideração desta decisão.

b) Associação Cultural do Bairro Santa Branca 
– Processo nº 53710.000.452/99, arquivado pelos 
seguintes fatos e fundamentos: a entidade tem por 
objetivo principal a prestação de outro serviço que 
não atende a legislação específica do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, conforme comunicado 
à entidade por meio do Ofício nº 3.743, datado de 
30-5-2001, cuja cópia do ofício se encontra anéxo. 
Saliente-se que, frente a ciência do arquivamento 
dos autos, a entidade apresentou solicitação para 
reconsideração dos autos, tendo sido a mesma, 
objeto de análise pelo Departamento que decidiu 
pela não reconsideração conforme os fatos e fun-
damentos dispostos no Ofício nº 6.245, de 30-6-03 
(cópia do ofício e AR anexos).

II – Relatório

• atos constitutivos da entidade/documentos 
acessórios e aspectos técnicos

4. O Departamento de Outorga de Serviços, 
em atendimento às Normas e critérios estabelecidos 
para a regular análise dos requerimentos, passou 
ao exame do pleito formulário pela requerente, de 
acordo com petição de folha 1, bem como toda a 
documentação apresentada e vem por meio des-
te, relatar toda a instrução do presente processo 
administrativo, em conformidade com a legislação, 
especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Re-
gulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitá-
ria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e 
Norma Complementar nº 1/2004, de 26-1-2004.

5. Preliminarmente, a requerente indicou em 
sua petição que os equipamentos seriam, instala-
dos em área abrangida pelo círculo de raio igual a 
1km, com centro localizado na Rua Emídio Furtado 
– nº 759 – Bairro Letícia, no Município de Belo Ho-
rizonte, Estado de Minas Gerais, de coordenadas 
geográficas em 19º48’33”S de latitude e 43º58’54”W 
de longitude.

6. A análise técnica inicial desenvolvida, de-
monstra que as coordenadas geográficas indicadas 
deveriam ser mantidas, pelo que se depreende da 
memória do documento de folhas 108, denominado 

de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”, que 
por sua vez trata de outros dados, quais sejam: in-
formações sobre geração de coordenadas geográ-
ficas, instruções sobre coordenadas coincidentes 
com os levantamentos do IBGE, compatibilização 
de distanciamento do canal, situação da estação 
em faixa de fronteira, endereço proposto para ins-
talação da antena; planta de arruamento, endere-
ços da sede e do sistema irradiante, outros dados 
e conclusão. Vale salientar que ao final, a entidade 
apontou novas coordenadas e endereço, o que foi 
objeto de análise e conclusão por este Departamen-
to, que constatou a possibilidade de aceitação dos 
novos dados. Ressalte-se que em relação ao item 
15 do Roteiro de Análise de Instalação da Estação 
de RadCom houve justificativa às fls. 408-A

7. Considerando a seleção desta requerente, 
bem como a documentação que foi encaminhada 
pela requerente, constataram-se pendências passí-
veis do cumprimento das seguintes exigências: apre-
sentação da documentação elencada no subitem 
7.1 alíneas b, c, h e i da Norma Complementar nº 

1/2004, certidão cartorária comprovando o registro 
da Ata de Constituição da entidade, comprovação 
de necessária alteração estatutária, declaração de 
que a entidade não possui vínculos de subordinação 
com outra entidade, cópia do CNPJ da requerente 
e declaração do endereço da sede, tendo sido soli-
citada apresentação do projeto técnico, em confor-
midade com o disposto no subitem 12.1 e alíneas 
da citada Norma (fls. 96 a 407).

8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado 
o “Formulário de Informações Ténicas” – fls. 372 e 
373, firmado pelo engenheiro responsável, seguin-
do-se o roteiro de instalação da estação, constatan-
do-se conformidade com a Norma Complementar 
nº 1/2004, em especial as exigências inscritas em 
seu subitem 12.1 e alíneas, conforme observa-se 
nas folhas 408 e 408-A. Ressaltamos que nestes 
documentos constam as seguintes informações: 
identificação da entidade; os endereços da sede 
administrativa e de localização do transmissor, siste-
ma irradiante e estúdio; características técnicas dos 
equipamentos (transmissor) e acessórios (antena 
e cabo coaxial), com indicação da potência efetiva 
irradiada e intensidade de campo no limite da área 
de serviço, diagramas de irradiação do sistema ir-
radiante e características elétricas.
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9. Por fim, a documentação exigida pela le-
gislação específica e contida nos autos, mais es-
pecificamente no intervalo de folhas 1 a 407, dos 
autos, corresponde ao que se segue:

• Estatuto Social devidamente regis-
trado e em conformidade com os precei-
tos dispostos no Código Civil Brasileiro e 
adequados às finalidades e requisitos da 
Lei nº 9.612/98 e pressupostos da Norma 
Complementar nº 1/2004;

• ata de constituição e atual ata de 
eleição dos dirigentes, devidamente regis-
tradas e em conformidade com os precei-
tos dispostos no Código Civil Brasileiro e 
adequados às finalidades e requisitos da 
Lei nº 9.612/98;

• comprovantes relativos a maioridade 
e nacionalidade dos dirigentes;

• manifestações de apoio à iniciativa 
da requerente, formulados e encaminhados 
pela comunidade;

• Projeto Técnico conforme disposto 
no subitem 12.1 e alíneas da Norma Com-
plementar nº 1/2004;

• declarações relativas aos integrantes 
do quadro administrativo da requerente, de-
monstrando a sua regularidade, conforme 
indicado nas alíneas h, i e j da Norma Com-
plementar nº 1/2004 e ainda, demais decla-
rações e documentos requeridos com intuito 
de confirmar alguns dados informados;

III – Conclusão/Opinamento

10. O Departamento de Outorga de Serviços, 
a quem cabe a condução dos trabalhos de habili-
tação de interessados na exploração do Serviço 
de Radiodifusão Comunitária, conclui a instrução 
dos presentes autos, após detido exame do rol de 
documentos, os quais estão compatíveis com a le-
gislação atinente, seguindo-se abaixo as informa-
ções básicas sobre a entidade:

• nome

Associação Comunitária de Radiodifusão Bairro 
Letícia;

• quadro diretivo

• localização do transmissor, sistema irradiante e 
estádio

Rua Radialista Rogério Pacheco, nº 740, Bairro Céu 
Azul, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais;

• coordenadas geográficas

19º49’18” de latitude e 43º59’41” de longitude, corres-
pondentes aos dados dispostos no “Roteiro de Análise 
de Instalação da Estação” – fls. 408 e 408-A, bem como 
“Formulário de Informações Técnicas” – fls. 372 e 373 
e que se referem à localização da estação.

11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento 
do pedido formulado pela Associação Comunitária de 
Radiodifusão Bairro Letícia, no sentido de conceder-lhe 
a autorização para a exploração do serviço de radiodi-
fusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das 
condições circunscritas no Processo Administrativo nº 
53710.001.148/98, de 30 de setembro de 1998.

Brasília, 20 de janeiro de 2005. – Nícia Gonçal-
ves de Faria, Coordenadora, Relatora da Conclusão 
Jurídica – Ana Maria das Dores, Chefe de Serviço/SSR, 
Relatora da Conclusão Técnica.

De acordo
À consideração do Senhor Diretor do Departa-

mento de Outorga de Serviços.
Brasília, 20 de janeiro de 2005. – Waldemar Gon-

çalves Ortunho Junior, Coordenador – Geral.

(À Comissão de Educação  – em deci-
são terminativa.)
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PROJETO E DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 385, DE 2006 

(Nº 2.179/2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão  
à Rádio e TV Sucesso Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Várzea da 
Palma, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 154, de 4 de junho de 2003, que outorga 
permissão à Rádio e TV Sucesso Ltda. para explo-
rar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Várzea da Palma, Estado 
de Minas Gerais.

Art. 2º  Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 91, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto 
à apreciação de Vossas Excelências, acompanha-
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato constante da 
Portaria nº 154, de 4 de junho de 2003, que ou-
torga permissão à Rádio e TV Sucesso Ltda. para 
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Várzea da Pal-
ma, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 15 de fevereiro de 2006. _ Luiz Iná-
cio Lula da Silva.

MC Nº 00040 EM

Brasília, 12 de junho de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-
blica,

1. De conformidade com as atribuições le-
gais e regulamentares cometidas a este Ministério, 
determinou-se a publicação da Concorrência nº 
073/2000-SSR/MC, com vistas à implantação de 
uma estação de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Várzea da Palma, Estado 
de Minas Gerais.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, 
criada pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, 

alterada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro 
de 1997, depois de analisar a documentação de 
habilitação e as propostas técnica e de preço pela 
outorga das entidades proponentes, com obser-
vância da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e da legislação específica de radiodifusão, con-
cluiu que a Rádio e TV Sucesso Ltda. (Processo 
nº 53710.001006/2000) obteve a maior pontuação 
do valor ponderado, nos termos estabelecidos pelo 
Edital, tomando-se assim a vencedora da Concor-
rência, conforme ato da mesma Comissão, que ho-
mologuei, havendo por bem outorgar a permissão, 
na forma da Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congres-
so Nacional, para onde solicito seja encaminhado 
o referido ato.

Respeitosamente, – Miro Teixeira.

PORTARIA Nº 154, DE 4 DE JUNHO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, em conformidade com o 
art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radio-
difusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi 
dada pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 
1995, e tendo em vista o que consta do Processo 
nº 53710.001006/2000, Concorrência nº 073/2000-
SSR/MC, e do PARECER CONJUR/MC Nº 399/2003, 
de 14 de maio de 2003, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Rádio e TV Su-
cesso Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Várzea da Palma, Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada 
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações 
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos le-
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos 
termos do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta 
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta 
dias, a contar da data de publicação da deliberação 
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se 
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

AGOSTO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL402     



26948 Quinta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2006    403ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2006 



Agosto de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 17 26949 AGOSTO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL404     



26950 Quinta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2006    405ANAIS DO SENADO FEDERALAGOSTO 2006 



Agosto de 2006 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 17 26951 AGOSTO 2006ANAIS DO SENADO FEDERAL406     



26952 Quinta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Agosto de 2006

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 386, DE 2006 

(Nº 2.180 /2006, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Nossa Senhora Auxiliadora 
a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Amambaí, Estado de 
Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 115, de 16 de fevereiro de 2005, que autoriza 
a Associação Comunitária Nossa Senhora Auxiliadora 
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Amambaí, Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Câmara do Deputados, 10 de agosto de 2006. 
– Aldo Rebelo, Presidente.

MENSAGEM Nº 106, DE 2006

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 115, 
de 16 de fevereiro de 2005, que outorga autorização 
à Associação Comunitária Nossa Senhora Auxiliado-
ra para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
no Município de Amambaí, Estado de Mato Grosso 
do Sul.

Brasília, 23 de fevereiro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

MC Nº 00111 EM

Brasília, 5 de abril de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência Podada de 

outorga de autorização e respectiva documentação 
para que a entidade Associação Comunitária Nossa 
Senhora Auxiliadora, no Município de Amambaí, Es-
tado de Mato Grosso do Sul, explore o serviço de ra-
diodifusão comunitária, em conformidade com o caput 
do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações 
permitem que as entidades trabalhem em conjunto 
com a comunidade, auxiliando não só no processo 
educacional, social e cultural, mas também, servem 
de elo à integração, por meio de informações bené-
ficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos 
populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que 
o Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria 
nº 83, de 24 de março de 2003, com a finalidade de 
proceder criteriosa análise dos processos pendentes, 
referentes à autorização de funcionamento e execução 
das Rádios Comunitárias, manifestou-se favoravelmen-
te ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade 
do Processo Administrativo nº 53700.000427/99, que 
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar 
os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 115, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II dos arts. 9º e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53700.000427/99 e do PARECER/MC/CON-
JUR/GAT/Nº 1.356 – 1.08/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária Nossa Senhora Auxiliadora, com sede na 
Rua Sete de Setembro, s/nº – Centro, no Município de 
Amambaí, Estado de Mato Grosso do Sul, para exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 23º06’09”S e longitude em 
55º13’58”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 371 
a 386, de 2006, que acabam de ser lidos, tramitarão 
com prazo determinado de 45 dias, de acordo com o 
art. 223, §1º, da Constituição Federal.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos ter-
mos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário 
em 25 de março de 2003, os Projetos lidos serão apre-
ciados terminativamente pela Comissão de Educação, 
onde poderão receber emendas pelo prazo de cindo 
dias úteis, nos termos do art. 122, II, “b”, combinado 
com o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

 Ofício de Ministro de Estado

– Nº 616/2006, de 10 do corrente, do Ministro de 
Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República, encaminhando informa-
ções referentes ao Requerimento nº 579, de 2006, do 
Senador Arthur Virgílio. 

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – As informações foram encaminhadas, em có-
pia, ao Requerente.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 79/2006-GLPSDB 

Brasília, 10 de agosto de 2006

Senhor Presidente,
Na forma regimental, venho indicar o Exmo Sena-

dor Marcos Guerra como Suplente na vaga do PSDB 
– Partido da Social Democracia Brasileira, na Comis-
são Parlamentar Mista de Inquérito destinada a “apurar 
as denúncias envolvendo a ‘Operação Sanguessuga’, 
realizada pela Polícia Federal, para investigar quadri-
lha que atuava na aquisição fraudulenta de insumos 
estratégicos para a saúde”.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, Senador Arthur Virgílio, Líder 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – A Presidência designa o Sr. Senador Mar-
cos Guerra, como suplente, para compor a CPMI dos 
Sanguessugas, nos termos do ofício que acaba de 
ser lido.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 612/2006 – LPL 

Brasília, 15 de agosto de 2006

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

tido Liberal indica o Deputado Remi Trinta (PL/MA), na 
qualidade de titular, e o Deputado Lincoln Portela (PL/
MG), na qualidade de suplente, em substituição aos 
anteriormente indicados, para integrarem a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 316, de 11 de agosto de 2006 que “altera as Leis nº 

8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e 9.796, 
de 5 de maio de 1999, e aumenta o valor dos benefí-
cios da previdência social”.

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideração. – Deputado Luciano 
Castro, Líder do Partido Liberal.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Serão feitas as substituições solicitadas.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

Ofício nº 5/2006 –  GLDBAG – PRESID

Brasília, 16 de agosto de 2006

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que de conformi-

dade com o Ofício nº 3/2006 – PRB, em anexo, o Par-
tido Republicano Brasileiro (PRB) integrará o Bloco de 
Apoio ao Governo, a partir desta data.

Atenciosamente, – Senadora Ideli Salvatti, Líder 
do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

Ofício nº 3/2006 – PRB 

Brasília, 16 de agosto de 2006

A Sua Excelência a Senhora
Senadora Ideli Salvatti
Líder do Bloco de Apoio ao Governo
Senado Federal

Senhora Líder,
Com meus cordiais cumprimentos, valho-me do 

presente instrumento para comunicar a Vossa Exce-
lência que o Partido Republicano Brasileiro (PRB) 
decidiu integrar o Bloco de Apoio ao Governo a partir 
desta data.

Sendo o que há para o momento, despeço-me. 
Cordialmente, Senador Marcelo Crivella, Líder do 
PRB.
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Ofício nº 2/2006 – PRB 

Brasília, 16 de agosto de 2006

A Sua Excelência a Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Senado Federal

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, valho-me do 

presente instrumento para comunicar a Vossa Exce-
lência que o Partido Republicano Brasileiro (PRB) 
decidiu integrar o Bloco de Apoio ao Governo a partir 
desta data.

Sendo o que há para o momento, despeço-me.
Cordialmente, Senador Marcelo Crivella, Líder 

do PRB.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 917, DE 2006

Requeiro, nos termos do artigo 218 do Regimen-
to Interno, a inserção, em ata, de Voto de Pesar pelo 
falecimento, na cidade de Brasília, no dia de 15 de 
agosto, do jornalista Moacir de Castro Drago. Mestre 
Calá, como era chamado, foi jornalista trabalhando na 
Folha do Norte e passou por todos os grandes jornais 
de Belém, finalizando sua atividade no Diário do Pará, 
atuando como colunista e depois como colaborador. 
Mestre Calá mantinha uma coluna quinzenal chama-
da “Memórias de um Cronista Esportivo”, na revista 
Contexto. Mestre Calá deixa diversos filhos, filhas e 
netos. E deixa também, como legado, o seu exemplo 
de repórter, do elevado espírito público e de cidada-
nia, sempre em defesa do interesse social do Estado 
do Pará e da Região Amazônica.

Requeiro, ainda, que o voto de pesar do Senado 
Federal seja encaminhado ao Jornal Diário do Pará.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2006. – Se-
nador Luiz Otávio, PMDB – PA.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – A Presidência encaminhará o voto solicita-
do.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 918, DE 2006

Requer a realização de Sessão Espe-
cial em comemoração ao Dia do Corretor 
de Imóveis.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 199 do Regimento Interno,  a hora do expediente, 
do dia 29 de setembro do corrente ano, em Comemo-
ração ao Dia do Corretor de Imóveis.

Justificação

Dia 27 de agosto é comemorado o Dia Nacio-
nal do Corretor de imóveis, a laboriosa profissão que 
tem por objetivo a intermediação na compra, venda, 
locação e administração do bem mais sagrado do ser 
humano, a Casa Própria.

É uma data significativa para a categoria e tam-
bém de grande importância para a construção e solidi-
ficação da Capital da República, uma vez que o eterno 
Presidente Juscelino Kubitschek, ao iniciar as obras do 
que seria a nossa cidade, convocou os profissionais, 
que até então ainda não tinham a profissão regulamen-
tada, mas já exerciam com orgulho e responsabilidade 
a corretagem Imobiliária, para entregar-lhes uma pasta 
contendo os documentos necessários para que aque-
les abnegados profissionais corressem mundo afora 
vendendo o maior loteamento do mundo, Brasília.

Sala das Sessões, de 16 de agosto de 2006. 
– Senador Paulo Octávio.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 919, DE 2006

Nos termos do disposto no art. 216 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, combinado com o art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, requeiro que seja 
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de 
Estado de Minas e Energia, Silas Rondeau, o presente 
requerimento, para que forneça informações a respei-
to das razões para a exclusão de áreas da plataforma 
marítima dos Estados de Pernambuco e Paraíba da 
8ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis.

Justificação

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis encaminhou ao Conselho Nacional de 
Política Energética a relação de blocos exploratórios 
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para composição da 8ª Rodada de Licitação, que será 
realizada nos dias 28 e 29 de novembro próximo.

Na licitação serão ofertados 284 blocos, em 14 
setores de sete bacias sedimentares. Os primeiros 
estudos previam a oferta de áreas promissoras nos 
Estados de Pernambuco e Paraíba. O CNPE aprovou 
a realização de estudos complementares, contudo, de 
última hora, os blocos dos dois Estados nordestinos 
e de parte da Bacia de Campos foram sumariamen-
te excluídos, sem que para isso houvesse sido dada 
qualquer explicação de natureza técnica.

Os estudos técnicos preliminares constataram a 
ocorrência de óleo na costa dos estados, o que confir-
ma as boas perspectivas exploratórias, com evidências 
de reservas de gás natural e de petróleo leve, que é o 
de melhor qualidade.

Um laudo técnico da Associação Brasileira de 
Geólogos de Petróleo reconheceu a viabilidade da 
exploração da plataforma de Pernambuco e Paraíba, 
segundo estudo prévio da ANP.

Depois da indicação do órgão técnico, que é a 
Agência Nacional do Petróleo, o Conselho Nacional 
de Política Energética costuma acatar as recomenda-
ções dos técnicos, e para surpresa dos profissionais 
do setor, neste caso em concreto, a decisão foi a ex-
clusão de Pernambuco e da Paraíba. Dado o silêncio 
dos órgãos envolvidos, fica no ar a dúvida sobre even-
tual ingerência política para prejudicar estes Estados 
nordestinos.

Por oportuno, solicito aos nobres pares, a apro-
vação deste requerimento de informação ao senhor 
Ministro de Estado de Minas e Energia, de modo a que 
o Senado Federal possa avaliar as razões do Poder 
Executivo, que prejudicaram, pelo menos, dois entes 
federados.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2006. – Se-
nador José Jorge.

(À Mesa, para decisão).

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.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 920, DE 2006

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que seja consignado nos 
anais do Senado Federal voto de Aplauso ao Municí-
pio de Teresina, no Estado do Piauí, pelos seus 154 
anos de fundação.

Requeiro ainda quer deste Voto de Aplauso sejam 
cientificados o Prefeito de Teresina, Sílvio Mendes, e 
por seu intermédio, à Câmara de Vereadores e toda a 
população do município.

Justificação

A cidade de Teresina, capital do Estado do Piauí, 
comemora hoje 154 anos de sua fundação. Em 1852, o 
então Presidente da Província do Piauí, José Antonio 
Saraiva, transferiu a capital da província de Oeiras para 
Teresina, que recebeu esse nome em homenagem a 
Imperatriz Dona Teresa Cristina Maria de Bourbon.

Instalada definitivamente a capital da província 
em Teresina, a cidade iniciou um processo de desen-
volvimento bastante acentuado. Em lugar das casas 
feitas de palha de carnaúba, surgiu uma cidade ver-
tical, com edifícios modernos e de traços arrojados, 
combinados com rios e vegetação natural, Teresina é 
hoje referência a outros municípios, não só do Piauí 
como também de outros estados nordestinos, seja em 
educação, saúde ou qualidade de vida.

Porém, o maior patrimônio dessa cidade é, sem 
sombra de dúvida o seu povo. Teresina é berço de um 
povo encantador, sempre amigo e hospitaleiro. Pes-
soas que recebem muito bem, tanto aqueles que vêm 
de fora como seus filhos ausentes que retornam ao 
lar depois de anos.

Por essas razões, formulo este voto de Aplauso 
pelo aniversário da cidade, dirigido, sobretudo aos 
seus habitantes.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2006. – Se-
nador Heráclito Fortes.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – A Presidência encaminhará o voto solicita-
do.

O requerimento vai ao Arquivo.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Caval-

canti, do Partido Republicano Brasileiro – PRB, por 
dez minutos.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, 
subo à tribuna, com muita honra, principalmente para 
defender o meu Estado, a Paraíba. Sou pernambucano 
de origem, mas tenho o privilégio de aqui representar 
o meu Estado da Paraíba. 

O tema que trago hoje diz respeito à decisão do 
Ministro Sepúlveda Pertence, do Supremo Tribunal 
Federal, atinente à transposição do rio São Francis-
co. Inicialmente, gostaria de relatar o enfraquecimento 
estrutural do nosso Estado. O Estado da Paraíba não 
tem vocação econômica definida. Possui fantásticas 
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belezas naturais, porém padece da falta de estrutura 
geográfica com atrativos econômicos mais diferen-
ciados, razão pela qual o Estado da Paraíba luta para 
poder receber projetos estruturantes que permitam o 
seu desenvolvimento econômico.

A ausência de projetos estruturantes, seja pelo 
Governo Federal ou pelo estadual, são marcas que 
provocam o atraso econômico do nosso Estado.

A recente decisão da ANP (Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), a que nos 
referimos em pronunciamento, nesta Tribuna, dias atrás, 
excluiu a bacia de Pernambuco–Paraíba da oitava Ro-
dada de Licitações dos Blocos Exploratórios da ANP, 
frustrando expectativas formadas pela população da 
Paraíba quanto à exploração de petróleo encontrado 
no seu subsolo. 

Ainda hoje continuamos na luta para tentar rein-
cluir as bacias de Pernambuco–Paraíba nessa oitava 
Rodada de Licitações.

Outro exemplo que poderia bem ilustrar a au-
sência de projetos estruturantes no nosso Estado é 
o projeto da ferrovia que corta os Estados do Piauí, 
Ceará e Pernambuco, hoje conhecida como a Nova 
Transnordestina, na qual a Paraíba não conta com 
nenhum ramal.

Nos últimos dias, os jornais mostram todo o pro-
jeto da Nova Transnordestina, e, lamentavelmente, não 
existe nenhum ramal previsto para o nosso Estado.

Devemos ressaltar que tramitam no Congresso 
Nacional projetos de lei de representantes das Banca-
das da Paraíba e do Rio Grande do Norte que propõem 
a inclusão de ramais que beneficiem a economia e a 
população dos nossos Estados. Entretanto, são pré-
projetos que não têm consistência material em termos 
de investimentos.

Para que V. Exªs avaliem a razão pela qual es-
tou aqui – referi-me à decisão do Ministro Sepúlveda 
Pertence –, vou historiar o que se passa no tocante à 
transposição do Rio São Francisco.

Com a conclusão dos Estudos de Impacto Am-
biental e a Concessão da Licença prévia para o Pro-
jeto de Integração do Rio São Francisco com o Semi-
árido Setentrional expedida em 2005, as atitudes de 
correntes políticas contrárias ao projeto tornaram-se 
extremas.

Foram ajuizadas ações judiciais, solicitando a 
suspensão desses projetos, particularmente nos Es-
tados da Bahia e de Sergipe. Em seus conteúdos, as 
alegações eram as mesmas: supostas deficiências nos 
Estudos de Impacto Ambiental realizados pelo Minis-
tério da Integração Nacional.

Juízes de 1ª instância nesses Estados passaram, 
seguidamente, a conceder liminares, acatando os ar-
gumentos das ações.

Os efeitos da licença prévia emitida pelo Ibama 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis), atestando a viabilidade do pro-
jeto, foram suspensos por uma dessas liminares. 

Uma outra liminar, também concedida por um 
juiz de 1ª instância da Bahia, suspendeu a Outorga 
de Direito de Uso emitida para o projeto pela Agência 
Nacional – ANA, responsável pela concessão de ou-
torga para os rios federais, como é o caso do rio São 
Francisco.

Ao julgar a Reclamação (RCL) nº 3.074, o STF 
(Supremo Tribunal Federal) reconheceu a existência 
de conflito federativo sobre o Projeto de Integração 
do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional, chamando para si a responsa-
bilidade de julgar toda e qualquer ação relacionada 
com o tema.

Esta decisão anterior do STF já foi muito impor-
tante, porque ela tinha a intenção de fazer com que 
todos os questionamentos eventuais sobre esse projeto 
fossem concentrados em um determinado tribunal para 
evitar essa procrastinação e essa proliferação de ações 
impeditivas para que o projeto acontecesse.

Foi exatamente por ter consciência dessa decisão 
do Supremo Tribunal Federal que o Ibama protoco-
lou reclamação junto àquela Corte contra a sentença 
proferida por um juiz do Distrito Federal. No mérito, o 
magistrado acatava parcialmente o mandado de se-
gurança de uma organização não-governamental do 
Estado de Minas Gerais.

O Ibama, ao recorrer ao STF com a Reclama-
ção (RCL) nº 4.409, contestou a competência do juiz 
federal para conceder o mandado de segurança, ar-
gumentando que só o Supremo poderia pronunciar-se 
sobre o assunto.

Ontem, ao julgar a questão, o Ministro Sepúlveda 
Pertence acatou a Reclamação do Ibama, suspenden-
do o trâmite do mandado de segurança impetrado pela 
ONG e que havia sido julgado, no mérito, por um juiz 
do Distrito Federal.

A decisão do Ministro Sepúlveda Pertence per-
mitirá a celeridade no julgamento de todas as outras 
ações relacionadas ao tema, permitindo que não mais 
se postergue o início das obras, anseio das populações 
dos Estados por elas beneficiadas.

O povo da Paraíba espera que, desta vez, suas 
expectativas de um futuro com o mínimo de viabili-
dade econômica não sejam novamente frustradas. O 
povo da Paraíba espera também que as populações 
dos Estados atendidos pela transposição tenham, no 
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mínimo, o direito de obter água para beber, condição 
básica para sua sobrevivência.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Eu que agradeço a V. Exª, Senador Roberto 
Cavalcanti.

Esta Presidência agradece a visita dos alunos da 
Escola Mater Dei, de São José dos Campos, São Paulo. 
Que sejam bem-vindos a esta Casa, que é a casa do 
povo, neste momento em que visitam Brasília.

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, 
ex-Governador do Rio Grande do Sul – PMDB do Rio 
Grande do Sul. V. Exª tem dez minutos, por gentileza.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, tenho 
que informar que ontem fiz uma comunicação à Casa de 
que tinha recebido apelos da cidade de Vitória, Espírito 
Santo, achando que o presidente do Partido deveria 
pedir licença da presidência, pois sendo ele envolvido 
nessa última CPI, estaria ele criando constrangimento 
para o Partido. Nos comícios, nas reuniões, ficava ele 
numa situação difícil e o Partido também.

Comuniquei desta tribuna que tinha recebido 
apelos e que tinha falado com o Presidente Nacional 
do Partido para fazer um apelo ao Deputado Marceli-
no Ayub Fraga para que ele se licenciasse. E recebo 
aqui – e como usei a tribuna ontem, tenho obrigação 
de usá-la hoje – Ofício do Sr. Deputado Marcelino 
Ayub Fraga.

À Comissão Executiva Regional do PMDB
Vitória – ES. 
Faço uso do presente para solicitar o meu li-

cenciamento provisório da presidência da Comissão 
Executiva Regional do PMDB – ES, a partir de 15 de 
agosto até 03 de outubro de 2006. 

Sendo só para o momento, apresento minhas 
saudações.  – Marcelino Ayub Fraga, Presidente do 
PMDB.

Felicito S. Exª. Não foi preciso nenhuma decisão 
da Direção Nacional nem nenhum movimento. S. Exª 
sentiu que fica com muito mais autoridade e credibilida-
de para fazer sua defesa sem criar constrangimento.

Volto a dizer ao Presidente do PMDB do Espí-
rito Santo o que disse ontem com relação ao nosso 
Líder, Senador Ney Suassuna, a quem também havia 
feito um apelo nesse sentido e que ontem se afastou 
da presidência. Disse aos dois que o afastamento não 
significa que estejam reconhecendo que são culpados. 
S. Exªs vão lutar. O Senador Ney Suassuna disse que 
vai lutar e até cobra de mim que, no momento em que 
for absolvido – e tenho certeza de que será –, eu ve-

nha para a tribuna também. Eu lhe disse: com o maior 
prazer. Prefiro vir à tribuna felicitar um companheiro 
nosso que foi considerado fora de qualquer dúvida a 
pedir uma cobrança, o que não me cabe. Não nasci 
para promotor público. A vida inteira fui advogado e 
só de defesa. Nunca fiz um júri e nunca peguei causa 
contra ninguém. Sempre fui advogado de defesa. Mas 
entendo que isso é positivo. A esta altura estamos vi-
vendo um drama muito complicado, porque como fica 
a situação? Sabemos que, no Direito, o cidadão é con-
siderado inocente até prova em contrário, mas essa 
prova tem que passar em julgado.

Infelizmente, no Brasil, muitas vezes sai uma 
manchete de capa ou uma notícia no jornal ou no 
Jornal Nacional, e o coitado do cidadão vai levar a 
vida inteira querendo provar que não tem nada que 
ver com aquilo e não consegue. Sou o primeiro que 
reconhece isso.

Então, o que é triste é a demora de tempo en-
tre um fato qualquer que é lançado contra alguém e 
a apuração do fato. E como o Brasil – durante muito 
tempo praticamente só eu dizia isso, hoje é uma regra 
generalizada – é o País da impunidade e, volto a re-
petir pela milésima vez, só ladrão de galinha vai para 
a cadeia, roubar muito não tem problema nenhum, 
acontece exatamente isso. O cidadão às vezes não é 
nem denunciado; é uma notícia de jornal; a Veja faz 
uma reportagem. E ele vai correr atrás. Se sai no Jor-
nal Nacional, meu Deus! 

Concordo que isso é muito grave e que alguma 
coisa deveria ser feita.

De um lado, o fato de que o cidadão só pode dei-
xar de ser candidato quando a condenação dele passar 
em julgado em última instância. E sabemos que, no 
Brasil, última instância leva dez anos. Recorre-se do 
Juiz para a Junta do Tribunal do Estado, depois recor-
re-se para o pleno do Estado, depois recorre-se para o 
Tribunal Superior, depois vai para o Supremo. E quem 
tem um bom advogado leva a vida inteira.

O Lula cometeu esse erro grave no último pro-
nunciamento que fez, dizendo que os Parlamentares 
estão abusando da imunidade parlamentar e que isso 
não pode continuar, o que não é verdade. Repito, foi 
um projeto de minha autoria, pelo qual lutei durante 
muito tempo para conseguir que fosse aprovado. Esta 
Casa aprovou-o por unanimidade, foi para a Câmara, 
levou mais tempo lá, onde foi aprovado.

Antigamente, o Senador ou Deputado só podia ser 
processado se o Supremo mandasse para cá o pedido, 
e a Casa aprovasse. Se não aprovasse, não era pro-
cessado. E o que faziam a Câmara e o Senado? Não 
votavam. O processo ficava na gaveta do Presidente do 
Senado. Não votavam porque não queriam condenar, 
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não queriam autorizar para se processar e não que-
riam ter a coragem de negar, porque, assim, ficariam 
de mal com a opinião pública. Fulano matou, fez isso, 
fez aquilo e, de repente, a Casa nega o pedido para 
ser processado, e o processo ficava na gaveta.

Hoje, não. Hoje o Supremo não pede coisa nenhu-
ma, entra em juízo. O Procurador-Geral da República 
denuncia, o Supremo aceita e está acabado. Há muita 
gente que está assim. O que está acontecendo hoje 
é que o processo fica na gaveta do Supremo Tribunal. 
Na gaveta do Supremo estão os casos do Jader, do 
Líder do Governo, do Ministro Presidente do Banco 
Central. Agora, nesta Casa, não.

Aliás, o projeto – não era o meu, porque o meu 
não permitia isso – que a Câmara aprovou permitia 
que, se a Casa quisesse, poderia entrar, votar no ple-
nário e trancar o processo. 

Nem esta Casa, nem a Câmara dos Deputados 
trancou processo nenhum. Os processos que estão em 
andamento assim prosseguem. Mas o diabo é que não 
anda... Então, há um drama, uma discussão tremenda. 
O que será feito com esse monte de gente que está 
sendo processado? Fazer o quê?

O Deputado Miro Teixeira defende a tese de que 
o argumento de que a sentença tem de transitar em 
julgado não é bem assim, de que o Tribunal Supe-
rior Eleitoral, na hora de dar a palavra final, pode não 
aceitar o registro da candidatura pela série de provas 
que exista com relação ao candidato. Ele disse que 
há decisões nesse sentido, mas, sinceramente, acho 
isso difícil.

Creio que os Partidos poderiam fazer alguma 
coisa. Um exemplo disso é o que fez o PMDB do Pa-
raná. Nosso Líder na Câmara dos Deputados hou-
ve por bem renunciar por ocasião do escândalo dos 
“mensaleiros” para não ser julgado. Coitadinho, ele se 
assustou porque depois absolveram todos. Ele era dos 
que tinha menos e que também seria absolvido, mas 
renunciou para não ser processado. O que o Partido fez 
em Curitiba? Não registrou a candidatura dele. Ele não 
saiu candidato. Entrou no Tribunal pedindo recurso, só 
que ele se esqueceu de que, no passado, havia uma 
disposição na lei eleitoral que garantia ao Deputado a 
candidatura natural à reeleição. Ele tinha de ser incluí-
do na nominata. Hoje não existe mais isso. Hoje posso 
ser Senador, V. Exª o é, Deputado, seja o que for, ou 
Vereador, tem de ser aprovado na convenção. 

O Partido, no Paraná, tomou uma atitude que 
considero muito respeitável: não vai ser candidato, 
não é candidato. E isso porque ele não foi condenado; 
ele renunciou. Agora, e os outros? Está-se vendo no 
jornal que muitos estão caminhando para a renúncia, 
para não concorrerem. É um exemplo excepcional, um 

gesto de primeira grandeza. Sinceramente, penso que 
a pessoa que toma uma atitude dessa marca a sua 
biografia com um gesto de capacidade. 

Na campanha, dizem que o povo faz justiça, vai 
votar e sabe em quem vai votar. Lamentavelmente, isso 
é muito difícil. Precisamos mudar o sistema eleitoral, 
criar, na minha opinião, o voto distrital. Como querem 
alguns, necessitamos de grandes partidos, com se-
riedade, e teríamos a votação em lista, na qual o par-
tido escolheria os seus melhores nomes e, na hora 
de votar, votar-se-ia no partido e depois veriam quais 
os primeiros. Mas, no Rio Grande do Sul e no Brasil, 
pelo amor de Deus, onde se fizer isso, vai ter Estado 
onde o presidente do partido é ele, a mulher, o filho, 
a empregada... É difícil isso. Mas alguma coisa vai ter 
de ser feita. Disso não há dúvida nenhuma.

Enquanto isso não for feito, a eleição será mui-
to difícil para um candidato novo. E uma das minhas 
bandeiras, dos meus projetos pelos quais tenho lutado 
muito é para financiamento público de campanha. 

Alguém num debate em Porto Alegre me disse o 
seguinte – e fiquei sem graça: “olha, Senador, o senhor 
fala em financiamento público de campanha, que é uma 
tese muito bonita, mas o senhor não concorda comigo 
que os senadores e os deputados, hoje, comparados 
com os seus concorrentes, já têm um financiamento 
público? O Parlamentar, o Deputado já tem tantos fun-
cionários, mais a verba de gabinete, mais a verba de 
telefone, mais a verba de automóvel, mais a verba de 
representação, mais a verba de não sei o quê...” Eu 
não digo nada. Só digo o seguinte: ele está em uma 
vantagem muito maior do que um concorrente. Muito 
maior do que um concorrente! Então, essa renovação 
que se diz que deve ser feita não vai ser fácil.

O Senador Tasso Jereissati argumenta que, no 
Estado dele – eu não sei até que ponto; eu não diria 
o mesmo lá no Rio Grande do Sul – quem vai ganhar, 
o Deputado que vai ganhar a eleição é exatamente 
o contrário. Há os que entraram agora no “sangues-
suga” e os que entraram no “mensalão”. E eles estão 
cheios de dinheiro. Esses estão fazendo a campanha 
com dinheiro. Quanto aos novos, que estão entrando 
agora, não têm empresário, não tem ninguém que 
queira dar-lhes dinheiro. Eles não estão encontrando 
dinheiro, estão com uma dificuldade enorme de fazer 
as suas campanhas. Ao contrário dos anteriores, pois 
imaginamos que os anteriores estão com vergonha, 
com ressentimento da opinião pública, estão em uma 
campanha difícil. Pois o Tasso diz que no Ceará é o 
contrário. Os sanguessugas, os mensalistas, etc e tal 
estão com dinheiro e, como tal, estão levando priori-
dade.
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Pretendo apresentar um projeto de lei nesse sen-
tido. Pelo menos, para levantar o debate. Volto a repe-
tir: é complexo, principalmente com o que aconteceu 
agora. Só nos “sanguessugas” são 72 Parlamentares. 
É um exagero! É algo realmente absurdo. Acho e re-
pito que, em alguns casos, o Partido tinha de tomar 
uma providência.

Quando o Tarso Genro, atual ministro, foi esco-
lhido para presidente do PT, ele deu uma entrevista 
que transcrevi nos Anais do Senado, porque conside-
rei o posicionamento de S. Exª sensacional. Ele disse 
o seguinte: “vamos recriar o PT. Para nós, do PT, não 
interessa o julgamento da CPI, nem do Plenário da 
Câmara, do Congresso, do Senado, nem da Justiça. O 
que interessa para nós é a nossa Comissão de Ética e 
a nossa assembléia geral. Vamos convocar assembléia 
geral e quem tiver que ser colocado para a rua vai ser 
posto para a rua. Nós, do PT, vamos fazer isso.”

Vim a esta tribuna dizer que, se o PT fizer isso, vai 
ressurgir com uma força fantástica e como um partido 
realmente que vai marcar presença. O meu querido 
amigo Tarso Genro não ficou dois meses, tiraram a pre-
sidência dele. E na verdade nada disso aconteceu.

Eu, Presidente do MDB do Rio Grande do Sul, 
reunido com a minha diretoria, teria tomado providência 
nesse sentido. Eu iria conversar com muito jeito, mas, 
se aparecesse alguém do MDB do Rio Grande do Sul 
nessas listas, ele não seria um candidato. Eu iria fazer 
as coisas de tal maneira que o próprio Parlamentar, 
por conta dele, retiraria a sua candidatura. 

Graças a Deus, no MDB do Rio Grande do Sul, 
não houve nem um caso, não houve nem um proble-
ma na bancada estadual, federal, mas há Estados em 

que isso está acontecendo. Creio que o partido deve-
ria fazê-lo. Creio que o Partido deveria fazê-lo. Quan-
do o Partido se reúne para dizer que vai deixar para 
a decisão final da Justiça, está dizendo o seguinte: 
não vou fazer nada. Se deixar para a decisão final da 
Justiça, é capaz de o Partido ser extinto antes de ser 
julgado. Muito provavelmente, o Deputado já morreu 
e ainda não foi julgado. Essa decisão é muito infeliz. 
Ter coragem de analisar o caso de cada partido seria 
realmente muito importante.

Sr. Presidente, não posso deixar de registrar nos 
Anais da Casa uma nota assinada pela Associação 
Nacional de Jornais, pela Associação Nacional dos 
Editores de Revistas e pelas entidades representati-
vas das emissoras de rádio e televisão (Abert, Abra, 
Abratel). “Basta à Violência”, diz a nota. É a primeira 
vez que vejo no Brasil uma nota como essa, por meio 
da qual as entidades vêm fazer um apelo a toda a so-
ciedade para que cada um faça a sua parte, mostran-
do a gravidade, porque, na verdade, nos encontramos 
praticamente em uma guerra civil.

Trago aqui a nota que foi lida pelo PCC, na TV 
Globo, sábado, aos trinta minutos. Um fato inédito. Sr. 
Presidente, um cidadão encapuzado fala em rede na-
cional, na TV Globo, para ler uma nota! Creio que a 
Rede Globo agiu bem, agiu para salvar, em tese, o seu 
funcionário. Creio que eu faria a mesma coisa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Senador Pedro Simon, V. Exª gostaria de mais 
quantos minutos para concluir? Seu pronunciamento 
já está com quase vinte minutos e V. Exª dispunha de 
dez minutos. V. Exª quer mais três minutos?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não.
O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 

– MA) – Concedo a palavra ao Senador Marcos Guerra, 
do PSDB do Espírito Santo, por dez minutos.

O SR. MARCOS GUERRA (PSDB – ES. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a princípio, 
gostaria de parabenizar o Senador Pedro Simon pelo 
seu pronunciamento, que foi brilhante.

A competência de um governo não pode ser me-
dida por sua capacidade de atender às reivindicações 
de determinados setores, ou apenas pela habilidade na 
administração das contas públicas. Governo competen-
te é aquele dotado de uma ampla visão gerencial, que 
abrange todos os setores da sociedade, com devoção 
ao interesse público somada ao respeito pela ética. 
Governo competente, em resumo, é o que, confronta-
do com problemas, encara-os como desafios a serem 
superados pela inteligência, não como inconvenientes 
a serem dissimulados pela astúcia.

Creio que temos, no Espírito Santo, um exemplo 
de boa administração pública. Tive a oportunidade, nas 
últimas semanas, de percorrer boa parte do Estado 
e constatar pessoalmente o quanto progredimos em 
um período tão curto. Todos devem lembrar que, até 
pouco tempo, vivíamos uma situação nada invejável 
em matéria de contas públicas.

No final de 2002, o Estado devia a servidores, 
fornecedores e prestadores de serviços, entre outros, 
um total de R$1,2 bilhão. Estávamos inadimplentes 
com o contrato de renegociação da dívida com a União, 
não tínhamos crédito junto a agências financiadoras 
nacionais e internacionais, e os bancos oficiais ope-
ravam com prejuízos.

Em menos de quatro anos, sob a gestão do Go-
vernador Paulo Hartung, o Espírito Santo foi submeti-
do a um choque ético e administrativo que o conduziu 
a uma posição invejável entre as demais unidades da 
Federação. As finanças foram saneadas, sem que fosse 
necessário aumentar impostos, o Governo recuperou 
sua capacidade de investimento, e o Estado passou a 
atrair novos projetos na iniciativa privada.

Este ano, o Estado, que já aplicou R$400 milhões, 
deverá ultrapassar a casa de R$800 milhões, só em 
obras e serviços, em todos os seus 78 municípios. A 
esta quantia devem ser acrescidos R$6 bilhões pro-
venientes da iniciativa privada. Até 2010, está previsto 
um total de R$44 bilhões em investimentos no Espírito 
Santo. São recursos que devem gerar aproximadamente 
111 mil novos empregos em meu Estado.

Como bem disse o Governador, trata-se de um 
volume de investimentos superior mesmo ao da épo-
ca dos grandes projetos, nas décadas de 70 e 80. É 

o maior da história capixaba, resultado do trabalho de 
recuperação da credibilidade política e institucional do 
Estado a que a atual administração vem se dedicando 
desde o seu início.

O desenvolvimento econômico, quando constru-
ído sobre bases sustentáveis, impulsiona a melhoria 
do padrão de vida da população. É o que vem acon-
tecendo no Estado, o único do País com mobilidade 
social crescente em todas as classes, de acordo com 
pesquisa recente. Grandes, médios, pequenos e micros 
empreendimentos têm gerado empregos em ritmo cons-
tante nos últimos anos, fazendo com que aumentem as 
oportunidades de ascensão na pirâmide social.

É também um dos Estados em que a preocupação 
em interiorizar o desenvolvimento faz parte da agenda 
de prioridades do governo, evitando a concentração de 
investimentos nas grandes cidades. O equilíbrio entre 
a distribuição demográfica e a atividade econômica 
criou, nas diversas regiões do Espírito Santo, pólos de 
geração de emprego e renda, além do fortalecimen-
to de vários arranjos produtivos locais que têm sido 
decisivos para reduzir disparidades e desestimular a 
migração rumo aos grandes centros.

O planejamento de longo prazo – hábito que, infe-
lizmente, não tem sido prioridade em muitos governos 
neste País – foi incorporado à estratégia de trabalho 
do atual Governo, com o lançamento, em junho des-
te ano, do Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 
2025, que traça metas para o Estado para os próximos 
20 anos. Entre elas, as principais são a promoção da 
competitividade e do equilíbrio regional, a diversificação 
econômica e a formação de mão-de-obra qualificada 
com base em padrões internacionais.

Quero elogiar, de público, a competência de-
monstrada pelo governo de Paulo Hartung nesta era 
de grandes desafios e de oportunidades excepcionais 
vivida pelo Espírito Santo. Pude ver com meus próprios 
olhos como é possível promover o desenvolvimento 
ancorado em bases sólidas, sem esquecer o futuro.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, e pa-
rabenizo, mais uma vez, o nosso Governador.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Agradeço a V. Exª, Senador Marcos Guerra, 
do PSDB do Espírito Santo.

Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado, 
do PT do Acre.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Agradeço a V. Exª, Senador Marcos Guerra, 
do PSDB do Espírito Santo.

Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado, 
do PT do Acre.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Pela ordem, concedo a palavra à Senadora 
Ideli Salvatti, do PT de Santa Catarina.

A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
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Srªs e Srs. Senadores, quero apenas fazer o regis-
tro de duas matérias da Gazeta Mercantil do dia de 
hoje, uma delas dizendo que o risco país se aproxima 
dos 200 pontos-base, que é o menor risco Brasil da 
nossa história. Portanto, com essa avaliação, nós nos 
aproximamos, de forma mais célere, de algo que vai 
trazer uma modificação profunda nas relações inter-
nacionais do Brasil, que é atingir o chamado grau de 
investimento, ou seja, ter uma avaliação internacional 
que tire o Brasil da consideração exclusiva de País 
emergente, passando à de País com um menor grau 
de risco. Com esse indicador já se aproximando dos 
200 pontos-base, a perspectiva de chegarmos ao grau 
de investimento poderá ser alcançada no próximo ano, 
contrariando as estimativas anteriores.

Por último, uma outra matéria da Gazeta Mer-
cantil de hoje dá conta também de um investimento 
maior das empresas do setor elétrico em tecnologia 
da informação. Todo o sistema elétrico nacional tem 
um crescimento de investimento da ordem de 14% em 
tecnologia da informação este ano, o que nos garante 
uma solidez maior para afastarmos de vez a questão 
do apagão em nosso País.

Então, faço o registro dessas duas matérias e 
solicito que elas sejam publicadas na íntegra.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A 
SRª SENADORA IDELI SALVATTI EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (João Alberto Souza. PMDB 
– MA) – Senadora Ideli Salvatti, V. Exª será atendida 
na forma regimental.

Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado, 
por dez minutos.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assomo à tribuna 
para falar sobre eficiência energética, racionalidade e 
desenvolvimento, tema que me desperta muita atenção 
desde o início do meu mandato de Senador.

Ao longo dos últimos dois séculos, a humanidade 
foi desenvolvendo uma absurda cultura de desperdícios 
que, se não for contida rapidamente, poderá levar ao 
esgotamento dos recursos naturais e a gravíssimos 
problemas para a continuidade da vida sobre o Pla-
neta Terra.

O predomínio do mercado sobre a racionalida-
de humana levou ao desenvolvimento de tecnologias 
de produtos de vida útil muito curta, principalmente 
aqueles que podem ser utilizados uma única vez, de 

forma a obrigar o consumidor a substituí-los e a ad-
quirir novos produtos. Em vez de empenhar esforços 
no sentido de preservar o Planeta e, dessa forma, 
garantir qualidade de vida aos habitantes, a indústria 
e a cultura de mercado dedicam-se, cada vez mais, 
a desenvolver produtos do tipo “use e jogue fora”, o 
produto descartável.

Essa atitude, do ponto de vista imediato, pode sig-
nificar mercado e lucros crescentes. Entretanto, resulta 
numa violenta agressão contra a vida e a sobrevivên-
cia da própria humanidade. Estamos caminhando em 
passos cada vez mais acelerados para o total esgo-
tamento dos recursos naturais do Planeta e, no rastro 
dessa caminhada, produzindo e acumulando rejeitos, 
restos não aproveitados, classificados como lixo, que 
levarão séculos para se desintegrar e que já não têm 
onde ser depositados.

Nas últimas décadas, a humanidade vem rece-
bendo sinais de que essa “cultura de desperdícios” vai 
resultar em conseqüências gravíssimas. Avisos na for-
ma de fenômenos naturais, como tsunamis, terremotos, 
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maremotos, vendavais etc., ou sinais de esgotamen-
to de recursos, como as crises de abastecimento de 
energia, principalmente a crise do petróleo.

No tocante ao consumo de energia, a humanidade 
tem sido absolutamente irresponsável. Sempre consu-
mimos energia como se proviesse de fontes inesgotá-
veis. Entretanto, paradoxalmente, nossa principal fonte 
de energia, o petróleo, está em vias de esgotamento.

Por outro lado, as crises e as catástrofes deixam 
lições que, felizmente, a humanidade passou a apro-
veitar e desenvolver. Embora em ritmo ainda muito 
aquém do que seria desejável, o mundo se apercebe 
do perigo. Um número crescente de países, assim 
como mais e mais pessoas, individualmente, vem se 
conscientizando da seriedade do problema.

Desde a primeira crise do petróleo, na década 
de 70, o mundo passou a se preocupar com a neces-
sidade de frear o processo de consumo dos recursos 
naturais.

Atualmente desenvolve-se o conceito de que “não 
existe lixo; o que existe é material mal aproveitado”. 
Essa nova filosofia de reciclagem e reaproveitamento 
de rejeitos, além de importante para a preservação 
dos recursos naturais, tem-se mostrado uma nova in-
dústria muito lucrativa.

A boa notícia, motivo de orgulho para todos os 
brasileiros, é que o Brasil vem atuando de forma des-
tacada e tem servido de exemplo em muitas iniciativas 
no que diz respeito à racionalização, tanto na geração 
de energia quanto no seu consumo.

A cronologia de nossas iniciativas permite afir-
mar que, na área energética, o Brasil tem enfrentado 
o problema da má utilização de energia com respon-
sabilidade crescente. A necessidade de racionalizar 
o uso das diversas formas e das fontes de energia 
passa gradativamente a incorporar o cotidiano da so-
ciedade nacional.

Desde a segunda crise do petróleo, por volta de 
1979, o Brasil vem adotando programas sistematiza-
dos, visando o uso eficiente de energia.

Vejamos essa cronologia:

1984 – foi criado o Programa Brasileiro 
de Etiquetagem, com a coordenação do In-
metro. Esse programa promove a eficiência 
energética por meio de etiquetas informativas 
de classificação de equipamentos. Até o mo-
mento, 33 equipamentos foram etiquetados e 
27 encontram-se em processo.

1985 – em dezembro, foi criado o Pro-
cel – Programa Nacional de Conservação de 
Energia Elétrica, com o objetivo de “promover 
a racionalização da produção e do consumo 
da produção e do consumo de energia elé-
trica, para que se eliminem os desperdícios 
e se reduzam os custos e os investimentos 
setoriais”.

Nestes 20 anos de existência, o Procel 
tem atuado e obtido resultados expressivos no 
combate ao desperdício de energia elétrica nas 
áreas de saneamento ambiental, setor indus-
trial, gestão energética municipal, iluminação 
pública, educação, edificações e etiquetagem 
de equipamentos e do Selo Procel.

O sucesso do Procel faz-se sentir prin-
cipalmente no investimento evitado. Com a 
economia obtida por meio da racionalização 
do uso da energia elétrica, a demanda pela 
construção de usinas de geração de energia 
cai. Estima-se que, a continuarem as iniciati-
vas de racionalização, até 2015, será possível 
diminuir a demanda anual em montante equi-
valente a duas usinas de Itaipu. Assim, vamos 
evitar ter que fazer investimentos equivalentes 
ao necessário para construir duas usinas do 
porte de Itaipu, aproximadamente 25.000 GW 
de potência.

1991 – criado o Conpet (Programa Nacio-
nal da Racionalização do Uso dos Derivados 
de Petróleo e Gás Natural), outro programa 
federal de destaque. Coordenado pelo Minis-
tério de Minas e Energia, é operacionalizado 
pela Petrobras e promove a eficiência energé-
tica nas áreas de transporte de passageiros e 
cargas, transporte rodoviário de combustíveis, 
etiquetagem, além de ações educacionais e 
Selo Conpet.

Os principais resultados do período de 2003 a 
julho de 2006 são:

economia de 1.253 milhão de litros de 
óleo diesel;

redução da emissão de 3,4 milhões de 
toneladas de CO² e de 73,2 mil toneladas de 
particulados;

promoção da etiquetagem de 360 mode-
los de fogões e fornos;

atendimento de 2,8 milhões de alunos 
em 39 mil escolas de 710 Municípios, além 
de três mil professores capacitados.

2000 – A Lei nº 9.991, de 2000, tornou 
compulsória a aplicação de 0,25% da Receita 
Operacional Líquida das distribuidoras de eletri-
cidade. Fruto dessa determinação, o Programa 
de Eficiência Energética das Concessionárias 
– PEE da Aneel, tem logrado a obter resultados 
relevantes. Até 2005, foram aplicados cerca de 
R$ 1.362 milhão, proporcionando uma econo-
mia de energia acumulada estimada em 4,6 
TWh/ano, bem como uma demanda evitada na 
ponta de 1.395 MW, o equivalente ao potencial 
da usina nuclear de Angra II.
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2001 – Lei de Eficiência Energética (nº 
10.295/01), principal marco legal, de caráter 
estrutural, constitui-se em instrumento eficaz 
por meio do qual o Poder Executivo estabelece 
índices mínimos de eficiência energética para 
equipamentos consumidores de energia, além 
de estabelecer mecanismo para a promoção 
da conservação de energia nas edificações 
do País.

Na forma da Lei nº 10.295, de 2001, foi 
constituído o Comitê Gestor de Indicador e Ní-
veis de Eficiência Energética – CGIEE.

Compete ao CGIEE elaborar a regula-
mentação específica e o plano de metas rela-
tivo a cada máquina ou aparelho consumidor 
de energia.

Através da Portaria Interministerial nº 
553, de 2005, foi estabelecido o Plano de 
Metas de Eficiência Energética para Motores 
Elétricos Trifásicos, equipamento responsável 
por, aproximadamente, 30% de todo consumo 
de eletricidade no País.

2004 – Em março, foi editado o decreto 
do Proinfa – Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica. O Proinfa é um 
importante instrumento para a diversificação da 
matriz energética nacional, garantindo maior 
confiabilidade e segurança ao abastecimento. 
O Programa, coordenado pelo Ministério de 
Minas e Energia, estabelece a contratação 
de 3,3 MW de energia no Sistema Interligado 
Nacional (SIN), produzidos por fontes eólica, 
biomassa e pequenas centrais hidrelétricas 
(PCHs), sendo 1,1 MW de cada fonte.

2006 – Portaria do CGIEE. Em sua oitava 
reunião, que ocorreu em 7 de julho passado, o 
CGIEE anunciou a assinatura da Portaria Inter-
ministerial relativa à regulamentação dos índi-
ces mínimos de eficiência para as Lâmpadas 
Fluorescentes Compactas (LFC), assim como 
a regulamentação específica dos índices míni-
mos de eficiência para os seguintes aparelhos: 
refrigeradores e congeladores, condicionado-
res de ar, fogões e fornos a gás.

Assim, graças à experiência acumulada ao longo 
dos anos, o Brasil dá passos decisivos no sentido do 
uso inteligente de suas reservas de energia.

O Sr. Roberto Cavalcanti (PRB – PB) – Senador 
Sibá, V. Exª me concede um aparte?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sena-
dor, vou concluir esta parte e, em seguida, concederei 
um aparte a V. Exª.

Além disso, os consumidores brasileiros pode-
rão adquirir produtos de alta qualidade e com vida útil 
mais longa.

Como efeito adicional, uma externalidade nada 
desprezível vai-se, gradativamente, elevando o nível 
de conscientização da sociedade com relação à im-
portância de combater o desperdício e de respeito às 
riquezas naturais de nosso Planeta.

Ouço, com atenção, o Senador Roberto Caval-
canti.

O Sr. Roberto Cavalcanti (PRB – PB) – Sena-
dor Sibá Machado, é um prazer aparteá-lo, principal-
mente quando V. Exª aborda um assunto de extrema 
importância para o futuro do País e também do glo-
bo terrestre. Quem não se preocupar com o impacto 
ambiental e suas minimizações estará fadado a uma 
condenação futura da própria natureza. Também para-
benizo o Governo pelo trabalho relatado e pelos efeitos, 
medidas e providências tomadas a fim de minimizar 
os impactos. Porém, faço um registro sobre a falta de 
incentivos específicos para o setor da reciclagem. No 
Brasil, a reciclagem é feita pela iniciativa privada, com 
muito sacrifício das empresas que se dedicam a essa 
atividade. Na verdade, elas proporcionam a retirada, 
no nosso País, de toneladas do lixo que seria ecologi-
camente condenável para transformá-lo em produtos 
reutilizáveis. Toda a produção brasileira, seja na área 
de mineral, seja na área de plásticos, está bastante 
consubstanciada na reciclagem de plástico. Não há, 
no entanto, a percepção da necessidade de incentivar, 
por qualquer que seja a forma, essas empresas que 
disputam e contribuem com todos os encargos, que, 
no Brasil, são pesadíssimos, sem terem um privilégio, 
tendo em vista o foco de atuação que elas exercem. 
E, como V. Exª faz parte do Partido que está à frente 
do Governo, gostaria que V. Exª se preocupasse com 
este tema, para que, no futuro, o Brasil possa dar 
aos recicladores um espaço de sobrevivência e uma 
menor carga tributária, que é tão grande no País no 
momento.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Agra-
deço a V. Exª pelo aparte. Realmente, essa questão 
nos chama a atenção porque, se não me falha a me-
mória, em 2004, houve um grande debate aqui sobre 
maior isenção para as indústrias que praticam a reci-
clagem. Falamos, inclusive, do setor do alumínio, que 
recicla muitas latinhas de refrigerante e cerveja, e do 
reaproveitamento de material, principalmente do alu-
mínio, do papel.

Muitas pessoas reclamaram aqui dizendo que 
havia uma dupla tributação, porque, no primeiro mo-
mento em que se industrializa o papel, a legislação 
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já faz uma tributação, e, havendo reciclagem, há uma 
segunda tributação. Tratou-se de vários materiais.

Devemos, neste momento, analisar essa ques-
tão com carinho, porque acredito que a indústria que 
faz reciclagem já está realizando a recuperação de 
um dano ambiental, diminuindo a incidência do lixo 
ou coisa parecida.

V. Exª tem total razão quando diz que este caso 
merece uma atenção especial, e sou uma das pessoas 
que gostariam muito de poder participar desse debate 
e de ajudar naquilo que for possível.

Sr. Presidente, peço mais uns minutos para con-
cluir o meu pensamento.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Permite-me 
um aparte?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, eu pediria mais uns minutos para concluir 
o meu pensamento, porque o meu tempo está se es-
gotando.

Concedo o aparte ao Senador César Borges.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador Sibá 

Machado, V. Exª trata de um tema muito importante para 
o Brasil, que é a infra-estrutura energética, fundamental 
para que o País possa voltar a se desenvolver.

Lamentavelmente, no período do Governo do 
Presidente Lula, o Brasil não cresceu. O País ficou 
praticamente estacionado, com um crescimento pífio, e 
não consumimos a energia que se esperava consumir 
para um País que tem a potencialidade do Brasil. Nada 
foi acrescentado em energia nova no País. A verdade 
é que nenhuma hidrelétrica foi feita. Absolutamente 
nenhuma. Vários projetos, quase duas dezenas, estão 
paralisados por falta de licença ambiental, e isso é de 
um órgão do Governo, é do Ibama, é de um Ministé-
rio ligado ao Governo. Isso causou e tem causado um 
terrível prejuízo ao País.

O Governo Lula está acabando, acabará em de-
zembro. Faltam menos de seis meses para o fim do 
Governo Lula. E V. Exª acredita que Geraldo Alckmin 
será eleito.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Não. 
O próximo mandato será do Presidente Lula. Para o 
próximo ainda há mais de quatro anos.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – O mandato 
do Presidente Lula está acabando, e ele prometeu ge-
rar muita energia. Em 2003, a atual Ministra-Chefe da 
Casa Civil, quando Ministra de Minas e Energia, man-
dou um projeto reestruturando o setor, criando energia 
nova. Não deu em nada, não foi para lugar nenhum. 
Agora, faltando cinco meses, o Presidente Lula reúne 
o Governo e diz “não podemos ficar assim. Temos de 
tocar as três grandes hidrelétricas: Belo Monte, no rio 
Xingu, as duas do complexo rio Madeira, Santo An-

tônio e Jirau”. Agora, Senador Sibá Machado! Agora, 
depois de quatro anos de governo! E continua sem 
solução a questão, porque, segundo matéria do jornal 
O Estado de S. Paulo, ele tem vontade, desejo, tem 
uma atitude desejosa de retomar, de resolver os pro-
blemas ambientais, mas o Ibama não é competente e 
capacitado. E, não sendo capacitado, se põe uma pe-
dra em cima dos projetos, prejudicando o País. Nesse 
caso, foi até bom que o País não crescesse, porque, 
se tivesse crescido, haveria um outro apagão, haveria 
falta de energia. Senador Sibá Machado, para concluir, 
quero dizer que V. Exª tenta esconder o sol com a pe-
neira, pois, quanto ao setor elétrico, este Governo foi 
um redundante fracasso.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Se-
nador César Borges, acho que V. Exª foi injusto, prin-
cipalmente com o Ibama, que é o único órgão para 
concessão de licenças ambientais. Se não for habili-
tado, não há outro.

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

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Po-
demos discordar da velocidade em alguns casos, em 
que o órgão poderia ser mais ágil e assim por dian-
te. Mas, com relação à matriz energética brasileira, o 
fruto do meu pronunciamento, o Brasil está causando 
inveja no mundo inteiro. Nós poderíamos ter partido 
para a grande infra-estrutura, para acrescentar algo 
ao parque de geração, mas temos um parque térmico 
brasileiro que foi mantido, criado no Governo do Pre-
sidente Fernando Henrique. O parque térmico que 
veio para substituir a crise da história do apagão está 
mantido. E queremos colocar para a geração dessas 
fontes o que temos de mais inovador da matriz energé-
tica brasileira, que é a biomassa e, posteriormente, a 
interligação do gasoduto. E estamos avançando nisso. 
Estamos avançando.

O setor hidrelétrico no Brasil sempre esteve numa 
crise muito grande, não dependeu da força do Presi-
dente da República. O Presidente da República tem 
mantido. Desde 1982, participo do debate que envol-
ve Belo Monte e, agora, mais recentemente, do que 
envolve o rio Madeira.

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

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Já 
concedo o aparte a V. Exª.

No que diz respeito a novas hidrelétricas na Ama-
zônia, considerei injusto, porque não depende da von-
tade pessoal do Presidente. Temos que observar que 
há uma comunidade local que nunca havia sido ouvida 
na hora de se construir uma hidrelétrica e que agora 
é ouvida. E, quando se ouve, também se ouve muitos 
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não. Há muito sim, mas há muito não. Há uma velocida-
de natural na sociedade e nas coisas, principalmente 
naquilo que é o respeito à legislação.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – V. Exª poderia 
apontar uma hidrelétrica executada pelo Governo?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Te-
mos a conclusão da hidrelétrica do rio Tocantins, a de 
Tucuruí, a ampliação de Tucuruí.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – A conclusão 
de Tucuruí?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – A 
ampliação da geração de Tucuruí, a ampliação da de 
Itaipu; duas ampliações, mais duas turbinas novas.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – São 21; e 
ele fez uma.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Não fez, não. Essa 
usina vem do Governo Fernando Henrique.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – É in-
teressante porque, quando a idéia nasce no passado, 
o Governo atual não tem relação. Quando nasce no 
Governo de agora, está atrasada.

Nessa matriz de energia elétrica, cumprimos ri-
gorosamente aquilo que devia ser feito. O País está 
chamando a atenção por ser inovador nas fontes de 
geração e de consumo de energia. O mundo inteiro 
passa a olhar para o Brasil devido ao uso da biomassa. 
O Proinfa já existe. São 3,3 mil MW de energia geradas 
a partir de biomassa, de energia eólica, de PCHs.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Elas vão co-
meçar a ser construídas ainda.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sim, 
mas o programa foi criado. Estamos pavimentando a 
rua que vai chegar lá. Chamo a atenção do País para 
que ele seja um País de consumo com racionalidade, 
com muita racionalidade. O nosso Senador Roberto 
Cavalcanti chama a atenção para mais um ponto: para 
que a legislação seja um pouco mais flexível com quem 
faz reciclagem de energia.

Agora estamos utilizando uma série de novas in-
venções. Os centros de academia têm buscado inovar 
no setor. Há o Hbio, da Petrobras; o biodiesel, a queima 
do bagaço de cana e assim por diante.

Acredito que o Brasil está inovando. Ele vai au-
mentar o potencial de geração significativamente, sem 
precisar partir para fontes tão tradicionais.

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

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Pois 
não, se o Presidente permitir, porque estou com o meu 
tempo esgotado.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – O Presi-
dente é um dos entusiastas do aumento da produção 
energética do Brasil, porque o seu Estado será um 
dos grandes beneficiados. Em primeiro lugar, quero 
parabenizá-lo. V. Exª hoje faz um discurso eletrizante 
nesta Casa. Parabenizo-o porque, afinal de contas, V. 
Exª cumpre o seu papel de Líder do Governo, de fato, 
nesta Casa. E hoje recupera-se daquele reparo que 
lhe fiz, vindo com a estrelinha do PT, grande. Está de 
parabéns pela coragem de usar essa estrela. Mas 
vamos ao assunto: V. Exª falou de duas usinas no rio 
Madeira. Das quatro que estão programadas, quais são 
as duas que o Presidente vai mandar construir agora? 
O segundo ponto: o que V. Exª pode dizer a respeito 
daquele famoso leão que vai atingir e beneficiar o Es-
tado do Acre, de execução, de responsabilidade da 
Eletronorte, que foi suspenso por conta de denúncias 
numa CPI recente nesta Casa?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – No 
Acre? Não.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª não 
sabe de um benefício ao Estado de V. Exª?

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT –AC) – Não, 
não há absolutamente nada impedindo. O convênio 
está assinado, o dinheiro está sendo depositado, será 
executada a obra.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Do Acre?
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – 

Sim.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Está sendo 

feita?
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Está 

sendo feita normalmente, não há problema algum.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Muito obri-

gado. Não há problema algum? Mas qual o trecho que 
está sendo feito? Porque acabei de ouvir uma recla-
mação de que está praticamente paralisada a obra e 
aguardando o estudo de impacto ambiental, que não 
foi liberado ainda.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Se-
nador Heráclito Fortes, sou do Estado do Acre, e, se 
houver algum problema de ordem técnica, que é pos-
sível que possa acontecer, porque não somos donos 
da absoluta razão...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – A Ministra 
Marina resolve na hora, eu sei.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Não 
é questão da Ministra Marina, não. O procedimento é 
uma questão de respeito à legislação. No Estado do 
Acre, pode-se dormir sossegado, porque não haverá 
problema.
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O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador, 
quero saber quais são essas duas usinas. Realmen-
te, dependendo da região e das usinas construídas 
pelo Governo Lula, poderíamos já dimensionar a po-
tencialidade de distribuição de energia para os próxi-
mos anos.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Che-
guei ao Estado do Pará em 1979, e já havia lá um 
imbróglio, um grande imbróglio, com a promessa de 
construção de uma hidrelétrica no rio Xingu, a cha-
mada Usina Hidrelétrica de Belo Monte, próxima à 
cidade de Altamira.

Conversei até com o Ministro Silas Rondeau, que 
na época era funcionário da Eletronorte. Falei a respeito 
das pregações que fiz contra a construção daquela hi-
drelétrica, porque a história das hidrelétricas no Brasil 
é de total desrespeito para com a comunidade a ser 
atingida pela barragem. Foi criado inclusive, no Brasil, 
um movimento chamado Movimento dos Atingidos por 
Barragem, MAB. Participei dessas coisas todas. Subi 
em caixotes de banana para fazer discursos contra o 
Governo da época, contra a Eletronorte e contra o de-
sejo de construir a usina. O problema era que não se 
respeitava a comunidade local, muito menos a legisla-
ção. Falava-se de um potencial de 11 mil MW.

Hoje, com novas tecnologias, discute-se que é 
possível reduzir até mesmo à metade, porque o rio 
passa por um período de cheia e por um período de 
seca, e não fornece 11 mil MW o ano inteiro. E quando 
alcança esse potencial, o Brasil tem excedente de água 
na região inteira; portanto, não precisaria daquilo.

Fui testemunha ocular de um imbróglio: a cons-
trução de hidrelétricas no Brasil. O que há de inovador 
no período? Houve uma crise durante o Governo do 
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. O Brasil 
passou por um problema, e, como alternativa, foi criada 
uma série de parques térmicos complementares, cuja 
fonte de geração era o óleo diesel. A região Amazônica, 
ainda hoje, queima óleo diesel como principal fonte, 
como, por exemplo, em Manaus, em Porto Velho, em 
toda a região mais a oeste da Amazônia, que conso-
me basicamente óleo diesel, fazendo um esforço muito 
grande de substituição.

(Interrupção do som.)

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

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – O 
Presidente Lula consegue, agora, em seu Governo, 
“desjudicializar” o problema da interligação do gaso-
duto de Urucum para Manaus, que é uma obra que 

agora começa a sair, de fato e de direito, do papel, e 
começa a trabalhar a “desjudicialização” do gasoduto 
de Urucum para Porto Velho a fim de manter o parque 
térmico que lá existe para queimar gás, e não mais o 
petróleo. E é claro que sonho também com a idéia de 
a Amazônia produzir biodiesel e participar dessa tão 
inovadora fonte de energia.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Acredito 
que inclusive o Presidente Lula, Senador Sibá Ma-
chado...

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Falar 
do gasoduto da Bolívia, da interligação do Nordeste, 
que é o assunto da Casa, trazer gás da Bolívia para 
abastecer o Brasil, inclusive as fontes do Nordeste, 
investir em novas fontes da própria Petrobras no País, 
isso tudo que estamos vivendo representa uma inova-
ção muito grande do parque energético brasileiro.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – O Governo 
continua com a matriz do gás da Bolívia? Vai...

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Vai. 
O gás do parque não é apenas para o Sudeste não, é 
também para o Nordeste brasileiro.

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Quer dizer 
que vocês conseguiram dobrar o Presidente Evo Mo-
rales? Parabéns.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Va-
mos conseguir.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Eu gostaria 
apenas que V. Exª respondesse – e o Brasil todo quer 
saber – quais são as duas usinas do rio Madeira que 
serão construídas pelo Presidente Lula, e quantos me-
gawatts este Governo ampliou em nossa matriz ener-
gética. Por último, mostrar mais uma vez ao Brasil a 
alergia do Presidente Lula em relação ao Nordeste. V. 
Exª anunciou vários gasodutos que serão construídos 
na região Norte. Enquanto isso, o gasoduto que liga 
Fortaleza, São Luis e Teresina, para o que nós apro-
vamos dinheiro aqui neste plenário, projeto de que 
era Relator o Senador César Borges, o dinheiro está 
contingenciado, e não houve nenhum tratamento de 
respeito para com o Nordeste. Fica aí mais uma prova 
Senador Sibá, da maneira como este Governo trata o 
Nordeste brasileiro.

(Interrupção do som.)

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Mas fico 
satisfeito com as informações que V. Exª por certo irá 
prestar ao Brasil, com relação às duas hidrelétricas e 
onde elas ficam situadas. Muito obrigado.
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O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, gostaria de ouvir mais dois apartes, mas 
vai depender de V. Exª, se é possível conceder.

Senador Tasso Jereissati e, depois, Senador 
José Jorge.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Sena-
dor Sibá Machado, sei que não tem nada a ver com 
energia elétrica, mas, a propósito do que o Senador 
Heráclito Fortes levantou sobre as anunciadas obras 
elétricas, e como V. Exª hoje aqui representa o Gover-
no, tenho uma curiosidade. Sou do Ceará, como V. Exª 
sabe. Sou do Nordeste, assim como o Senador César 
Borges, da Bahia. Vimos, ontem, no Programa Eleito-
ral, o Presidente Lula falar das suas grandes obras. E 
fez referência à refinaria de Pernambuco. Está aqui o 
Senador José Jorge, e ninguém viu essa refinaria em 
Pernambuco. Mas, na fotografia, aparecem torres de 
refino. Linda a fotografia! Mas, em Pernambuco, infeliz-
mente, ninguém viu essa refinaria. V. Exª poderia dizer 
onde está localizada essa refinaria em Pernambuco, 
Senador José Jorge?

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Lá não existe 
nem um tijolo, ainda.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – É, por-
que eu vi as fotografias. Deve estar localizada em al-
gum lugar que V. Exª não viu. E nós estamos pedindo 
que o Senador Sibá Machado a localize para nós. Eu 
gostaria muito de visitá-la. Sonhei tanto com essa re-
finaria para o Ceará, que gostaria de vê-la. Em outra, 
também vi trens correndo. Lindos! O metrô de Fortale-
za; se não me engano, o de Recife e, Senador César 
Borges, o metrô de Salvador. Também não vi o metrô 
em Fortaleza. Talvez ele esteja tão por baixo da terra 
que não se dê para ver. E, ao mesmo tempo, a notí-
cia que eu tenho é de que, para este ano, os recursos 
para o metrô de Fortaleza estão contingenciados. Não 
há verba. Metrô inclusive que eu, quando era Gover-
nador, comecei e que, pelo que eu saiba, as obras 
foram paralisadas depois que o Presidente Lula assu-
miu. Está tudo paralisado. Mas pode ser também que 
este seja tão subterrâneo... Na minha época, só uma 
pequena parte era subterrânea; a outra era metrô de 
superfície. Eu não sei se o Senador César Borges viu 
em Salvador esse metrô lindo que estava funcionando 
no filme da propaganda eleitoral do Presidente Lula. 
Mas S. Exª me disse, há pouco tempo, que também 
não viu. É subterrâneo, Senador César Borges, lá em 
Salvador? Deve estar por baixo da Baía de Todos os 
Santos. V. Exª poderia nos falar desses dois metrôs 
que nós também não vimos.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Como 
os de todas as capitais...

Sr. Presidente, vamos logo ouvir o Senador José 
Jorge?

V. Exª pediu o aparte, Senador José Jorge?
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Pedi, Senador 

Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Pois 

não.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Nós estamos 

esperando a resposta. Senador Sibá Machado, em 
primeiro lugar, elogio o esforço de V. Exª de vir aqui 
defender o Governo Lula na área de energia. Muito se 
fala do apagão que enfrentamos em 2001, que é algo 
gravíssimo e que gostaríamos que nunca acontecesse 
no Brasil. Nós temos que aprender com aquilo. Mas 
não aprendemos. E estamos correndo o risco de, da-
qui a três, quatro anos, haver um apagão maior ainda. 
Naquele momento, havia muitas obras em andamento. 
Quer dizer, rapidamente, foi possível sair do raciona-
mento, pois não houve apagão, na realidade. E quando 
o Governo Lula assumiu, a Ministra Dilma Rousseff, 
à época Ministra de Minas e Energia, esteve aqui, em 
uma audiência da Comissão de Infra-Estrutura. Acre-
dito até que V. Exª estava lá. Ela disse que o grande 
problema, naquele momento, é que havia dez mil MW 
de energia sobrando – isso está nos Anais da Casa, V. 
Exª pode examinar – o que significa 20% do consumo. 
E o que aconteceu? Durante estes anos, mesmo com 
o crescimento pequeno que temos, essa energia está 
sendo consumida. E quando o próximo Governo assu-
mir, já estaremos em situação de risco. Hoje mesmo, o 
Sul está recebendo energia do Sudeste. As linhas de 
transmissão levam, mais ou menos, 50% do consumo 
do Sul do Sudeste. Ontem, o Presidente Lula fez uma 
comemoração, porque, pela primeira vez, conseguiu 
assinar o contrato para a construção de sete hidre-
létricas, num total de 804 MW, o que, normalmente, 
seria uma hidrelétrica de porte médio – 1 mil MW –, 
e 804 MW representam o total de sete. Quer dizer, no 
Brasil é preciso 3 mil MW de energia a cada ano para 
se manter o sistema em funcionamento.

(Interrupção do som.)

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Na realidade, 
essas hidrelétricas sobre as quais ele falou no progra-
ma de televisão, que foram ampliadas são obras que 
vêm desde o Governo Fernando Henrique Cardoso, 
como a ampliação de Itaipu. São duas as obras que 
estão sendo colocadas, com um cronograma que o 
Presidente Lula não teve nada a ver. Mas V. Exª faz 
esse esforço, que é louvável, já que não há obras no 
setor energético. E rapidamente, ganhe quem ganhar 
a eleição, nós vamos ter que trabalhar para que não 
haja um apagão – aí é apagão mesmo –, em 2009, 
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2010, porque as obras do setor elétrico, V. Exª sabe, 
têm um prazo de no mínimo cinco anos. Uma hidrelé-
trica grande, como as duas do rio Madeira ou a do rio 
Xingu, a de Belo Monte...

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) –...per-
passa o mandato inteiro.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Leva de seis a 
sete anos.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – É, 
perpassa quase dois mandatos.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Este Governo 
não deu nem um passo. Tudo está do mesmo jeito que 
estava quando Lula assumiu o Governo. E a parte de 
energia nuclear – por exemplo, Angra III –, o Conse-
lho Nacional de Energia Elétrica, desde o começo do 
Governo, vai e vem, vai e vem, houve até divergên-
cia entre a Ministra Dilma Rousseff e o Ministro José 
Dirceu, e não sai. Estamos caminhando para o risco. 
Outra questão é a que o Senador Tasso levantou. São 
obras que aparecem na televisão e que não existem. 
A refinaria de Pernambuco, na verdade, não tem nem 
um tijolo colocado. Os metrôs também estão paralisa-
dos. O Tribunal Superior Eleitoral deveria proibir foto 
de obra inexistente.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Con-
cluindo, Sr. Presidente.

Senadores José Jorge e Tasso Jereissati...
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Tenho ape-

nas uma dúvida.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Só 

um instante. Meu tempo já está esgotado. Estou com 
medo de, daqui a pouco, o meu pronunciamento virar 
outra coisa.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – O Presidente 
é generoso. Queria apenas que a Assessoria pudesse 
me informar se posso abrir um processo contra o PT 
por propaganda enganosa. Queria saber se isso cabe 
à Assessoria Jurídica do Senado porque, se a respos-
ta for positiva – invoco o testemunho dos Senadores 
Tasso Jereissati, José Jorge e César Borges –, vamos 
processar esse Partido por propaganda enganosa.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Vou 
ter que pedir aparte ao Senador Heráclito Fortes.

É um prazer muito grande debater com V. Exªs.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Fui instado 

pelo prezado colega Tasso Jereissati, que ficou indig-
nado com a propaganda enganosa do PT exibida on-
tem na televisão e citou o caso do metrô de Salvador, 
dado como pronto, mostrando figuras de trens japone-
ses moderníssimos. Não existe nada disso na Bahia! 
Sabe o que o Governo de V. Exª fez com o metrô da 
Bahia? Pôs uma pedra em cima; matou o projeto. Tí-
nhamos recursos do Banco Mundial, que queria liberar 

aproximadamente US$ 100 milhões. Mas o que fez o 
Governo? Mandou cancelar US$ 32 milhões dos US$ 
100 milhões. Sabe o que o Governo fez com o projeto 
do metrô? Seriam 12 Km; entretanto, o Governo disse 
que só retomaria o projeto se fossem 6,5 Km, Senador 
Tasso Jereissati. Sabe como é chamado o metrô lá em 
Salvador, Presidente Renan Calheiros? Metrô calça 
curta, por causa dos 6,5 Km! Iria transportar 200 mil 
pessoas por dia; agora vai transportar 80 mil. E não é 
possível, pelo menos em dois anos, o Presidente apre-
sentá-lo como obra; mostrar o trem correndo sobre os 
trilhos. Isso é propaganda enganosa. É lamentável que 
o Presidente da República tenha que recorrer a isso. 
Agradeço a sua compreensão para que eu pudesse dar 
essa explicação ao nobre Senador Tasso Jereissati. V. 
Exª é um grande colega aqui. Muito obrigado.

O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Obri-
gado.

Sr. Presidente, para concluir.
Senador José Jorge, obras dessa natureza, prin-

cipalmente do setor elétrico, é claro, não podem ter 
execução em menos de quatro anos. É impossível. O 
que estamos fazendo aqui é pavimentando a possibi-
lidade de o Brasil abrir todas essas frentes no setor 
de energia e ser um País referência, de matriz limpa 
e duradoura que afaste, de uma vez por toda, o perigo 
de apagões daqui para frente.

Não foi mexido em absolutamente nada em termos 
de continuidade de Governos anteriores. Volto a dizer, 
reafirmo desta tribuna que desde 1979 sou testemunha 
ocular de que na Amazônia esse problema de cons-
trução de hidrelétricas nunca foi tratado com respeito 
à comunidade local e muito menos à legislação. Por 
isso estavam paralisadas. O Presidente Lula anuncia 
que haverá a construção porque agora pode, porque 
há diálogo com a comunidade, porque se respeita a 
legislação. O Ministério Público retirou o embargo, o 
Ibama começa a fazer o licenciamento e tudo o mais. 
Nós temos agora condições de fazer aquilo com que 
tanto se sonhou naquela região. É inteira a possibili-
dade de ser feita a partir de agora.

Governo nenhum faria. Se fizesse seria burlando 
a lei, passando por cima da comunidade.

O nosso Brasil, com certeza, em um curto espaço 
de tempo, será um dos Países que estarão crescendo 
economicamente a uma taxa média de 5%, sem risco 
nenhum de falta de energia elétrica.

Sr. Presidente, eu não tive condição de ler todo o 
meu pronunciamento e peço que V. Exª o dê como lido 
na íntegra. Agradeço pela tolerância comigo.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR SIBÁ MACHADO.
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Durante o discurso do Sr. Sibá Machado, 
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) – Esta Presidência defere o pedido de V. Exª, Se-
nador Sibá Machado.

Comunico à Casa que estão inscritos os Senado-
res Heráclito Fortes, por cessão do Senador José Jorge 
e, em seguida, o Senador César Borges.

Pediu a palavra, como Líder do PSDB, o Senador 
Tasso Jereissati, de modo que concederei a palavra a 
S. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Concedo a palavra pela ordem, Senador Mag-
no Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Bem rapidamente, Senador 
Tasso Jereissati.

Sr. Presidente, apenas para fazer um registro. Eu 
acabei de dar uma entrevista a uma emissora de televisão 
ao vivo. Quando ali cheguei, recordei-me de que, nos úl-
timos dias, o Relator Senador Amir Lando me telefonou e 
disse para eu não fazer discursos porque estou batendo 
demais, provocando a ira dessa gente. 

No penúltimo dia do bendito relatório, falei com S. Exª 
ao telefone, e ele disse que não havia nada que pudesse 
chegar na minha vida, na minha história de homem de 
bem que eu sou. No outro dia, fui surpreendido por ele.

Sr. Presidente, não tenho mais capacidade de me 
indignar. Chego para dar entrevista, e os jornalistas dizem: 
“Olha, estou aqui com os três critérios na mão para se 
enquadrar; o senhor não se enquadra em nenhum deles. 
Não sei o que vou lhe perguntar. O senhor nunca colocou 
emenda. Se a CPI foi feita para detectar irregularidade 

no Orçamento para a máfia de ambulância, o senhor 
nunca colocou. O senhor está enquadrado em quê? O 
senhor está enquadrado na capacidade que não tem de 
fazer adivinhação”. 

E, hoje, recebi, Sr. Presidente, do dia 2/9/2005 
– está caminhando para um ano e três meses –, este 
recibo da Trans Grancap, empresa à qual devolvi esse 
bendito carro há um ano e três meses. Não foi ontem, 
nem há três meses, nem há dois meses; foi há um ano 
e três meses. 

Fico estarrecido porque todo dia tenho de vir aqui, 
foro que tenho, de onde posso falar com a Nação bra-
sileira. Já não me angustio mais, a minha alma está em 
paz. Mas ainda há a indignação de ver meu nome ser 
colocado em uma situação tão nojenta, sem nada dever, 
sem de nada participar. Uma CPI se faz com fato deter-
minado, e o fato determinado dessa é examinar, checar 
quem roubou o Orçamento Público numa máfia de am-
bulância. Eu nunca coloquei emenda, nunca participei 
de máfia de ambulância, não tenho ambulância, nunca 
entreguei, nunca dei, nunca falei com ninguém, e a cada 
dia tenho de vir aqui fazer um registro desta natureza 
para a Nação brasileira. Hoje, com este recibo na mão, 
eu não esperava por ele, chegou ontem ao meu gabinete. 
Até agradeço ao dono da empresa que me enviou esse 
recibo do carro devolvido há um ano e três meses.

Estou pagando por não ter a capacidade, não ter 
o dom da capacidade de investigação. A Bíblia diz que 
os adivinhos não herdarão o reino dos céus. É um dom 
que eu nem gostaria de ter, mas eu queria fazer este re-
gistro, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. MAGNO MALTA EM SEU PRONUNCIA-
MENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Agradeço a V. Exª.

Tenho a honra de conceder a palavra, na forma 
do art. 14, inciso II, alínea “a”, ao nobre Senador Tasso 
Jereissati, como Líder do PSDB. 

Com a palavra V. Exª.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, vou falar hoje um pouco sobre a 
mentira. 

Nos Estados Unidos da América do Norte, é re-
conhecido o princípio de que o homem público porta-
dor de mandato popular ou candidato pode cometer 
muitos pecados, pode cometer muitas falhas, mas, 
com certeza, é considerado imperdoável que o homem 
público americano minta para seu povo. Vários casos 
de conseqüências graves foram registrados. O Presi-
dente Nixon caiu não por causa do Watergate em si, 
mas porque mentiu ao dizer que desconhecia as fitas e 
seu conteúdo; todo o processo em cima do Presidente 
Nixon foi em função da mentira que ele cometeu ao 
afirmar o desconhecimento das fitas. 

Agora me fugiu o nome de um candidato à Pre-
sidência dos Estados Unidos que ia muito nas pesqui-
sas, mas foi acusado de determinada atitude pouco 
conveniente na vida pessoal. Essa atitude não foi, por 
si só, capaz de lhe tirar a popularidade e o direito de 
pleitear a sua candidatura. No entanto, quando ele ne-
gou o fato e logo após apareceu uma foto sua em uma 
situação, vamos dizer, comprometedora, ele perdeu o 
direito de disputar a Presidência da República porque 
mentiu ao eleitor e ao povo americano.

O Presidente Clinton, em escândalo mais recente, 
ao ser acusado de ter um comportamento inadequado 
na vida pessoal, ousou contar uma mentira e quase 
teve de enfrentar um processo de impeachment, mas 
ele escapou porque, imediatamente, confessou pu-
blicamente o seu ato inconveniente. Essa atitude fez 
com que ele ficasse na Presidência da República e 
até terminasse o seu mandato como um dos mais po-
pulares presidentes americanos da história recente, o 
que seria absolutamente inviável e impensável se ele 
tivesse mentido sobre o caso.

Isso é normal, é natural. Esse é um valor fun-
damental. O Presidente da República, o homem pú-
blico tem na credibilidade a sua ferramenta principal 
de legitimidade. Se ele não tem credibilidade, se ele 
é um falso, se é um mentiroso contumaz, se costuma 
enganar o eleitor e a nação a que serve, perde a sua 
ferramenta fundamental de legitimidade.

O que tem acontecido no Brasil ultimamente é 
um festival de mentiras absolutamente inacreditáveis 

e de uma desfaçatez absoluta. Não podemos viver em 
um país que vive sob a égide da mentira.

Portanto, queria começar falando sobre isso e 
explicar por que razão eu, em nome do PSDB, como 
Presidente do PSDB nacional, o Presidente do Par-
tido da Frente Liberal, Senador Jorge Bornhausen, e 
o Presidente do Partido Popular Socialista, Deputado 
Roberto Freire, vamos levar ao Ministério Público uma 
representação de perjúrio contra o Sr. Paulo Okamot-
to. Ao prestar depoimento na CPI dos Bingos, nesta 
Casa, e ao responder a uma interpelação do Senador 
Antonio Carlos Magalhães, o Sr. Paulo Okamotto ne-
gou peremptoriamente que o Presidente da República 
soubesse que ele pagou um débito de sua Excelência 
para com o PT. 

Vou ler aqui a íntegra da resposta do Sr. Paulo 
Okamotto a uma interpelação do Senador Antonio Car-
los Magalhães: “O Sr. Jacques Wagner negou porque 
eu, durante a tratativa que fiz junto com o Partido, com 
o Delúbio Soares, jamais comentei com o Presidente 
que esses débitos se encontravam em aberto”.

Na CPI, sob juramento perante esta Casa, o Sr. 
Okamotto declarou isso, o que é gravíssimo. Infelizmen-
te, estamos vivendo num mundo em que não se valori-
zando devidamente o escândalo. Isso é gravíssimo.

Em seguida – vou repetir aqui –, nesse mesmo 
dia ou na mesma época, o Sr. Okamotto, que é dado 
como homem de confiança do Presidente da República, 
deu uma entrevista ao jornal Folha de S.Paulo. 

A Folha de S.Paulo perguntou: “Na época o se-
nhor contou ao Presidente, seu amigo?”. Okamotto: 
“Não contei. Não comentei nada com ele. Primeiro, você 
imagina, em 2003, o seguinte cenário: você assumin-
do o Governo. Eu via pouco o Presidente, não ia ficar 
enchendo o saco dele com uma coisa como essa”. 

Na semana passada, o Sr. Presidente da Repú-
blica, Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista ao Jornal 
Nacional, declarou ao repórter da Globo que, na ver-
dade, ele não pagou ao PT porque não devia nada ao 
PT. Ele não devia nada, absolutamente, ao PT e, por-
tanto, por isso, não pagaria. Aqui vou também repetir 
textualmente a frase do Presidente da República do 
Brasil, em que desmente depoimento do Sr. Okamotto 
prestado sob juramento à CPI sobre seu débito. 

Disse Lula: “Falei pro Okamotto: cê quer pagar, 
que pague!. Eu não tenho nada com isso e não vou 
pagar”. 

Essas palavras foram copiadas integralmente 
da entrevista dada ao Jornal Nacional, Senador Cé-
sar Borges.

Ora, uma das duas aconteceu: ou o Sr. Okamot-
to cometeu perjúrio nesta Casa, ou o Presidente da 
República mentiu. Acho que a Comissão de Constitui-
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ção, Justiça e Cidadania deveria convocar o Sr. Oka-
motto imediatamente para, na próxima reunião, para 
explicar isso.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Ou os dois.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Ou os 

dois, porque, se o Presidente da República não men-
tiu, ele viu o seu amigo Okamotto cometendo perjúrio, 
nesta Casa, em nome dele, e isso é absolutamente 
inaceitável. Repito: isso, nos Estados Unidos da Amé-
rica do Norte, seria imediatamente considerado razão 
para impeachment. 

Quero isso muito bem explicado. Vou pedir ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães que convoque o 
Sr. Okamotto para a próxima reunião.

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

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Pois 
não, mas primeiro vou ouvir o Senador César Borges. 
Em seguida, concederei os outros apartes.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador Tasso, 
V. Exª faz muito bem ao chamar a atenção sobre esse 
trecho da lamentável entrevista dada pelo Presidente 
Lula ao Jornal Nacional. Entre tantos outros despau-
térios, ele trouxe esse fato assombroso, desmentindo 
a afirmação na CPI do Sr. Okamotto. Podemos cons-
tatar que existe um verdadeiro mar de mentiras. Pri-
meiro houve o escândalo envolvendo o Sr. Waldomrio 
Diniz, depois a CPI dos Correios e a CPI dos Bingos, 
Desde então temos assistido, nesta Casa e o Brasil 
tem visto pela televisão, a uma avalanche de mentiras 
e desmentidos e versões sobre versões. Lamentavel-
mente isso tem ocorrido.

Veja bem V. Exª: somos levados a concluir que 
foi montada uma versão para o Sr. Paulo Okamotto. 
Ele veio aqui e apresentou a sua versão que, claro, é 
mentirosa, é perjúrio porque foi uma versão montada 
dentro do gabinete do Palácio do Planalto. Eles efetiva-
mente conversaram, mas, como a situação foi resolvi-
da na CPI dos Bingos, com a ajuda do Judiciário, que 
impediu a quebra do sigilo bancário do Sr. Okamotto, 
o Presidente Lula se sentiu tranqüilo para se abrir um 
pouco mais ou, como é primário, esqueceu a versão 
montada e, agora, veio dizer o que talvez seja a ver-
dade. Eles conversaram e ele, então, mandou pagar. 
Ou todas as duas são meio mentirosas. A verdade é 
esta: V. Exª mostra que o Presidente da República está 
mentindo, forjando versões. Embora soubesse de tudo 
– Correios, mensalão, valerioduto, sanguessugas –, se 
escuda dizendo que não sabia de nada. A população 
brasileira já não aceita isso. Assim, precisamos levar 
às barras dos tribunais aqueles que cometem perjú-
rio – um crime grave –, para serem responsabilizados. 
Age muito bem V. Exª ao trazer este assunto. Acho que 

todos nós Senadores temos de procurar responsabi-
lizar o Sr. Okamotto ou o Presidente Lula. Não pode-
mos ficar como aqueles que aceitam essas versões 
doidivanas do Presidente Lula que aparecem a cada 
dia. Muito obrigado.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senador César Borges por sua contribuição. 
É isso mesmo que está acontecendo. As mentiras se 
tornaram tão banais neste Governo que esquecem as 
versões anteriores e dizem outras com toda a tranqüili-
dade. Só que, neste caso, estamos falando de perjúrio 
grave cometido diante desta Casa.

Com a palavra, o Senador José Jorge.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Tasso, 

quero também me solidarizar com V. Exª. Foram duas 
versões completamente diferentes. Provavelmente, as 
duas devem estar erradas. O Sr. Paulo Okamotto pagou 
realmente essa dívida do PT. Ninguém sabe de onde 
veio esse dinheiro. Hoje, o Sr. Paulo Okamotto tem um 
belo salário, mas, na época, ele não tinha esse salário 
todo para pagar essa dívida. Pagou também a dívida 
da filha do Presidente Lula. É uma espécie de pagador 
geral do Brasil. Então, V. Exª está dizendo uma coisa 
muito grave: que este Governo se contradiz. É aquela 
história: mentira tem perna curta. Então, quando você 
não diz a verdade, daqui a pouco você esquece e 
gera uma nova versão. Foi o que aconteceu. Eles ago-
ra não sabem mais o que disseram, não conseguem 
fechar essa questão do pagamento desse recurso. 
Acho que temos que recorrer aos tribunais porque, no 
programa eleitoral de ontem, além da mentira espe-
cífica, nós tivemos uma série de obras virtuais, como 
V. Exª citou. No meu Estado de Pernambuco, particu-
larmente, apareceu essa tal refinaria na qual não foi 
colocado nenhum tijolo ainda. Então, é um programa 
virtual, porque apareceu até fotografia da refinaria. É 
uma coisa grave botar uma fotografia de uma obra que 
não existe. O Presidente Lula não tem obras nesses 
locais. Essas hidroelétricas que ele citou também são 
obras de governos anteriores às ampliações. Essas 
obras de hidroelétricas, como, aliás, o Senador Sibá 
Machado disse muito bem, demoram quatro, cinco 
anos. Ele vem fazendo, mas ele mesmo não começou 
nenhuma obra nova no setor elétrico, o que é uma coi-
sa gravíssima, porque o setor elétrico repercute cinco 
anos depois. Então, se durante três anos não forem 
feitas obras, daqui a cinco anos essas obras vão fazer 
falta. Por isso V. Exª tem razão. Temos de estar atentos 
na campanha eleitoral, para que se comece a dizer a 
verdade e o povo possa decidir com isenção, porque 
é muito difícil enganar todo mundo ao mesmo tempo, 
como estão tentando fazer. Muito obrigado.
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O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senador José Jorge.

Ouço o Senador Heráclito. Em seguida, passo a 
palavra a V. Exª, Senador Sibá Machado.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Tasso, V. Exª traz a esta tribuna um tema que, além 
de oportuno, não pode se encerrar nas suas palavras. 
Ele tem de ter continuidade pela gravidade do que está 
sendo dito. E nós começamos a ver, Senador Sibá Ma-
chado, no primeiro dia de programa do Presidente Lula, 
que a coragem do Chefe da Nação e de sua equipe 
em enganar o brasileiro está passando das medidas. 
Um programa plasticamente bem feito, mostrando que 
atrás das cenas está o Duda Mendonça, aquele mesmo 
criador do fura-fila do Celso Pitta, que impressionou e 
encantou os paulistas, continua na prancheta e ago-
ra volta com outra roupagem, porque vários fura-filas 
apareceram no programa. Mas, Senador Tasso, o Brasil 
hoje sabe por que o Presidente Lula foge de entrevistas 
coletivas com a imprensa. Não resiste. O Presidente 
Lula não resiste abordar temas em que tenha que falar 
a verdade. Vamos nos lembrar daquela entrevista que 
ele deu em Paris, desrespeitando a imprensa brasileira 
e escolhendo uma correspondente estrangeira, quan-
do achou que era normal, que era comum a existência 
do caixa 2. Grave para um Presidente da República. 
Mas o mais grave de tudo isso – e sugiro que também 
seja encaminhado ao Ministério Público – foi o depoi-
mento, ontem, no programa eleitoral, do ex-Deputado 
Valdemar Costa Neto. O Deputado Valdemar Costa 
Neto, de São Paulo, renunciou a seu mandato para não 
ser cassado. Pois bem, ontem, ele fez um mea-culpa 
e disse que errou, porque recebeu dinheiro do caixa 
2 para pagar contas da campanha do Presidente da 
República, em 2002, colocando por terra tudo o que 
foi dito na CPI. De forma que acho que devemos en-
caminhar também ao Ministério Público, que tem uma 
lista com 40 responsáveis, o nome e esse fato, para 
que providências, Senador Tasso, sejam tomadas. O 
que disse o Sr. Valdemar Costa Neto é um desrespeito 
ao instituto das CPIs e um desrespeito a esta Casa. A 
verdade é preciso que prevaleça, a de agora ou a dita 
na CPI. Mas acho que esse é um fato gravíssimo, Se-
nador Tasso, e que deve ser apurado. Graças a Deus, 
chegamos a um momento em que, apesar das limita-
ções, o PT, aos pouquinhos, começa a mostrar a sua 
verdade. Muito obrigado.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senador Heráclito Fortes. Passo a palavra 
ao Senador Sibá Machado.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sena-
dor Tasso Jereissati, é um direito que assiste a V. Exª, 
ao PSDB e aos demais partidos que subscrevem um 

pedido de verificação judicial sobre o fato. Isso é in-
discutível, um direito constitucional. Sem problemas. 
Insistimos em fazer aqui o debate político em defesa 
do Presidente Lula, porque confiamos nele absoluta e 
incondicionalmente, na sua imagem, no seu Governo, 
na sua história e em tudo mais. Ontem, participei de um 
debate parecido com este, tratando do mesmo assunto, 
e vou reiterar aqui o que disse não só ontem, mas em 
todas as vezes que vim à tribuna desta Casa para falar 
desta matéria. Em todos os momentos, o Presidente 
Lula não reconheceu aquele tipo de despesa porque 
era uma despesa partidária, no pleno exercício de uma 
missão partidária. Convocado que foi, aceitou a mis-
são e a cumpriu. Portanto, não pode ser atribuída a ele 
qualquer tipo de responsabilidade sobre a matéria. Não 
se pode aqui colocar qualquer dúvida sobre a palavra 
do Presidente da República, porque ele, jamais, disse 
qualquer versão que não seja a única e verdadeira. Ele 
não conhece aquele tipo de conta. É um problema – e 
já foi dito várias vezes – de contabilidade do PT, cujo 
tesoureiro poderia ter feito a retificação de conta, que 
não fez. É um erro que está vivo até hoje. Conversei 
com o tesoureiro da época, Deputado José Pimentel. 
Falamos sobre o assunto, indaguei por que não fez a 
retificação de contabilidade, por que fez uma apresen-
tação de contabilidade ao TSE, dizendo que aquilo era 
uma dívida do caixa do partido, quando não era. Então 
não há, no meu entendimento, nada que impeça nova-
mente um esclarecimento sobre o assunto, se tantas 
vezes necessário for falar sobre ele. Mas volto a dizer 
a V. Exª que é um direito legal que deve ser considera-
do. Nós respeitamos. Não há problema algum quanto 
a continuar explicando esse fato.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Tasso... 

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Um 
minuto. Depois passo, com prazer, a palavra a V. Exª.

Senador Sibá, parece-me que há um equívoco 
de V. Exª, ou não há um entendimento aqui. O Presi-
dente Lula reconheceu que não tinha dívida com o PT, 
que não reconhecia a sua dívida com o PT. No entanto 
– e é esta a questão do perjúrio do Sr. Okamotto –, ele 
disse claramente – e vou repetir aqui as palavras do 
Presidente Lula na televisão, em cadeia nacional, em 
que 80 milhões de brasileiros assistiram, está grava-
do: “Se você quiser pagar, que pague, porque eu não 
devo nada!”, dirigindo-se ao Sr. Okamotto. Ora, se o 
Sr. Okamotto disse aqui na CPI dos Bingos, sob jura-
mento, a uma interpelação do Senador Antonio Carlos 
Magalhães, que nunca comentou esse assunto com o 
Presidente Lula, que fez o pagamento sem que o Pre-
sidente Lula soubesse e à revelia deste, ele, naquele 
instante, cometeu perjúrio. E acho que foi isso que V. 
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Exª está nos confirmando aqui. Ora, se V. Exª diz que 
não coloca, em nenhum minuto, a palavra do Presi-
dente em dúvida, V. Exª está dizendo para nós todos 
aqui que o Sr. Paulo Okamotto cometeu perjúrio nesta 
Casa. Portanto, eu pediria ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que acaba de chegar a esta Casa, 
que fizesse imediatamente uma convocação para que 
ele viesse a nossa Comissão de Justiça para prestar 
esclarecimentos. Perjúrio, Presidente Antonio Carlos! 
V. Exª sabe muito mais do que eu até, é impeachment 
imediato nos Estados Unidos. É a única coisa que um 
Presidente, um homem público, não pode fazer. No 
caso, perjúrio, como V. Exª acaba de confirmar, do Sr. 
Okamotto, se não coloca em dúvida a palavra do Se-
nhor Presidente.

Senador Antonio Carlos.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 

– V. Exª tem absoluta razão. Nos Estados Unidos tem 
o caso Nixon, que é bem esclarecedor sobre isso. E 
mais ainda, o próprio Governo deu oficialmente uma 
nota, há mais tempo, assinada pelo Sr. Jaques Wag-
ner, de que o Presidente da República não tinha débi-
to nenhum com o partido. Okamotto veio aqui e disse 
que tinha débito e que ele fazia o sacrifício – veja que 
estranho – de pagar em quatro prestações o débito do 
Presidente de R$29.600,00. O Presidente da República 
vem à televisão para milhões de brasileiros num dia 
até desastroso – por isso mesmo ele falou a verdade; 
ele estava realmente em um dia infeliz para mentir; en-
tão falou a verdade. Disse que não, que nunca tomou 
dinheiro lá, que não pagava, que se ele quisesse pa-
gar que pagasse. Evidentemente que V. Exª tem toda 
razão quando pede a convocação do Sr. Okamotto, 
coisa que vou fazer imediatamente para os dias que 
nós teremos sessões em setembro. Acho que V. Exª 
tem razão. Esse assunto é grave demais para passar 
despercebido. Deveremos logo requisitar a gravação 
do Presidente da República e a gravação de Okamotto 
na CPI, e colocarmos para que toda a Comissão ouça 
e tome as providências indispensáveis. Mais uma vez 
V. Exª vem, com propriedade, trazer um assunto que 
não pode ficar sem ser tratado com firmeza, a fim de 
que o próprio Supremo Tribunal veja que é necessário 
abrir o sigilo de Paulo Okamotto, porque aí é que V. 
Exª vai ver quanta coisa vai aparecer.

O SR. TASSO JEREISSATTI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senador Antonio Carlos Magalhães.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
Tasso...

O SR. TASSO JEREISSATTI (PSDB – CE) – Obri-
gado, Senador Antonio Carlos Magalhães, pela com-
preensão da profundidade do problema.

E eu passo o aparte ao Senador Heráclito For-
tes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Eu queria 
lembrar ao Senador Sibá Machado e à Nação o fato 
como aconteceu, para refrescar a memória de alguns. 
Esse episódio (a despesa feita) envolvia o Presidente 
de Honra do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio 
Lula da Silva, um acompanhante e o Sr. Aloizio Mer-
cadante, assessor internacional do PT. O Sr. Aloizio 
Mercadante pagou; o Presidente Lula, não. Quem está 
certo ou quem está errado? Se não havia o débito, por 
que Mercadante pagou? Por que o partido recebeu? 
Senador Antonio Carlos, esta estória está mal conta-
da e mal explicada. Lembra-se, Senador Sibá, de que 
o Senador Mercadante foi companheiro na mesma 
viagem e fez o pagamento? V. Exª não vai condenar 
o seu ex-Líder e candidato ao Governo de São Paulo! 
Quem está errado nessa estória toda? Louvo a V. Exª 
a iniciativa de solicitar à Comissão de Constituição e 
Justiça que apure esses fatos. Muito obrigado.

O SR. TASSO JEREISSATTI (PSDB – CE) – Obri-
gado, mais uma vez, Senador Heráclito. Mas eu queria, 
antes de encerrar, listar aqui, em um mesmo pronun-
ciamento, ilustres Senadores – ainda no mesmo pro-
nunciamento –, outras mentiras que foram colocadas. 
O Presidente da República, Senador Antonio Carlos, 
fora essa mentira que é extremamente grave – ou a 
mentira de Okamotto, pois implica perjúrio –, mentiu 
ao dizer que foi ele quem fez a Controladoria-Geral da 
União. Mentiu aí! Tranqüilamente, com a maior desfa-
çatez, para o País inteiro em cadeia nacional. Todos 
sabem que a Controladoria foi criada no Governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, e que teve 
como titular a Srª Anadir – até sua amiga e por quem 
V. Exª tinha muita admiração.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– A CPI, aliás, foi criada por causa de uma interpela-
ção minha.

O SR. TASSO JEREISSATTI (PSDB – CE) – Exa-
tamente. E o Presidente Lula mentiu quando disse que 
afastou os Ministros José Dirceu e Palocci.

A imprensa brasileira está farta de documenta-
ção de entrevistas do Presidente da República. Numa 
delas, eu me lembro até que ele dizia: “Se o Palocci 
pedir para sair, eu não deixo”. E, depois, na despe-
dida do Ministro Palocci, ele dizia que o Palocci era 
mais do que um amigo, um companheiro, que era um 
irmão e que lamentava muito o pedido de exoneração 
do Ministro Palocci. O mesmo aconteceu na saída do 
Ministro José Dirceu, quando ele lamentava... Existe 
até uma carta muito bonita, emocionada, do Ministro 
José Dirceu pedindo a exoneração. Mentiu ou não 
mentiu – aí fiquei em dúvida, Senador César Borges 
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– ao dizer que afastou os envolvidos? Quer dizer que 
ele agora acusa os dois ministros de estarem envol-
vidos naqueles escândalos. Aí fiquei em dúvida – e o 
Senador Sibá Machado até podia esclarecer – se é 
uma mentira ou não, porque ele disse que o Senador, 
o Ministro Palocci e o Ministro José Dirceu eram envol-
vidos nos escândalos. Eu não sei se aí ele mentiu ou 
se não mentiu. Se não mentiu, é uma acusação muito 
grave aos seus ex-ministros que ele está fazendo. E, 
finalmente, mentiu aí nessa questão grave do perjúrio 
do seu companheiro, amigo, irmão que toma conta das 
suas contas particulares, o Paulo Okamotto. Essa do 
perjúrio é gravíssima.

Agora a banalização da mentira, neste País, a 
partir do Presidente da República, é absolutamente 
inaceitável, absolutamente inaceitável! Com fatos como 
este, a credibilidade e até a legitimidade do Presidente 
da República entram em jogo.

Fiquei abismado com o fato. Pensava que o Presi-
dente Lula estivesse mentindo por estar sem produção, 
sem assessores e em face de perguntas que não se 
preparou para responder. Mas, quando eu o vi mentindo 
ontem, num programa de televisão produzido, editado e 
gravado, constatei que a mentira passou a ser, na sua 
cultura, normal. Desfaz versões com a maior calma, 
pensando ele, talvez em virtude das pesquisas, que 
pode, tranqüilamente, com a força de sua popularida-
de, enganar a população brasileira, especialmente a 
mais pobre, que é a que continua, de alguma manei-
ra, acreditando nele, por falta de conhecimento e de 
acesso aos estudos. Assim, crê que pode fazê-lo sem 
nenhuma conotação mais grave.

E nós não podemos deixar que isso aconteça. 
Temos que reagir nesta Casa, principalmente porque 
houve perjúrio. Quando um Presidente aparece pro-
duzido pelo seu produtor, pelo seu partido e mostra a 
fotografia de uma refinaria em Pernambuco, de hidro-
elétricas que inexistem, filme do metrô de Salvador 
– como eu falava com o ilustre Senador César Borges 
– e de Fortaleza, com os trens correndo para lá e para 
cá, concluímos que ultrapassaram todos os limites da 
desfaçatez de um homem público e um Presidente da 
República!

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Linhas férreas do tempo de D. Pedro II!

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Do 
tempo de D. Pedro II. É muito sério! Essa questão do 
perjúrio devemos tratá-la, porque aconteceu exatamen-
te o suficiente para reagirmos e dizermos: O Senado 
Federal não pode admitir ser um centro de ilusionis-
mo para a população brasileira, sem nenhum tipo de 
reação a isso que está ocorrendo.

Muito obrigado a todos.

Durante o discurso do Sr. Tasso Jereis-
sati, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Efraim Morais, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Tasso Jereissati.

Concedo a palavra ao Senador José Jorge, do 
PFL de Pernambuco, por permuta com o Senador He-
ráclito Fortes.

Em seguida, ouviremos o Senador Antonio Car-
los Magalhães, para uma comunicação inadiável, e o 
Senador Heráclito Fortes.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, eu também vou falar 
sobre mentira porque esse é o grande tema nacional. 
Só que vou falar de outras mentiras, mais do que o 
Senador Tasso Jereissati falou sobre a questão gra-
víssima do pagamento do Sr. Paulo Okamotto. Eu 
também estava na CPI, era membro da CPI, vi o Sr. 
Paulo Okamotto falar e, quando o Presidente deu a 
entrevista – assisti à entrevista do Presidente na Rede 
Globo – também fiquei abismado ao constatar como 
duas versões tão diferentes puderam ser apresentadas 
para toda a população brasileira, gravada, etc. Foi de 
uma gravidade ímpar.

Outra questão é em relação aos programas elei-
torais. Ontem, o Presidente Lula, bem como os demais 
candidatos, inauguraram a fase do programa eleitoral 
pelo rádio e pela televisão. Verificamos, no programa do 
Presidente Lula, que ele escolheu, para mostrar suas 
realizações, uma série de obras que podemos chamar 
de fantasmas, porque não aconteceram. E as que acon-
teceram não foram realizadas no governo dele.

Eu anotei aqui o que o Presidente Lula falou. Por 
exemplo: modernização e ampliação de aeroportos e 
portos. Ora, em Pernambuco, quando o Presidente Lula 
assumiu, a ampliação do aeroporto de Recife estava 
praticamente concluída, ele inaugurou novamente, e o 
aeroporto está listado entre os dezenove aeroportos. 

O Porto de Suape, de Pernambuco, vem sendo 
construído há trinta anos. O Presidente Lula colocou 
muito menos recursos federais no Porto de Suape do 
que o Governo Fernando Henrique ou os anteriores 
a ele. Então, no caso específico de Pernambuco, as 
obras não foram da sua gestão.

O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador José 
Jorge...

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Por favor, in-

clua também o aeroporto internacional de Salvador, 
que leva o nome do saudoso Deputado Luís Eduardo 
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Magalhães, que foi inaugurado em 2002 e aparece 
também como obra do Governo Lula. Isso é incrível, 
lamentável, inaceitável!

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – E vem essa 
questão de portos e aeroportos. Ninguém sabe quais 
são esses dezenove aeroportos e esses vinte por-
tos que foram ampliados ou construídos no Governo 
Lula.

Depois, Senador Tasso Jereissati, vem constru-
ção e ampliação de hidroelétricas. Se houve uma coisa 
que o Governo Lula não fez foram hidroelétricas; isso 
realmente ele não fez. E ele colocou Peixe Angelical, 
começada anteriormente; a duplicação de Tucuruí – dá 
até vontade de rir, porque, quando eu era Ministro, um 
ano antes de acabar o Governo Fernando Henrique, 
fui a Tucuruí inaugurar, e Fernando Henrique inaugu-
rou também, uma turbina; aquilo é um programa que 
vai incluir turbina por turbina e começou no tempo do 
Senador Antonio Carlos Magalhães –; e a ampliação 
de Itaipu que são duas turbinas, também contratadas, 
e que ele não teve nada com isso.

Então, na área de energia elétrica, particularmen-
te, ontem ele assinou um contrato. Pela primeira vez, 
Sr. Presidente, foi assinado um contrato de hidroelé-
trica. Foram sete hidroelétricas que, no total, gerarão 
804,6 MW. Ora, 804,6 MW correspondem a uma hi-
droelétrica de porte médio. No Governo do Presidente 
Fernando Henrique, de seis em seis meses, se fazia 
uma licitação com diversas hidroelétricas desse tipo. 
Ontem, foram seis que vão ficar prontas em 2011. Fo-
ram licitadas agora, precisam de cinco anos; em 2011, 
se tudo der certo, ficarão prontas. São 804 MW. O 
consumo de energia no Brasil, com esse crescimento 
pífio da economia, cresce em torno de 2.500 a 3.000 
MW por ano. Então, o Governo, em quatro anos, licita 
804 MW. Quer dizer, menos de 10% da necessidade. 
Então, na área de energia elétrica, efetivamente, este 
Governo não tem nada a expor. Acho que ele colocou 
essas hidroelétricas aqui porque não queria dizer que 
ia passar sem fazer nada.

Depois vem a questão dos projetos de amplia-
ção e implantação de refinarias e pólo petroquímico. 
A Refinaria Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul, 
quando eu nasci, já existia. Tenho 60 anos. É uma re-
finaria antiqüíssima. Não sei o que ele fez lá. Quanto 
à refinaria de Pernambuco, foi assinado um convênio 
da Pedevesa com a Petrobras, mas a refinaria não 
tem um tijolo, não tem um projeto executivo ainda. É 
uma obra...

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– V. Exª conhece mais do que eu o assunto. O terre-
no parece que foi desapropriado ontem; essa foi a in-

formação do ex-Governador e futuro Senador Jarbas 
Vasconcelos, nosso companheiro.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Exatamen-
te.

A refinaria já tem um terreno localizado, mas é 
somente uma placa: “Aqui será instalada a futura re-
finaria”, e não pode ser colocado como um programa 
de governo num programa eleitoral.

Depois vem reativação da indústria naval: 108 
embarcações concluídas. É preciso saber o porte des-
sas embarcações. Se fossem embarcações grandes, 
realmente de porte, seria uma realização, mas, apa-
rentemente, são embarcações pequenas.

Construção de plataformas gigantes: uma.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 

– Faltou falar dos R$5,6 bilhões da Transpetro para 
estaleiros, embarcações... Todo mundo sabe.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Construção 
da P-50, plataforma gigante. Essa P-50, refinaria lici-
tada no governo anterior, foi inaugurada e, com ela, a 
tal auto-suficiência que foi comemorada.

Construção e melhoria de estrada: 9.500 quilô-
metros de construção e melhoria de estradas. Ora, 
essas estradas devem ser na Bahia, porque, em Per-
nambuco, o Governo do Presidente Lula não construiu 
um quilômetro de estrada novo.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Na Bahia, zero.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Provavel-
mente, como a Bahia é muito grande, deve ter sido 
na Bahia.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Não, ao contrário, a Bahia é sempre pulada para qual-
quer estrada, pela perversidade, a maldade do Doutor 
Lula. O Doutor Lula não suporta os baianos.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Então, Sena-
dor, esses 9.500 quilômetros devem ser a tal operação 
tapa-buraco. 

Ampliação de redes de transmissão: 10.334 qui-
lômetros. Foram licitadas algumas redes de transmis-
são importantes, porque hoje em dia construir rede 
de transmissão é um excelente negócio para o setor 
privado. Então, sempre há muita concorrência e algu-
mas redes de transmissão foram feitas.

Obras de construção de metrô: Salvador, Forta-
leza, Belo Horizonte e Recife. Dá vontade de rir. Esses 
metrôs já vinham sendo construídos. Aliás, o de Recife 
já funciona. Eles foram interrompidos porque os recur-
sos necessários não foram liberados pelo Governo Lula 
para a contrapartida do Banco Mundial.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Em relação ao metrô, eu queria dizer a V. Exª que é 
possível que, recentemente, tenha ido alguma quantia 
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pequena para o metrô em troca do apoio do prefeito à 
candidatura derrotada de Jaques Wagner. Com certe-
za, foi troca com o Prefeito João Henrique de dinheiro 
para apoio a Jaques Wagner. Digo isso solenemente 
e provo.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, no programa eleitoral, 
o tempo que a Justiça Eleitoral fornece aos partidos 
e aos candidatos é para que apresentem as obras re-
alizadas, no caso de reeleição, ou façam críticas, no 
caso da oposição. Por ser horário eleitoral gratuito, 
tem que haver um compromisso com a verdade, por-
que milhões de pessoas estão vendo o programa. O 
programa é obrigatório, transmitido em cadeia, então 
as pessoas são obrigadas a assistir, mesmo porque 
não há outra alternativa. É preciso que entremos na 
Justiça Eleitoral a fim de que os candidatos – nós, o 
Presidente Lula, todos – sejam obrigados a dizer a 
verdade nos programas, para que a população pos-
sa decidir o que fazer com conhecimento de causa. 
Colocar, em um programa eleitoral, nacional, obriga-
tório, uma fotografia de uma refinaria que ainda nem 
começou a ser construída é um absurdo que deve ser 
punido pela Justiça Eleitoral.

Concedo um aparte ao Senador Heráclito For-
tes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Agradeço. 
Até lamento que o Senador Sibá Machado não este-
ja aqui. Ah, S. Exª voltou! Há pouco, S. Exª promoveu 
aqui, o que encantou a todos nós, o Governo atual 
como o governo da energia. S. Exª fez um discurso, 
evidentemente, como Líder do Governo, levado a cum-
prir algumas tarefas que – tenho certeza –, pela índo-
le, pelo temperamento, não são do seu feitio nem do 
seu agrado. S. Exª deu algumas informações que não 
conferem. Como se está falando aqui hoje como o dia 
da mentira, quero dizer que, mais uma vez, o Gover-
no mente, não V. Exª. V. Exª apenas transmitiu dados, 
cumpriu o seu papel. V. Exª está fora disso. O Ibama 
devolveu, em julho, o estudo preliminar de impacto 
ambiental das usinas do Complexo Hidroelétrico do 
Rio Madeira, aquela de que V. Exª falou, em Rondônia, 
realizado por algumas empresas – não vamos falar 
quais porque não estamos aqui para fazer comercial 
de empreiteira. Além disso, o órgão ambiental teria 
requisitado dados complementares às informações 
solicitadas em fevereiro deste ano, com investimento 
previsto de R$20 bilhões. As usinas do Complexo Hi-
drelétrico do Rio Madeira, Santo Antônio, aquela de 
que V. Exª não se lembrou, e Jirau, da qual também 
V. Exª não se lembrou, representam 16% dos 41MW 
de potência a ser adicionada até 2015, Senador. Não 
é este ano, não. Dois mil e quinze. Ele está começan-

do, ele está lançando este ano. As usinas do Madeira 
fazem parte do controverso projeto estruturante, que 
inclui também a usina de Belo Monte, no Estado do 
Pará, e a usina nuclear de Angra dos Reis. Ou seja, 
está criando factóide pré-eleitoral para enganar os in-
cautos. Outra coisa, e V. Exª já abordou, que é outra 
grave mentira – Senador Tasso Jereissati, atenção para 
esse fato –, é a que diz respeito à renovação da frota 
da Petrobras. Senador Antonio Carlos Magalhães, está 
na pauta para ser votado no esforço concentrado, e já 
há uma movimentação e um lobby muito forte para que, 
a toque de caixa, se aprove e se vote esse projeto, em 
que também apenas 10% dos recursos, se liberados, 
serão utilizados este ano. O restante vai até 2024, sal-
vo engano. Apenas para registro de V. Exª.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – V. Exª tem ra-
zão. Nessas hidroelétricas grandes, do Norte, o Governo 
não avançou nada. São hidroelétricas complexas; são 
duas hidroelétricas no Rio Madeira, Santo Antônio e 
Jirau, como V. Exª falou, cada uma com mais de 3 mil 
MW de potência, que dariam um pouco mais de 6 mil 
MW, e a usina hidrelétrica de Belo Monte.

Esses dois conjuntos de hidroelétricas são muito 
importantes para o País. São hidroelétricas de grande 
complexidade, porque existem sérias questões am-
bientais a serem resolvidas e linhas de transmissão 
enormes, quilômetros de linha de transmissão, porque 
elas estão muito longe dos principais centros de car-
gas, como São Paulo e Minas Gerais.

O Governo não avançou nada nesses dois con-
juntos de hidroelétricas. Nem a autorização ambiental 
preliminar foi conseguida. Se não se fez licitação, se 
não se conseguiu autorização ambiental, se não existe 
nenhum projeto do Executivo, como é que o Governo 
pode colocar isso como obra sua? Como idéia, essa 
hidroelétrica de Belo Monte – o Senador Sibá Macha-
do, que naquela época era um agitador social, pelo 
que ele falou, já trabalhava com Belo Monte – já deve 
ter pelo menos uns dez anos ou mais.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – O Senador 
Sibá, Senador José Jorge, trepou num tamborete para 
protestar. Por sorte nossa e do País, sentou-se em lugar 
estratégico e não foi tragado pelas águas. Felizmente, 
nós o temos hoje aqui.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Permite-
me, Senador José Jorge?

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Só vou encer-
rar esta parte e concederei um aparte a V. Exª.

Então, a idéia dessas hidroelétricas não surgiu 
neste Governo, já existia. V. Exª vai dizer algo que eu 
sei: este Governo não podia começar e terminar as hi-
droelétricas. Com isso estamos de acordo. Mas, para 
que ele considere isso como uma obra do seu Gover-
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no, ele teria que ter avançado pelo menos um passo. 
Ter dito assim: “Aprovou-se o estudo ambiental, fez-se 
a licitação e o modelo de concorrência.” Nada, não há 
nenhuma questão resolvida.

O Presidente Lula reclamou do Ibama. Ora, o Iba-
ma é um órgão do Poder Executivo, e o Presidente Lula 
tem de respeitá-lo. A autorização do Ibama é necessária 
para que as hidroelétricas sejam construídas.

No caso específico de Angra III, há a grande 
vantagem de ela estar no centro de cargas, no Rio 
de Janeiro, e no mesmo lugar em que estão Angra 
I e Angra II. Então, não há impacto ambiental. Tanto 
faz cuidar de duas centrais nucleares como de três. É 
a mesma coisa ter três filhos pequenos e ter dois. O 
cuidado que se tem em um edifício deve ser o mes-
mo para um, para dois, para três ou para quatro filhos. 
As medidas devem ser tomadas para todos. Esse é 
o caso. Não há questões ambientais relevantes no 
caso de Angra III pelo fato de a área estar no mesmo 
complexo de Angra I e Angra II. Além disso, existem 
US$750 milhões em equipamentos já comprados, e 
não foi tomada nenhuma providência. Agora, faltando 
cinco meses para acabar o Governo, o Presidente Lula 
acha de fazer um discurso eleitoral no sentido de que 
resolverá todas as questões que durante três anos e 
meio não resolveu.

Concedo um aparte ao Senador Sibá Machado.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Sena-

dor José Jorge, em primeiro lugar, agradeço a V. Exª 
o aparte. Essas tardes de sessões não-deliberativas 
têm sido boas para refletirmos melhor sobre alguns 
pontos. O Presidente Lula não enganou e não enga-
nará qualquer pessoa e muito menos o Congresso Na-
cional. Não é da vontade do Presidente e, além disso, 
tenho certeza de que as pessoas aqui têm inteligência 
suficiente para não se deixar levar por tentativa de en-
ganação por parte de qualquer governo. No programa 
eleitoral, vamos veicular – e aí parece que o progra-
ma não foi a contento – qualquer coisa que seja ou 
da execução direta do Governo ou daquilo que é um 
marco para uma execução futura de governo. Obras 
dessa natureza, que são o motivo da nossa conversa 
na tarde de hoje, demoram muitos anos. Se não hou-
ver percalço nenhum, mesmo assim ainda demoram 
muitos anos para serem executadas. Voltando para o 
tema das hidroelétricas, só o caso de Belo Monte, de 
que sou testemunha, há 27 anos se discute o assun-
to, que nunca foi levado a cabo. Por quê? Porque a 
obra de Tucuruí, ali do lado, desde o início até a sua 
conclusão – eu morava ali perto e acompanhei –, foi 
feita sem o respeito à comunidade, sem o respeito à 
legislação ambiental, sem o respeito a uma série de 
fatores com os quais, hoje, o nosso governo tem res-

ponsabilidade. Portanto, quando o Presidente Lula diz 
que agora é mais fácil se construir Belo Monte é por-
que o projeto original daquela obra já foi mexido várias 
vezes. E tinha que ser mexido, porque a Belo Monte 
pensada na década de 70 não podia ser construída. 
Era uma agressão ambiental violenta, um desrespeito 
total com a comunidade local, porque não estava pre-
visto um quilowatt de energia para a casa do morador 
ali do lado, da mesma forma que Tucuruí passou tantos 
anos sem fornecimento de energia para a comunida-
de ao redor. Então, são essas coisas. O que estamos 
querendo dizer – já vou concluir meu pensamento – é 
que, no caso de hidroelétricas, como em toda matriz 
de energia, exige-se um licenciamento ambiental. E o 
Ibama, órgão do Poder Executivo, não pode atender 
a interesses seja do Presidente da República seja da 
empresa que está interessada em construir, ou qual-
quer outro interesse. O Ibama não pode se pautar por 
interesse; ele tem de se pautar por aquilo que a legis-
lação o obriga a fazer. Nesse caso específico, o projeto 
técnico de Jirau e Santo Antônio, do Rio Madeira, lá 
em Rondônia, não foi ainda concluído. A empresa o 
apresentou com erros técnicos. Então, ele tinha de ser 
devolvido. Portanto, o que estamos aqui defendendo 
é que o Presidente Lula tem direito, sim, de dizer que, 
no seu Governo, esses problemas estão sendo resol-
vidos e que, agora, essas obras tão importantes para 
o Brasil têm condições de ser levadas a cabo.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agora, vou 
fazer duas perguntas a V. Exª, Senador Sibá Machado. 
V. Exª responda se quiser, é lógico, pois não tem obri-
gação de fazê-lo. A primeira é a seguinte: V. Exª acha 
justo que se mostre no programa eleitoral, cujo horário 
gratuito é feito para esclarecer o povo brasileiro, a foto 
de uma refinaria que não existe?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – A foto é 
comparativa, Senador José Jorge!

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mas uma foto 
é comparativa?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – É com-
parativa. A imagem é comparativa.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – A foto de uma 
refinaria que não existe, Senador?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – A ima-
gem é comparativa, Senador. É como a maquete de 
um prédio.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Comparan-
do com o quê?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – A maquete 
de um prédio é a obra pronta, concluída. Então, quem 
quer saber o que é um metrô, por exemplo – eu vim 
a conhecer o metrô quando fui para São Paulo, pois 
eu não sabia o que era –, gostaria de ver como é um 
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metrô. Eu falo de biodiesel em algumas comunidades, 
e as pessoas não sabem o que é o biodiesel. Então, é 
preciso ver na mão para saber do que se trata.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Então, ele 
deveria ter dito.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Não, não 
há enganação nenhuma! Apresenta-se um obra que, 
em seu futuro, quando estiver concluída, funcionará 
daquele maneira. Então, mostra-se uma imagem.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mas ele nem 
começou, Senador! Ele podia dizer o seguinte...

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) 
– Maquetes ele vai apresentar até da boneca Barbie.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador José 
Jorge, prezo muito o Senador Sibá Machado.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Conclua, Senador.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Quero pedir 
a V. Exª, Senador Sibá, que, pelo amor de Deus, com 
essa sua vocação para São Tomé, no dia em que lan-
çarem uma bala nova no mercado, não queira testar 
em V. Exª se funciona mesmo, não. O Brasil não pode 
perder V. Exº. Essa história de querer ver para crer... 
Não aplique o teste em V. Exª, se fizerem um lança-
mento de uma nova arma. Não faça isso!

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Afirmo 
que faz parte do planejamento estratégico do País. 
Temos que acreditar.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – O que é isso, 
Senador? Comparar o que com o quê?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Não! 
Temos que acreditar!

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Peço que V. Exª 
me assegure a palavra, porque o que o Senador Sibá 
Machado está dizendo, infelizmente, não dá para...

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– V. Exª tem dois minutos para concluir seu pronun-
ciamento.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Vou concluir. 
O que o Senador Sibá Machado está dizendo é um 
absurdo. Desculpe-me, Senador. O Presidente Lula 
deveria ter dito no programa: “nós construímos a ma-
quete de uma refinaria”. E apresentasse a maquete. 
Mas dizer que fez uma refinaria e apresentar – não foi 
uma maquete – uma fotografia de uma refinaria que 
não existe foi um absurdo.

Segunda questão: nesses dois conjuntos de 
obras, do Rio Madeira e do Rio Xingu, durante o Go-
verno do Presidente Lula nada foi feito. Para encerrar, 
Sr. Presidente, vou fazer uma pergunta ao Senador 
Sibá Machado.

Senador Heráclito, V. Exª, infelizmente, está per-
turbando o meu discurso.

Senador Sibá Machado, eu queria que V. Exª 
respondesse o seguinte: para o Presidente Lula apre-
sentar tanto a hidroelétrica de Belo Monte quanto as 
duas hidroelétricas do Rio Madeira, Santo Antônio e 
Jirau, ele devia ter feito alguma coisa. Para a refinaria, 
ele apresentou a maquete, como V. Exª falou. O que 
ele fez para essas duas hidroelétricas? Em que elas 
avançaram? Porque esse projeto novo de Belo Monte, 
na verdade, é antigo; há cinco ou seis anos, foram pro-
postas aquelas mudanças para diminuir as enchentes. 
Então, quero saber o que ele fez. Não conseguiu auto-
rização ambiental, não fez licitação, o projeto executivo 
não existe. V. Exª me diga, pelo amor de Deus, o que 
foi que o Presidente Lula fez?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – O proje-
to das hidroelétricas, como também o dos dois gaso-
dutos, estava completamente inviável sob o ponto de 
vista da legislação.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Não! Belo 
Monte, não.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Acom-
panho isso de perto. Estava completamente inviável. E 
Furnas, que me parece ser a encarregada de projetar 
a usina, traz uma tecnologia nova, que é a de evitar 
as grandes barragens para não haver grandes inunda-
ções. Segundo ela, é um tipo de turbina de fundo de 
vale. Não conheço a questão tão tecnicamente assim, 
porque não é minha área, mas sei que se trata de uma 
turbina de fundo de vale que trabalha com a velocida-
de da água no fundo do rio. Teríamos uma barragem 
de baixo impacto. O problema nem foi só esse. O pro-
blema foi que se gerou uma expectativa de uso das 
margens do rio para um tipo de empreendimento – o 
avanço da soja – que gerou uma grande preocupação, 
não só com relação à inundação do lago, mas com re-
lação ao uso das margens do rio, que era o problema 
da inviabilidade da hidrovia. Isso está dando problema! 
Não pode ser feito de qualquer jeito. Estava tudo certi-
nho, a licença parecia estar correta, mas houve erros 
técnicos. Logo que assumi esta cadeira de Senador, 
participei ativamente dos debates em Rondônia sobre 
como viabilizar a obra. Não sou mais aquele Sibá das 
décadas de 70 e 80. Por quê? Porque mudou a relação 
do diálogo. Hoje, há o diálogo com o morador do lado, 
há uma preocupação com a legislação ambiental etc. 
Portanto, hoje me sinto tranqüilo para, inclusive, con-
tribuir na medida em que posso para que a obra seja 
realizada, porque entendo a necessidade dessas obras 
para o futuro do País na área de energia.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, 
vou encerrar. V. Exª me deu dois minutos.
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O Senador Sibá Machado está fazendo um gran-
de esforço, que inclusive louvo aqui, de defender o 
indefensável.

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – O que o Pre-
sidente Lula apresentou, ontem, em seu programa 
inaugural, foi grave; apresentou uma série de obras 
inexistentes, inclusive com fotografias, dizendo que 
fez coisas que não fez. Isso fica muito ruim para um 
programa eleitoral gratuito e precisa ser corrigido.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 

– Agradeço a V. Exª, Senador José Jorge.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 

Magalhães, para uma comunicação inadiável.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 

– BA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à 
tribuna hoje dizer ao Dr. Lula, aquele mentiroso que 
exerce a Presidência da República e que informa que 
não irá aos debates para preservar a Presidência, que, 
se há alguém, neste País, que não preservou a digni-
dade da Presidência da República, essa figura é o Sr. 
Luiz Inácio Lula da Silva, que não vai a debate porque 
não tem coragem de enfrentar qualquer contendor em 
qualquer debate, levando-se em conta que não tem a 
moralidade do seu Governo sequer para defendê-lo. 
Trata-se de um governo imoral, de um governo que, 
em todos os setores, praticou os piores crimes contra 
a Nação. E o Presidente não debate, mas vai todos os 
dias mentir na tribuna do programa eleitoral.

Ora, Sr. Presidente, vou demonstrar aqui e agora 
quantos assuntos já suscitei nesta Casa que não fo-
ram respondidos pelo Presidente da República e pela 
corja que ainda está com ele no poder, embora outra 
já tenha sido defenestrada.

Peço a V. Exª a transcrição do excelente artigo do 
jornalista Elio Gaspari publicado na edição de domingo 
passado da Folha de S.Paulo sob o título: “A reeleição 
pode virar carta branca”. No texto, esse jornalista, que 
é um modelo de inteligência, de competência, embo-
ra nem sempre as pessoas concordem com ele, mas 
que é, sem dúvida, classificado como dos melhores, 
senão o melhor, jornalista do Brasil, mostra claramente 
a posição do Presidente da República.

E há mais, Sr. Presidente. Nós queremos ver 
esses ônibus que foram comprados com o dinheiro 
do contribuinte para o Ministério da Ciência e Tecno-
logia. Vejam bem: ônibus para o Ministério da Ciência 
e Tecnologia. Ônibus comprados por preço de novo, 
mas em terceira mão. Ônibus que não podem sequer 

andar, porque estão escondidos. Nós temos o direi-
to. E o Presidente dessa Comissão de Fiscalização e 
Controle tem a obrigação de ir, com os seus compa-
nheiros – entre os quais quero me incluir – ver como 
estão esses ônibus, para mostrar à Nação como se 
rouba cinicamente, como os tais “sanguessugas”, onde 
o primeiro “sanguessuga” da Nação é o Presidente da 
República.

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

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Pois não, Excelência.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Antonio 
Carlos, eu, na realidade, me interesso muito por esse 
tema desses ônibus que foram comprados pelo Go-
verno para aulas de informática. Para mim esse caso 
é mais grave do que o das ambulâncias. Muito mais 
grave! Por quê? Porque, no das ambulâncias, o pro-
blema está no superfaturamento. A ambulância em si 
pode ser útil para levar um doente de um lugar para o 
outro. Agora, esse, dos ônibus, ele está errado na ori-
gem. Esses são aqueles programas que são criados 
apenas para que alguém ganhe dinheiro com ele. Vou 
fazer uma conta aqui para o senhor. Fui Secretário da 
Educação, Professor, e entendo um pouco desse tema. 
Um computador, hoje, para aulas – e que não precisa 
ser um super computador–, custa – vamos botar caro 
– R$1.500,00. Você coloca em uma sala de aula, para 
um professor ensinar informática, vamos supor, 12 alu-
nos. Uma salinha de informática, com ar-condicionado, 
12 computadores, mesa para computador, bonitinha, 
ela custa R$20.000,00. E dá para você colocar em uma 
sala. Quando você quiser botar em outro lugar, você 
aluga uma Kombi (R$100,00 o aluguel de uma Kombi) 
e leva para outras comunidades, de três em três meses. 
Porque o curso de informática dura 90 dias, 180 dias. 
O ônibus é próprio para operações instantâneas ou de 
período curto, como, por exemplo: exame oftalmológico, 
tirar sangue para verificar diabetes. Coisas assim. O que 
compraram, Senador Antonio Carlos? Compraram, por 
R$300 mil, um ônibus para botar R$20mil de equipa-
mentos dentro. Então, são R$280 mil do ônibus e R$20 
mil de equipamentos dentro. Então, são R$280 mil do 
ônibus e R$20 mil de equipamentos. Evidentemente, 
não há nenhuma lógica comprar um ônibus para dar 
um curso que durará 90 dias. O ônibus vai ficar para-
do. Além de terem comprado um ônibus velho, super-
faturado, eles criaram um programa – apenas – para 
ganhar as comissões. É como dizia o Ministro Mário 
Henrique Simonsen: “É o tipo de programa que seria 
melhor ter pagado só a comissão”. É grave! A CPI, o 
Ministério Público, o Tribunal de Contas... Aliás, eu já 
pedi uma investigação ao Tribunal de Contas. É preciso 
olhar isso particularmente. Disseram que foram somen-
te 16 ônibus. Mas 16 ônibus já dão R$4,8 milhões. É 
muito dinheiro! Quer dizer, na realidade, essa é uma 
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investigação que deve ser feita, e V. Exª faz muito bem 
levantar essa questão aqui.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Faço questão de repetir o que V. Exª disse 
do meu saudoso amigo Mário Henrique Simonsen. 
Ele dizia que, em furtos como esse do ônibus, como 
dos “sanguessugas”, como do “valerioduto”, como do 
“mensalão”, é muito melhor para o Governo pagar a 
comissão do que comprar o ônibus ou a ambulância. 
Dê o dinheiro, os 20%, ao Parlamentar que vai mudar 
de Partido, que não cumpre a fidelidade partidária e 
que rouba; ao Ministro que gosta – e existem alguns; 
tudo isso, evidentemente, nós sabemos que sairia mais 
barato do que gastar essa fortuna para esconder os 
ônibus. Onde estão escondidos, Senador Sibá, esses 
ônibus? Por favor, me diga onde estão, que quero ir ver 
amanhã. Devem estar com as refinarias de Pernam-
buco, naquela maquete – que nem foi maquete, foi a 
fotografia – de uma refinaria existente como se fosse 
a de Pernambuco, quando ainda sequer subiu qual-
quer parte da refinaria. Esse Governo tem um gosto 
enorme de roubar. É roubar mesmo.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador, 
esses ônibus não estarão nas estações de metrô de 
Salvador, por acaso?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – É capaz de estarem no metrô inexistente de 
Salvador, mas lá – não sei se foi – o projeto de Co-
missão foi para a Prefeitura apoiar Jacques Wagner. 
Mas a situação de Jacques Wagner ficou pior. Ele 
está perdendo hoje de 71% a 23% para o Governa-
dor Paulo Souto. 

De maneira que esta é a situação triste des-
te Governo do Sr. Lula. Nós precisamos, realmente, 
mudar. 

V. Exª falou do Okamotto. Aqui o título é este: 
“Okamotto não comenta nova versão de Lula”.

Contudo, segundo a Folha, na declaração de 
Okamotto, consta que ele procurou o Presidente do 
Sebrae, que tem vencimentos mensais de cerca de 
R$30 mil. Ademais, disse ter feito saques no valor de 
R$46 mil entre setembro de 2003 e março de 2004, 
para pagar a dívida de Lula, embora em quatro par-
celas, em dezembro de 2003. 

Está aqui. “Okamotto desmente Lula”, desmente 
até com seu silêncio. Alguém aqui pode acreditar que 
o maior amigo do Presidente, aquele que guarda ou 
que emprega seu dinheiro fique calado na hora que o 
Presidente diz uma coisa dessas?! 

Evidentemente que a cumplicidade é total. Ago-
ra, essa cumplicidade tem que ser desmascarada na 
tribuna deste Senado. Temos obrigação.

Concedo o aparte ao Senador Tasso Jereissati.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 

Antonio Carlos, obrigado pelo aparte. Essas farsas já 
passaram de todos os limites aceitáveis por uma so-
ciedade medianamente civilizada. Temos que ter, no 

Senado, uma reação tal que a população brasileira 
realmente possa se sentir representada nisso em al-
guma instância. Quando V. Exª disse agora, e fala com 
a autoridade da sua experiência e do seu passado de 
homem público, que essas farsas vão ser esclarecidas 
e algumas nós, hoje, temos condições legais de fazê-
lo, alegra-me muito. Há muitos brasileiros que estão 
indignados com o que está acontecendo.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª tem absoluta razão.

Listei, Sr. Presidente, alguns itens para trazer 
a este Plenário, que hoje está melhor do que ontem. 
Vamos fazer sempre na semana, pelo menos na terça 
e na quarta-feira, uma presença constante aqui para 
desmascararmos, pela televisão, o Presidente da Re-
pública, que mente todos os dias. Ele já, na hora de 
escovar o dente, está mentindo, porque não escova; 
conseqüentemente temos que mostrar à Nação tudo 
isso que está acontecendo. 

No escândalo do “mensalão”, o Ministro Tarso 
Genro declarou ontem que não trouxe nenhum refle-
xo no Governo. O Ministro Tarso Genro, supõe-se um 
homem educado e inteligente. Supõe-se, porque não 
é. Porque se fosse ele não diria que não trouxe refle-
xo. Ele só está no lugar que está na Casa Civil porque 
houve o “mensalão” e demitiram o José Dirceu. Logo, 
teve reflexo. Como o caseiro teve reflexo no Palocci.

Como outros Ministros, que foram demitidos. 
Tivemos aqui o homem que tratava com todos 

os Parlamentares – comigo, graças a Deus, não –, o 
Waldomiro, e tivemos o homem dos Correios. Todos 
dois, tanto o Waldomiro como o Maurício – se não me 
engano – pegando dinheiro. A televisão os exibiu re-
cebendo. Para esse, coitado, foram três mil.

Porque, neste Governo, eu disse ontem e repito 
hoje, quando o Presidente não age certo, também o 
contínuo não vai agir. A corrupção fica geral. Vem de 
cima para baixo. Isso acontecerá em qualquer governo 
em que não se tenha uma boa reação.

Agora, vejam só: o “Ribeirão gate”; o “caseiroga-
te”; os sanguessugas e vampiros da saúde; o “Rondô-
niagate”; o “PCCgate”; a “cueca cearensegate”, com 
os dólares todos; o “Lulinha” com a Telemar; o Paulo 
“Doador Universal” Okamotto; as fraudes no Incra e 
no Ibama – estas são fresquinhas, desta semana –; 
o Waldomiro e os bingos, que fizeram cair metade da 
cúpula palaciana ligada ao Presidente da República; 
os crimes de Santo André e Campinas, já esquecidos 
– são crimes, eles mataram –; o uso eleitoreiro e cíni-
co do Bolsa Família; as fraudes no Programa do Pri-
meiro Emprego – só quem foi empregado do Primeiro 
Emprego foi Jacques Wagner, que criou o Primeiro 
Emprego para ele ser Ministro; o segundo emprego 
ele conseguiu, realmente, na GDK, para a sua filha, 
mas foram dois empregos, e quantos empregos foram 
prometidos! –; o Banco do Povo, que V. Exª lembra e 
teve atuação bem clara nesse assunto; a manipula-
ção e o aparelhamento dos fundos de Previdência; o 
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desvio de recurso do Fundo da Pobreza e do Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social para fins 
inconfessáveis.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Cartão Cor-
porativo.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – O Cartão Corporativo, como diz muito bem V. 
Exª, que, no momento em que for aberto, muita sujeira 
vai aparecer, atingindo muita gente perto do próprio 
Presidente. E as maracutaias da Petrobras.

Sr. Presidente, agora, eu vou me dirigir a V. Exª. 
V. Exª é Secretário da Mesa. Espero que informe ao 
Presidente Renan Calheiros, em meu nome, em nome 
da Bancada do PFL, e acredito que o Senador Tasso 
Jereissati e o Senador Arthur Virgílio me autorizem a 
dizer, em nome do PSDB, que nós não admitiremos 
que esse assunto venha à Mesa este ano. Não é só 
agora, não. É este ano. Nós pararemos este Congresso 
se quiserem roubar R$5,6 bilhões, como ia passando 
despercebido, não fosse o Senador Heráclito Fortes dar 
o seu berro e eu chamar de ladrão o homem da...

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – V. Exª está 
falando em nome do PSDB também.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Agradeço a V. Exª, para que o Presidente sai-
ba que não pode colocar isso em pauta. Peço a V. Exª, 
como Secretário da Mesa, que leve esta comunicação. 
Se querem votar alguma coisa, não coloquem isso em 
pauta, porque não vamos deixar sangrar em R$5,6 bi-
lhões para dar, com aparência de fazer estaleiro, mas, 
na realidade, comissões das empresas beneficiárias.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador An-
tonio Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Só um segundo. A relação estranha entre a 
GDK e os membros do Governo, isso ficou esquecido, 
mas eu quero relembrar. É o tal do Land Rover do Sil-
vinho e outras coisas mais. A operação tapa-buracos, 
que apenas enriqueceu empreiteiros. O buraco maior 
está no Palácio do Planalto, onde se rouba abertamen-
te, sem que se possa tapar com asfalto.

A farra que foi a liberação orçamentária no perí-
odo eleitoral. A sabotagem praticada contra a lavoura 
cacaueira, em que o PT carregou a vassoura de bru-
xa destruidora para destruir a plantação do cacau na 
Bahia, dando prejuízo de R$10 bilhões, Sr. Presidente, 
e demitindo mais de duzentos mil empregados.

Veja V. Exª em que estamos vivendo. Isso explica 
bem a situação por que passamos. Prestem atenção, 
Senador Tasso Jereissati e Senador Sérgio Guerra, isso 
explica a edição do Decreto nº 5.748, que desobriga 
o Governo a publicar mensalmente em que gastou os 
recursos orçamentário e fiscal da Seguridade Social, 
em uma clara tentativa de impedir a fiscalização.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Não se es-
queça dos dólares de Cuba, Senador, em homenagem 
a Fidel Castro, que está se recuperando.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – Fico até feliz que Fidel se recupere, pois, ape-
sar de ser ideologicamente contra ele, confesso que 
é meu amigo pessoal, e tenho por ele estima afetiva. 
Quero a sua recuperação. Mas é preciso ficar escla-
recido também os três bilhões que vieram de Cuba 
para o Brasil, e ficou provado. Por isso, muita gente 
condena V. Exª. V. Exª provou, na CPI dos Bingos, que 
esse dinheiro veio e que foi transportado em avião 
para São Paulo.

Sr. Presidente, temos ainda a Gtech e outros ca-
sos mais. V. Exª, Sr. Presidente, que teve tanta coragem 
na CPI dos Bingos...

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Não esqueça 
a Cobra, é venenosa.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL 
– BA) – V. Exª tem razão. Também houve roubo na 
Cobra. Há roubo em todo lugar. Até os animais são 
citados, como a cobra, mas se trata de uma empresa 
que pratica furtos com o Governo. O Presidente cha-
ma as pessoas que vêm aqui de bêbadas, diz que 
elas tomam uísque e vêm aqui dizer as verdades. Até 
sabemos que ele não gosta de beber. O Presidente 
não gosta nada de beber. Por isso, chama os outros 
de bêbados, chamou na Bahia. Por isso, quer acabar 
com a imunidade parlamentar. Por isso, quer fechar o 
Congresso. E nós temos que reagir a isso.

Tenho confiança no Presidente desta Casa, o 
Senador Renan Calheiros, que saberá reagir às ma-
racutaias e, sobretudo, às ofensas ao Congresso e 
aos Congressistas. Infelizmente, a origem da própria 
“sanguessuga” vem de Pernambuco, Senador Sérgio 
Guerra. O vampiro Humberto Costa, com quem sem-
pre tratamos aqui, já roubava desde aquele tempo, e 
foi premiado com a candidatura que está sendo der-
rotada também em seu Estado.

Ou se moraliza este País, ou o Presidente da Re-
pública passa a ser um homem sério – é difícil, se se 
acostumou assim, é difícil – ou então não há condição, 
Sr. Presidente, de este Governo continuar. 

Temos uma esperança com Geraldo Alckmin, 
que é um homem de bem, um homem sério e que 
não usa os expedientes do Presidente da República. 
Não usou no Governo de São Paulo e, por isso mes-
mo, está em condições de exercer a mais alta Magis-
tratura do País.

Mas, seja como for, impedir a vitória de Lula é um 
dever de todos os brasileiros que querem que a digni-
dade e a honra do País sejam preservadas.

Muito obrigado, Exª.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador César Borges por 
dez minutos, para que não se perca a continuidade dos 
discursos baianos.

Em seguida, concederei a palavra ao Senador 
Heráclito Fortes, que cedeu seu tempo ao Senador 
José Jorge. Depois, falará o Senador Edison Lobão.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– V. Exª tem a palavra, Senador Heráclito.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
pedir permissão ao Senador César Borges para fazer 

um registro por meio de um requerimento, comemoran-
do os 150 anos da Capital do meu Estado, Teresina, 
cidade de que tive a honra de ser Prefeito.

Eu gostaria que fosse transcrito, nos Anais da 
Casa, o Voto com a respectiva Justificativa, pedindo 
que se remeta cópia ao atual Prefeito de Teresina, o 
médico Sílvio Mendes.

Muito obrigado ao Senador César Borges.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais. PFL – PB) 
– V. Exª será atendido na forma do Regimento Interno, 
Senador Heráclito Fortes. Acostados ao requerimento 
de V. Exª estão os nomes de todos os companheiros 
da Mesa do Senado Federal.

Senador César Borges, V. Exª tem a palavra por 
dez minutos.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, depois de ouvirmos 
esse discurso verdadeiro e demolidor daquele que já 
foi Presidente desta Casa, o Senador Antonio Carlos 
Magalhães, listando de forma objetiva todas as maze-
las deste Governo do Presidente Lula – uma por uma, 
Senador Antonio Carlos, V. Exª listou aqui –, mazelas 
que infelicitam o País, pior do que isso, nós vemos 
os recursos sendo malversados, que poderiam estar 
sendo utilizados para melhorar a qualidade de vida da 
população brasileira, como aplicações em infra-estru-
tura, na saúde e na educação, setores tão esquecidos 
pelo atual Governo.

Se, por um lado, há esses escândalos e esses 
desmandos do Governo, por outro lado, Sr. Presiden-
te, o que estamos assistindo na propaganda eleitoral 
é algo inacreditável. Começo por citar o que está hoje 
na primeira página dos jornais, inclusive no jornal O 
Globo, quando coloca, na sua principal manchete, em 
letras garrafais, o seguinte título: “Na propaganda de 
TV, Lula apaga o PT de sua história”.

Será, Sr. Presidente, que nós poderemos, o País, 
a população brasileira, ser levados, numa tentativa de 
o Governo enganar esta população, mais uma vez, 
aproximando-se as eleições; de enganar este povo bom 
que sempre tem de ter uma esperança para vencer as 
dificuldades e para avançar e construir uma vida mais 
digna para dar sustento à sua família? Será que o PT e 
o Presidente Lula podem ser dissociados agora, como 
se eles não fossem irmãos siameses, ligados de forma 
umbilical? PT é Lula, Lula é PT.

Não há como dissociar o Presidente Lula em sua 
tentativa permanente – em determinados momentos, 
um sucesso – de se desvincular das mazelas que acon-
tecem em nível nacional. Ele está tentando sempre di-
zer “eu não sabia de nada”. Agora, ele quer fazer como 
se não tivesse nada a ver com o PT e que as mazelas 
e todos os crimes impetrados contra a economia do 
País, com os recursos arrecadados pela população, 
possam ser dissociados do Presidente Lula. Afinal de 
contas, José Dirceu presidiu o PT durante muito tem-
po. Ele era o braço de Lula no Governo Federal. José 
Genoíno, homem de confiança, avalizava emprésti-
mos no Banco Rural e no BMG, para fazer captação 
ilegal de caixa 2 para o PT. E agora é o José Genoíno 

que saiu do PT e, com isso, está eliminada a culpa do 
Presidente Lula? Ora, é uma tentativa lamentável – e 
considero infrutífera – o Governo tentar agora jogar o 
PT às feras, não usar nem a estrelinha do PT, coisa 
que forçou hoje o Senador Sibá Machado a trazê-la, 
por dever de ofício, porque lhe foi cobrado usar mais a 
estrela vermelha do PT, ontem, aqui, pelo Senador He-
ráclito Fortes. E ele hoje fez o ato heróico de colocar a 
estrela do PT abaixo do símbolo do Senado, para dizer 
que ele ainda usa. Mas o seu partido não usa mais a 
estrela vermelha, não usa mais o número 13; e o Pre-
sidente quer distância do PT e do número 13.

Eu concedo um aparte, com muita satisfação, ao 
Senador Antonio Carlos.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – V. 
Exª é sempre muito loquaz e presente nessa tribuna, 
e merece a atenção dos seus Pares. Parece que es-
ses ministros que foram demitidos como desonestos 
não foram nomeados por ele. Eu sempre disse aqui 
que ele nomeou derrotados e desonestos. É isso que 
aconteceu. Agora, ele hoje fala como se não tivesse 
nada com essas pessoas, que nem os conhecia, não 
chamava de irmãos, não desejava êxito na vida do 
próprio José Dirceu. Foram tantos os demitidos por 
ladroagem e ele pensa que não tem nada com isso. V. 
Exª faz muito bem de repisar este assunto, de tratá-lo 
todas as vezes com o destemor que lhe é próprio, para 
mostrar à Nação brasileira que Governo desonesto o 
nosso País tem.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Governo 
e partido, Senador Antonio Carlos. Como disse V. Exª, 
será que José Genoíno fazia alguma coisa sem Lula 
saber? Será que Silvinho Pereira, que era Secretário-
Geral, intermediava tráfico de influência e nomeação 
de cargos sem o Presidente saber? Será que Delú-
bio Soares, aquele homem de altíssima confiança do 
Presidente Lula, que sentava atrás do Presidente Lula 
nas solenidades e soprava coisas nos seus ouvidos... 
Estão aí as imagens gravadas, as fotografias dessa 
intimidade que tinha Delúbio Soares, que tinha sala 
no Palácio do Planalto... Será que Delúbio Soares 
também não estava no PT com o beneplácito e o total 
conhecimento e apoio do Presidente Lula? É claro que 
estava, Senador Sibá Machado. Não vai o Presidente 
Lula, agora, dizer que não tem nada com o PT.

O jornal O Globo diz aqui: “Lula apaga PT de sua 
história”. No primeiro programa eleitoral da campanha 
não houve referência ao partido que ele próprio criou. O 
Presidente Luiz Inácio da Silva eliminou o Partido dos 
Trabalhadores de sua biografia. O primeiro programa 
eleitoral de sua campanha, exibido ontem, no horário 
gratuito de TV, mostrou a vida de Lula, a infância po-
bre em Caetés, a ida para São Paulo como migrante, 
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a ascensão à líder metalúrgico e a conquista da Pre-
sidência da República. Nenhuma palavra sobre o PT, 
Partido que fundou em 1980. Nenhuma única cena 
com a estrela vermelha. Desapareceu o número 13, 
campeão histórico do voto de legenda. Foram banidos 
os companheiros e as bandeiras que tremularam por 
26 anos atrás de Lula. Em sua nova biografia eleitoral, 
Lula saiu das assembléias sindicais diretamente para 
o Palácio do Planalto, sem um partido político.

Mas não é essa a foto que conhecemos, Senador 
Edison Lobão – que muito bem preside esta Casa neste 
momento –; a foto que conhecemos é a de Lula com 
José Dirceu, com Delúbio Soares, com Sílvio Perei-
ra, com Palocci, com toda essa trupe que foi afastada 
do Governo não porque quisesse o Presidente Lula, 
mas porque a opinião pública nacional o exigia. Ficou 
insustentável para o Presidente Lula mantê-los diante 
da gravidade das denúncias contra todos por crime de 
corrupção, de prevaricação, de responsabilidade, pela 
quebra de sigilo contra as instituições democráticas, 
como aconteceu com o ex-Ministro Antonio Palocci. Lula 
os removeu contra sua vontade e não porque estives-
sem indiciados. Sua Excelência poderia, como sempre 
faz, até tentar minimizar a culpa de seus companheiros. 
No entanto, como não tinha mais condições, diante da 
pressão da opinião pública, os sacrificou.

Hoje, tenta o Presidente Lula – imagine o povo 
brasileiro que nos ouve neste momento – dizer que não 
tem nada a ver com o PT. Foi líder sindical e saiu dire-
tamente para o Palácio do Planalto! Foi Sua Excelência 
que criou o PT, que orientou suas ações, que monopo-
lizou sua condução, que colocou o atual Presidente do 
PT, o Deputado Berzoini, e continua mandando no PT. 
Agora, não é conveniente, neste momento, enlamear-se 
com as maracutaias do PT, que, diga-se de passagem, 
não foram feitas para beneficiar só o PT, mas também, 
Sr. Presidente, o Presidente Lula. Esse foi o grande 
beneficiário! O mensalão aconteceu para beneficiar 
as políticas de governo, para que aqui pudessem ser 
aprovadas matérias de interesse do Governo. 

O Palácio do Planalto, lamentavelmente, trans-
formou-se, em primeiro lugar, numa central do crime, 
central irradiadora do crime, do crime perverso con-
tra as instituições públicas, como fazem hoje contra 
o Congresso Nacional; em segundo lugar, graças a 
alguns bons advogados que foram escolhidos para 
cargos-chave do Governo, o Palácio do Planalto se 
transformou naquela grande máquina, naquele grande 
laboratório de versões, de se criarem versões para os 
fatos, para explicar o inexplicável, para que viessem 
declarações, que depois não seriam confirmadas, e 
outras declarações, e assim por diante, como aqui foi 
dito agora pelo Senador Tasso Jereissati com relação a 

Paulo Okamotto, que pagou dívida do Presidente, mas 
que negou que tivesse comunicado a ele, sendo que o 
próprio Presidente reconhece que conversou com Paulo 
Okamotto e que o autorizou a fazer o pagamento.

Concedo um aparte ao nobre Senador Sibá Ma-
chado, que é do PT e que tem todo o direito de colocar 
o seu ponto de vista sobre esses assuntos, porque a 
mim, Senador Sibá Machado, cabe, neste momento, 
desmascarar isso, que, aliás, está aqui na grande im-
prensa. Lamentavelmente, a grande imprensa nacional 
que vê e que analisa essas questões com clareza não 
consegue fazer chegar a todos os rincões do País es-
sas informações. Então, há muita gente enganada com 
o Bolsa-Família, que faz do Presidente Lula o coronel 
do século XXI, o que dá o dinheiro com a mão e tira 
o voto com a outra.

Mas está aqui no O Globo, na primeira pági-
na, na propaganda de TV: “Lula apaga o PT de sua 
história”. Isso é desonestidade, isso é desonestidade 
intelectual, e nós temos que alertar o povo brasilei-
ro, já que no dia 1º de outubro se decide o futuro da 
Nação. Vamos decidir quatro anos mais. E, se fomos 
enganados em 2002, como aponta, inclusive, a nobre 
jornalista Miriam Leitão no artigo do dia 10 de agosto, 
denominado “Ditos não feitos” do Presidente Lula. A 
jornalista compara entrevistas concedidas em abril e 
julho de 2002, onde Lula dizia coisas que ele nunca 
fez. Diz ela em seu artigo: 

(...) Não há relação entre o que ele dizia e o que 
ele fez. Disse que mudaria a política econômica por-
que para isso o PT estava concorrendo; afirmou não 
acreditar “nesses fundamentos econômicos”; prometeu 
uma reforma tributária para acabar com PIS, Cofins 
e CPMF. Pediu que eu cobrasse dele a seguinte pro-
messa: acabar com as ocupações de terra e mortes 
no campo. A cobrança: até março deste ano – dizia o 
Presidente Lula – os dados do próprio governo são de 
que houve 880 ocupações de terra e 72 mortes em 
conflitos agrários.”

O Presidente Lula é um irresponsável completo, 
ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o que 
diz. Ele diz hoje uma coisa; amanhã, as circunstâncias 
e a conveniência lhe impõem outra coisa, e ele diz ou-
tra coisa. Ele fala para uma platéia de empresários e 
banqueiros uma coisa; amanhã, se ele falar no sindi-
cato, dirá outra coisa totalmente diferente. 

É lamentável, Srªs e Srs. Senadores, que tenha-
mos essa figura como Presidente. E ameaçando o País 
com a possível reeleição. Por isso é que eu me sinto 
na obrigação, Sr. Presidente, de trazer esse assunto 
com essa veemência aqui, mas quero dar um aparte 
ao nobre Senador Sibá Machado.
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O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Ouço 
V. Exª com muita atenção, como ouvi aos demais du-
rante todo esse período em que estamos aqui. E vou 
reiterar a V. Exª o que já disse ao Senador – se não 
me engano – Tasso Jereissati: tudo o que temos ouvi-
do da Oposição, os adjetivos, as classificações e tal, 
nós o fazíamos no Governo de Fernando Henrique 
Cardoso. Embora não estivesse aqui, no Congresso 
Nacional, eu fazia isto quando militava no movimento 
sindical: desqualificava e assim por diante. Havia ali 
dois cenários: a coisa de que a gente não acreditava 
no Governo, e um debate frontal político, de ideologias 
completamente distintas. Então, é nesse cenário que 
eu julgo que boa parte do debate que se faz aqui se 
encaixa. Estar ou não com a estrelinha do PT, no meu 
entendimento...

(Interrupção do som.)

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Permite-
me um minuto, Sr. Presidente? Ostento-a aqui, como 
provocado que fui, admito. Hoje, vim com ela e vou 
continuar a vir todos os dias, porque esta estrela aqui 
não vai apagar...

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – V. Exª não 
é candidato a nada!

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Esta es-
trela aqui não vai se apagar. No meu entendimento, 
ela não vai desaparecer.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Se o fos-
se, tiraria a estrelinha do PT.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Mas o 
que eu quero dizer, com toda a tranqüilidade, é que, 
dia a dia, o meu Partido cresce, se fortalece, se reaglu-
tina... Houve um problema que foi colocado, imputado 
a militantes... Estamos debatendo sobre isso. Agora, 
houve aqui uma virulência muito grande com relação 
a imputar a José Dirceu e a Genoíno comportamen-
tos que não são deles – e não está comprovado que 
foram –, e, no entanto, pagaram um preço político por 
isso. A história vai dizer quem tinha razão.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – E por que 
eles deixaram os cargos que exerciam no PT?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Agora, 
quanto à execução do Governo Lula, quanto ao tra-
balho realizado no Governo Lula, retirar os méritos do 
Governo... Aí, paciência! Acho que o beneficiário das 
ações do Governo está dizendo isso todos os dias: 
como é que recebe, como é que compreende. Não 
estamos aqui falando de absolutamente nada que não 
foi dito nos programas sociais, seja nos programas do 
Partido, seja nos programas do Governo. O Partido, em 
todas as administrações que já fizemos, temos mui-
tos prêmios colocados como sucesso de administra-

ção pública e assim por diante. Então, temos um dos 
líderes contra o qual, em parte – e quero ser sincero 
em dizer –, acho que há um preconceito: o Presiden-
te Lula. Não sei se pela sua origem, pela sua história 
ou o que quer que seja, mas acho que há. Porque há 
sucessos neste Governo que não estavam colocados 
– e não havia essa perspectiva! O Governo rompeu 
uma negociação que era nefasta ao futuro do nosso 
País, uma negociação em relação à Alca, que era de 
entreguismo. Falava-se aqui do princípio da privatiza-
ção sem limites de todas as estatais. No entanto, con-
seguimos a estabilidade monetária, financeira e fiscal 
do País sem a venda de estatais.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Senador 
Sibá, responda-me uma pergunta: V. Exª acha que o 
Governo e o próprio Presidente Lula cumpriram, em 
relação à Nação brasileira, com a sua pregação de 
moral e de ética no trato das coisas públicas, que era 
a bandeira maior do Partido de V. Exª?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Cumpriu, 
com toda sinceridade.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Cumpriu? 
Com a moral e com a ética?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Cum-
priu.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Com to-
dos esses escândalos a que assistimos?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – O Pre-
sidente Lula cumpriu e está cumprindo.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Com o 
valerioduto, com mensalões?

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – E está 
cumprindo! Cumpriu, está cumprindo e vai levar a 
cabo, como sempre.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Lamen-
tável!

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Estamos 
vivendo uma crise...

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Lamen-
tável!

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – É lamen-
tável! Existe um problema, mas, desde que me enten-
do por gente, busca-se aqui, no Congresso Nacional, 
como coibir esse problema. Hoje, abrem-se as páginas 
dos jornais e o que se vê são quadrilhas desbarata-
das no Brasil. Agora, imputar isso a uma pessoa? Não 
vamos aceitar isso.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Não, qua-
drilha dentro do Governo!

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – O nos-
so Presidente tem cumprido com o seu papel cons-
titucional.
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O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Quadrilha 
montada dentro do Palácio do Planalto, Senador!

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – A nossa 
Polícia Federal desbarata, quase diariamente, qua-
drilhas que se formaram ao longo do tempo, que se 
modernizam...

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Dentro do 
Palácio do Planalto foram desbaratadas várias quadri-
lhas pela opinião pública.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Não. In-
felizmente, alguns agentes do serviço público...

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Porque, se 
fosse pelo Presidente Lula, ele manteria José Dirceu, 
ele manteria Palocci, ele manteria Silvio Pereira... 

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Não, 
mas, infelizmente, alguns agentes do serviço público 
estavam envolvidos nessas coisas.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – ... ele 
manteria José Genoíno!

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Não dis-
cordo de que muitos desses fatos que V. Exª citou são 
verdadeiros. Mas o papel constitucional...

(Interrupção do som.)

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – ... do 
Presidente está sendo cumprido.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 
– Peço a V. Exª que, de fato, encerre seu aparte.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Vou en-
cerrá-lo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 
– Assim como peço ao Senador César Borges que 
conclua seu discurso. 

V. Exª já excedeu em dez minutos o seu tempo.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Portanto, 

Senador César Borges, infelizmente, esses problemas, 
todos os Governos...

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sei que V. 
Exª vai ser tolerante. Vou encerrar meu pronunciamento 
com o aparte do Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador 
César Borges, eu queria fazer uma pergunta ao Se-
nador Sibá Machado, que é um homem sempre lúcido 
nos seus raciocínios e argumenta muito bem. Se nada 
disso houve, se não houve mensalão, se não houve 
“cuecão”, se não houve dólar de Cuba, se não houve 
nada disso, por que o Presidente do Partido renunciou? 
Por que vários Ministros pediram para sair? Por que 
alguns foram cassados? Por que seu Partido mudou 
de cor? Aquele vermelho... V. Exª hoje voltou, quero 
até parabenizá-lo, V. Exª voltou a usar a estrela, que 
tinha abandonado. Ontem, reclamei disso e, hoje, V. Exª 
voltou com a estrela. Aqueles que usavam vermelho 

permanentemente agora usam cor-de-rosa, branco! 
Quer dizer, mudaram um pouco. Se nada disso hou-
ve, por que o Sr. José Genoíno não é o Presidente do 
PT? Por que não é o José Dirceu o Ministro da Casa 
Civil? Por que o Partido de V. Exª passou por essa crise 
toda? Pergunto: o que é mais fácil o PT explicar, a ex-
pulsão de Heloísa Helena, comemorada no hotel Blue 
Tree por pessoas importantes do Partido, com uísque 
Johnnie Walker selo azul e guaraná, ou a retirada de 
toda essa tropa de choque chamada “núcleo duro” do 
Partido de V. Exª? A Nação não entende e precisa en-
tender. E o tempo para explicar é agora.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) – 
Peço ao Senador Heráclito que conclua seu aparte.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL–PI) – Vou concluí-
lo, Senador Lobão. Televisão gratuita, tempo demais! 
Agora, há o seguinte, meu caro amigo: ou o Presiden-
te Lula esclarece isso à Nação, ou ele vai passar por 
cínico ou arrogante. Não há saída.

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

Este não é um debate partidário, ideológico. Es-
ses são fatos contra aqueles que não querem reco-
nhecer os fatos. Lamento o Senador Sibá Machado 
não reconhecer esses fatos, que estão aí sobejamente 
demonstrados. 

Lamentavelmente, o PT e o Governo, atualmen-
te, têm dois tipos de grupo que o dominam, ambos 
maléficos: de um lado, em sua grande maioria, ex-
sindicalistas, que já deixaram, há muito tempo, de ser 
sindicalistas, mas que usam o sindicalismo, o Governo 
e a militância política para ter ascensão social, como 
o Sr. Jair Meneguelli, que deixou de ser político para 
ganhar R$50.000,00 na Presidência do Sesi e andar 
em Ômega australiano, importado, pago com o dinheiro 
público; aqueles que se locupletam nos conselhos das 
estatais, que proliferam e que ganham R$30.000,00, 
R$40.000,00 para lá não ir. Esses são a grande maioria, 
Sr. Presidente. Mas uma outra parcela também é cons-
tituída daqueles que vieram da tradicional esquerda, 
que utilizam a máxima stalinista muito conhecida, de 
que “os fins justificam os meios”. Então, se os meios 
significam captar recursos pelo tráfico de influência, 
beneficiando o BMG e o Banco Rural, para que façam 
empréstimos fictícios a fim de, com esse dinheiro, pa-
gar Duda Mendonça em contas no exterior; com esse 
dinheiro, comprar a consciência de Parlamentares, 
desmoralizando o Congresso Nacional, eles utilizarão 
esses meios, porque são meios que justificam os fins. 
E quais são esses fins? Manter o poder pelo poder. 
São os arrivistas tradicionais, Senador Edison Lobão. 
Os arrivistas, querem o poder pelo poder! Era o projeto 
de 20 anos de poder.
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Espero que a Nação brasileira, neste momento 
de debate, neste momento de reflexão, não se deixe 
levar pelo coronel do século XXI, que dá Bolsa– Fa-
mília com uma mão e toma o voto com a outra. Que, 
democraticamente, o cidadão eleja um Presidente à 
altura dos desafios brasileiros. 

(Interrupção do som.)

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Já vou 
concluir, Sr. Presidente.

Temos o nome de um homem que percorreu 
toda uma vida pública. Geraldo Alckmin foi Vereador, 
Prefeito, Deputado Estadual, Deputado Federal, Vice-
Governador e Governador reeleito. Nesse período de 
vida pública, não há uma nódoa em relação às suas 
gestões. Nunca aconteceu com ele o que está acon-
tecendo com o Lula, que nunca foi executivo na vida. 
O Presidente saiu de um Partido que ele fundou e que 
renega hoje, o PT, para ser Presidente da República, 
sem nenhuma experiência administrativa! Essa é uma 
das razões do desastre do seu Governo. 

Então, que esse homem que percorreu a sua vida 
pública sem nenhuma nódoa, o Governador Geraldo 
Alckmin, seja o futuro Presidente da República!

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. César Borges, 
o Sr. Efraim Morais, 1º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Edison Lobão.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 
– Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes por 
dez minutos, que, espero, improrrogáveis.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Em 
primeiro lugar, Senador Edison Lobão, quero registrar 
minha alegria em ver o otimismo de V. Exª. Farei força 
para não decepcioná-lo tanto. Mas espero também 
que V. Exª não seja tão radical, coisa que não é do seu 
perfil nem da sua biografia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senadora 
Lúcia Vânia, a aparição do ex-Deputado Valdemar Costa 
Neto, ontem, no programa do PL, é um fato marcante 
na vida pública brasileira. Dizendo-se arrependido, ele 
confessa que seu único erro e seu único pecado foi 
ter recebido dinheiro de caixa dois para pagar dívidas 
da eleição do candidato a Presidente da República, 
Senhor Lula, na eleição de 2004.

Meu caro Senador César Borges, creio que esse 
é um fato da maior gravidade e que tem de ser apura-
do. Aliás, outros fatos envolvendo Valdemar Costa Neto 
merecem apuração. E acredito muito no Procurador da 
República, que, embora esteja no cargo nomeado for-

malmente pelo Presidente da República, S. Exª exerce 
uma função de Estado, uma função republicana. 

Aliás, as entrevistas do Presidente da República 
no Jornal Nacional e, posteriormente, no Jornal das 
Dez, da Globo News, mostram a fragilidade de Sua 
Excelência para o exercício do cargo. Afinal, não é so-
mente o Procurador que ele nomeia, mas também os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais 
Superiores. Ele nomeia, afinal, a Justiça brasileira.

Será que, pelo fato de nomear, Sua Excelência 
tem o direito de admitir, sequer por longe, que esses 
cidadãos brasileiros de notável saber têm obrigação 
de lhe bater continência e de lhe dever gentilezas? 
Daí por que, outro dia, equivocadamente, foi dito, nes-
ta Casa, que a Polícia Federal é do Presidente Lula. 
Essa é uma das maiores agressões que se comete 
contra a instituição da Polícia Federal deste País, que 
é republicana e cumpre o seu dever, desde que lhe 
dêem condições.

Sr. Presidente, quanto ao Sr. Valdemar Costa 
Neto, há outro fato que ainda precisa ser apurado pela 
Procuradoria da República e pelo Ministério Público. 
Sua ex-mulher fez a denúncia de que o Sr. Valdemar 
recebeu dinheiro de Taiwan para a campanha do Pre-
sidente da República. Isso pode ser um absurdo, pode 
ser uma vingança, pode ser uma visagem, mas pode 
ser verdade. Por isso, as apurações devem ser feitas. 

Aliás, vinha o PT agindo na CPMI do Banestado, 
incentivando o Ministério Público a apurar os fatos. Es-
timulou vários Procuradores, até que o PT começou 
a sair da condição de pedra para vidraça. De repente, 
os petistas começaram a não ter mais aquela admi-
ração anterior pelos membros do Ministério Público. 
Onde anda o Sr. Luiz Francisco, que nunca mais foi 
louvado nesta tribuna? Quero ficar só nesse, mas ha-
via algumas figuras do Ministério Público que eram 
louvadas toda semana. O Sr. Luiz Francisco foi, inclu-
sive, cogitado para ocupar um cargo de importância 
no atual Governo. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o mais 
grave disso tudo é a vocação do PT para a ditadura 
e para o golpe. 

Na semana passada, em Salvador, o Presidente 
disse que imunidade parlamentar é vagabundagem ou 
coisa que o valha. Não, a imunidade parlamentar, que 
é exclusiva da tribuna, serve apenas para assegurar 
que o cidadão possa fazer denúncias sem receber a 
pressão imediata do Governo, que tem à sua disposição 
uma máquina jurídica infinita, e que não fique acuado 
o denunciante, permitindo que, nas instâncias inves-
tigatórias, o cidadão investido do direito parlamentar 
continue na trilha da apuração dos fatos.
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Vou esperar um pouco porque a Senadora Líder 
está transmitindo um programa para a rádio de Santa 
Catarina e está me tirando um pouco... 

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

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, o PT não se corrige. A 
sua mania, a sua vocação tirana manifesta-se hoje. 

Está aqui a notícia: “O PT quer inquérito contra 
Transparência Brasil”. O diretório estadual do Partido 
dos Trabalhadores de São Paulo encaminhou, na últi-
ma segunda-feira, notícia-crime à Justiça, apontando 
supostas irregularidades nas campanhas da Associa-
ção Transparência Brasil, capitaneada pelo jornalista 
Cláudio Abramo. O que fez o Sr. Cláudio Abramo? Uma 
campanha na qual pedia ao leitor que não votasse nos 
Parlamentares envolvidos com mensalão, sanguessu-
ga ou desonestidade. Foi o suficiente para irritar o até 
então imaculado Partido presidido pelo Sr. Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Meu caro Senador Sibá Machado, fico estar-
recido com a fraqueza de memória – para não dizer 
outra coisa – dos militantes desse Partido da estrela 
desbotada. V. Exª se lembra, quando nesta Casa se 
votavam as reformas que vocês combatiam e de que 
hoje usufruem, dos outdoors nas praças, nas avenidas 
do Brasil? Senador Edison Lobão, nós fomos figuras 
constantes nesses outdoors, como se estivéssemos 
cometendo crime contra o Brasil. Ninguém sabia quem 
os pagava. O caixa dois já existia, e nós éramos ino-
centes. Ninguém procurou, naquela época, saber de 
onde estava vindo o dinheiro que custeava aqueles 
outdoors – e tenho a impressão de que outdoor é 
coisa cara. Não consegui, ainda, saber o preço, mas 
não é barato.

Hoje, quando uma entidade registrada e legali-
zada, presidida por um homem de conceito, permite 
que o eleitor, ao ler, saiba quem se envolveu, no último 
mandato ou no mandato atual, em questões não repu-
blicanas, o PT se indigna e entra na Justiça.

Cadê aquele Partido que defendia as liberdades 
democráticas? Onde está aquele Partido que destruía 
conceitos e vidas, que acabou com a reputação de 
cidadãos brasileiros porque contrariaram os seus in-
teresses? De um lado, quer acabar com a imunidade 
parlamentar; de outro, quer proibir a divulgação de fato 
que a Nação toda sabe. 

Vamo-nos lembrar dos outdoors do passado, de 
quando se votavam reformas às quais o PT dizia ser 
contrário, mas que não tentou modificar nem anular 
quando veio ao poder. Pelo contrário, passou a tirar 
proveito de tudo aquilo que condenou.

Senador Sibá Machado, V. Exª não estava aqui 
na legislatura passada, assim como a Senadora Ideli, 
que fazia sucesso em Santa Catarina como Deputada 
estadual. O Senador Luiz Otávio estava. Aqui tivemos a 
votação dos transgênicos, e o PT – ninguém sabe quem 
pagava, porque o caixa dois só descobrimos agora – 
trouxe para o Brasil, às suas expensas, o francês José 
Bové, que, defendendo as suas convicções, percorre o 
mundo inteiro lutando contra os transgênicos. 

Aqui, os petistas tinham na mão um punhado de 
soja, simbolicamente transgênica.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA) 
– Senador Heráclito, interrompo V. Exª para prorrogar 
por cinco minutos o seu pronunciamento.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agra-
deço a V. Exª.

Então, jogavam os transgênicos em quem ousava 
enfrentar o problema. O pobre do José Bové foi agredi-
do numa luta campal, em Porto Alegre, ao vir para um 
desses atos. Senador Luiz Otávio, o PT traiu o Bové. 
Hoje, o PT anda “assim” com os transgênicos, com as 
multinacionais. Por que não convida o José Bové para 
vir aqui novamente? Estava na hora de ele vir pedir 
votos para o Lula. Está na hora de ele defender nova-
mente as mesmas idéias defendidas há quatro, há oito 
anos, idéias que defendeu a vida inteira! 

O Senador Sibá Machado foi escalado para fa-
lar do fantástico programa de energia do Presidente 
Lula. E aí, a entidade que congrega as empresas do 
setor solta uma nota mostrando que tudo não passa 
de mentira e de factóide. Esses programas anunciados 
sequer estão liberados pelo Ibama, órgão do Governo, 
e que, por conseguinte, tinha a obrigação de avisar ao 
Presidente da República: “Lula, não faça isso! É fria! 
Ainda não tivemos condições de liberar o que Vossa 
Excelência quer”. Aliás, em Rondônia, Senador Sibá 
Machado, até entendo, porque metade do Ibama de 
lá está preso, segundo noticiam os jornais, portanto, 
o órgão deve estar funcionando em situação crítica. É 
compreensível. Mas, o Presidente da República tem 
a obrigação de ser informado dessas coisas para não 
cair na esparrela. O Presidente da República do Brasil 
não pode ir à televisão, em um programa gratuito para 
orientar o eleitor com verdades e apresentar plenas 
mentiras: metrô que não existe; hidrelétrica que nunca 
funcionou; obras que não são nada mais nada menos 
do que ficção. Estreou muito mal Sua Excelência.

Esperávamos que fosse esse o grande momento 
de Sua Excelência justificar ao Brasil as dificuldades 
que enfrentou. Mas, não. Ele diz, de maneira muito 
grave, ao brasileiro que agora está na hora de esco-
lher: voltar ao que era ou mudar devagarzinho. Mudar 
para onde, imobilizado que está pelo emaranhado de 
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problemas que seus companheiros criaram? Aliás, 
continuo a dizer aqui, Senadora Lúcia Vânia, que a 
Oposição brasileira, nesses quatro anos, é uma Opo-
sição frustrada porque não conseguiu criar nenhuma 
crise para o Governo do PT. Todas as crises foram 
criadas pelo próprio Governo: mensalão é de Governo; 
dólar na cueca é de Governo; dinheiro de Cuba é de 
Governo. Qual foi a crise que a Oposição criou para o 
atual Governo? O Governo é monopolista, não abriu 
mão para a Oposição, é ambicioso, quer tudo para si; 
não deixou a Oposição criar um casinho sequer, Se-
nador Sibá Machado. Criou todas as crises e está aí 
emaranhado na mentira. O Governo cumpriu um único 
acordo, aquele firmado, em agosto, com banqueiros 
internacionais, em uma luxuosa mansão localizada em 
um bairro de luxo de São Paulo. Toda a semana, ao 
abrir os jornais, o que se vê? Banco sendo recordista 
em lucros no Brasil. E estão satisfeitos, porque o capital 
especulativo que o PT tanto combatia no passado, o 
chamado capital motel, hoje está dormindo no Brasil. 
Com isso, corrói o dinheiro do povo brasileiro. A ilusão 
falsa de que o padrão de vida melhorou é para inglês 
ver; é conversa para boi dormir. Tivemos melhoria de 
conjuntura internacional, Senador Edison Lobão, para 
a qual este Governo não deu um passo sequer. 

A agricultura piorou, Senador Sibá Manchado. 
Quando o trabalhador brasileiro da Região Sul do 
Brasil acha que os Parlamentares sulistas daquela 
zona produtiva deveriam fazer um discurso analisando, 
com clareza, essa questão, plantava-se com o dólar 
a R$3,00. Hoje, o dólar está a R$2,00 e o óleo diesel, 
que era R$1,00, está a R$2,00. Durma-se com um 
barulho desses.

Senador Edison Lobão, vou encerrar evocando 
o testemunho de V. Exª: O Senador Sibá Machado, no 
seu eletrificante pronunciamento feito hoje, falou sobre 
o gasoduto. Segundo palavras do Senador Sibá Ma-
chado, está de pé o acordo com o Evo Morales para 
a continuação do gasoduto da Brasil/Bolívia, que já 
deu tanta dor de cabeça ao Brasil, e sobre o qual não 
temos nenhuma segurança, porque sempre vai ficar 
dependendo do humor de um tirano ou de um gover-
no estrangeiro. Abandonou aquele nosso gasoduto 
do Nordeste, aquele que aprovamos aqui, Senador 
Edison Lobão, com a ajuda de V. Exª, a do Senador 
José Sarney e a de toda a Bancada do Nordeste – o 
dinheiro foi aprovado e carimbado –, aquele que ligaria 
os Estados do Ceará, Maranhão e Piauí. O Governo 
abandonou esse projeto! Aí o Presidente diz que vai 
fazer um gasoduto que começa na Venezuela e que 
será maior do que a Muralha da China.

Concedo um aparte ao Senador Sibá Machado.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Vou reite-
rar o que disse sobre o gasoduto. O Nordeste tem todo 
o direito ao gasoduto. O Governo está com isso na sua 
matriz de desenvolvimento de energias, no entanto, não 
existem fontes. Há, sim, uma decisão da Petrobras de 
voltar a investir na descoberta de jazidas em território 
nacional. Também temos de buscar auto-suficiência 
nesse campo, claro, se o aspecto geológico de nos-
sos terrenos assim o permitir. Quanto ao acordo com a 
Bolívia, ele tem de ser feito. Não se trata de haver uma 
relação porque tem um presidente “a” ou “b”. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – O acor-
do já existe. Estou estarrecido é com a ampliação. 

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Tem de 
ser mantido, sim. O acordo vem desde o Governo do 
Presidente Fernando Henrique. Não, está correto. O que 
afirmo aqui é que o acordo é permanente. Não pode-
mos, por causa de uma conjuntura, mudar de opinião. 
Isso não existe. Há, aqui, um investimento perene e 
de longo prazo. O acordo Brasil/Bolívia é no sentido 
de manter as principais regiões de maior consumo 
nacional, seja do gás para a indústria ou do gás para 
energia elétrica, que é o Centro-Sul que, claro, seria 
a fonte de maior fornecimento para um gasoduto que 
vai até o Nordeste. Oxalá Deus nos permita, tanto na 
Bacia de Campos quanto em outros locais onde estão 
sendo feitas prospecções, inclusive na costa nordes-
tina, encontrar jazidas nacionais. Porque aí não fica-
remos na mão de apenas um fornecedor. A idéia de 
interligação com a Venezuela deve ser pensada com 
todo o carinho. Por quê? Porque a Europa, hoje, tam-
bém não tem essas fontes e depende ou do Oriente 
Médio, ou da União Soviética. E vejam que a União 
Soviética passou por mudança de perfil de governo, 
de pensamento ideológico inclusive; o Oriente Médio 
é um barril de pólvora o tempo todo com tantos con-
flitos, mas, mesmo assim, os Estados Unidos e toda 
a Europa convivem numa relação comercial que, no 
meu entendimento, não traz prejuízo algum. Assim, 
insisto para o fato de que o Presidente Lula cumpre, 
de novo, com a sua obrigação de estadista ao fazer 
com que a América do Sul se interligue a uma matriz 
de energia, pensando no desenvolvimento coletivo 
daqui para a frente.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Infe-
lizmente, V. Exª está cumprindo um papel. Mas tenho 
a certeza de que V. Exª quer mais bem ao Nordeste, 
por ser filho de lá, do que o Presidente Lula, que, em-
bora o seja, abandonou a Região. 

A nossa questão não é quanto à reserva de gás. 
Resolver o problema do gasoduto depende apenas de 
vontade política, porque temos as Bacias de Sergipe e 
a do Rio Grande do Norte que já abastecem o Nordeste 
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inteiro, Senador. Informaram-lhe errado. A questão não 
é essa. A questão é que o Governo, criminosamente, 
quis dar prioridade a essa fonte de gás para ir para o 
Sudeste e para o Centro-Sul, tirando uma fonte origi-
nária do Nordeste para beneficiar apenas o Nordeste. 
Fiquei muito satisfeito com o pronunciamento de V. Exª 
em nome do Governo, porque mostra, mais uma vez, a 
insensibilidade do Presidente de V. Exª para com essa 
região nordestina.

Mas gostaria apenas de lembrar-lhe um fato: a 
Bolívia encontra-se, nesse momento, elaborando sua 
nova Carta Constitucional, uma nova Constituinte. V. 
Exª já imaginou se o Sr. Evo Morales aprova por maio-
ria simples modificação nessa política de fornecimento 
de gás para países vizinhos? Nós vamos ficar com o 
pires na mão, Senador.

O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Mas ele 
não faz isso; ele não tem para quem vender gás. O 
Brasil é o único comprador.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª 
que pensa. O acordo dele com a Venezuela é mais 
forte do que conosco, e nós não podemos contar com 
isso. Aliás, aí V. Exª e Evo Morales estão certos apenas 
numa coisa: o Presidente Lula, inspirado em Evo Mo-
rales e Chávez, quer também uma Constituinte. Aliás, 
Senador Edison Lobão, seria o terceiro país do mundo 
neste momento a conviver com uma assembléia cons-
tituinte que é paralisante para a nação – nós fomos 
constituintes e sabemos disso –: Venezuela, Bolívia 
e Brasil. O Brasil seguindo o exemplo da Venezuela e 
seguindo o exemplo da Bolívia.

O Presidente Lula foi muito feliz quando disse, 
Senador Sibá, em seu programa na Globo, que, no 
Brasil, no momento, a única coisa que está caindo é 
o salário do brasileiro e, nele, o sentimento para com 
os filhos da Pátria. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Heráclito For-
tes, o Sr. Edison Lobão, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pela Sra. Lúcia 
Vânia.

A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO) – 
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não venho hoje a 
esta tribuna para o diagnóstico das mazelas da vida 
pública brasileira. Outros Senadores mais ilustrados já 
o fizeram. Eu venho para cuidar do remédio aplicado 
em alguns casos salientes dos quais temos notícia.

Eu quero me referir, Srª Presidente, ao episódio de 
Rondônia, que tanto estrépito causou neste País, com 
toda razão. Ele foi levantado pelo Ministério Público, 
junto com a Polícia Federal, ganhou o caminho do Poder 
Judiciário e foi aportar à mesa de uma juíza exemplar 
deste País, que é a Ministra Eliana Calmon. 

Quando se imaginava que S. Exª empurrasse para 
as calendas gregas uma decisão pessoal, monocrática, 
ela, ao contrário, mergulhou no estudo profundo dos 
autos, porque, para fazer justiça, precisava conhecer 
as peças por inteiro e prolatou a sua decisão, corajo-
samente, como ela sempre o faz.

Determinou a punição, desde logo, daqueles que 
ela considerou culpados, com vistas no processo, e 
mandou prendê-los. Houve localizadas preocupações 
com o cometimento de eventuais excessos. Não ocor-
reram! No passo seguinte, a Ministra mandou soltar 
aqueles que ela própria mandou prender. Errou? Não 
errou nem no primeiro movimento nem no segundo. 
Prendeu-os quando julgou que era necessário fazê-lo; 
soltou-os quando também imaginou adequado fazê-lo, 
de acordo com as leis e com as regras da judicatura 
que exerce. Houve um recurso ao Supremo Tribunal 
Federal e outra juíza corajosa, a Ministra Carmem 
Lúcia, manteve a decisão de sua colega do Superior 
Tribunal de Justiça. 

É assim que se punem os desvios! Eu tenho as-
sistido, Senador Luiz Otávio, neste País, ao longo dos 
tempos, a situações como esta que verificamos hoje. 
Quantas vezes, estudante ainda, eu assistia os debates 
na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, onde o 
Presidente Juscelino Kubitschek, um grande estadis-
ta, era espaldeirado diariamente. O Presidente João 
Figueiredo, já no período revolucionário, recebia uma 
tarde de ataque, a cada semana, ao seu governo. Mas 
é indispensável que haja, primeiro, a averiguação. E 
tem havido. Seja por parte do Congresso Nacional, por 
intermédio das Comissões de Inquérito aqui constituí-
das, seja por intermédio do Poder Judiciário.

Eu chego a este ponto e devo dizer: este País já 
é uma grande Nação. E entre nós, a vida pública não 
foi feita para o opróbrio. A vida pública brasileira foi 
feita para a honra. Devemos cultivar, portanto, a hon-
ra e não o desvio.

Senhores Senadores, ao tempo em que exalto, 
portanto, a coragem e a competência da Ministra Eliana 
Calmon, devo dizer que a Justiça como um todo, de um 
modo geral, tem também honrado as suas tradições 
de Poder Judiciário. 

Mas quero também, Srª Presidente, cuidar de um 
outro tema hoje, feita a homenagem a S. Exª a Ministra 
Eliana Calmon e também à Ministra Carmem Lúcia, do 
Supremo Tribunal Federal. Desejo abordar o aniversário 
que se aproxima da Maçonaria. Na próxima sexta-feira, 
o Senado da República realizará sessão especial em 
homenagem à Maçonaria Brasileira pelo transcurso 
do Dia do Maçom. Pessoalmente, não poderei estar 
presente em virtude de compromissos intransponíveis 
que me convocam ao Maranhão como coordenador 
que sou da campanha eleitoral da Senadora Roseana 
Sarney ao Governo do Estado. 

O exemplo histórico da maçonaria bem retrata 
as vicissitudes e as contradições da natureza huma-
na. Sofrendo toda a sorte de perseguições, inclusive 
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da temível Inquisição, os pedreiros construtores das 
catedrais – fundadores das primeiras lojas maçônicas 
– não se intimidaram, e das suas idéias, inspiradas 
nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, 
surgiu e espraiou-se o movimento que tem oferecido 
contribuição do maior relevo para a humanidade.

As perseguições do passado, Sr. Presidente, 
transmudaram-se em agradecidos aplausos das mul-
tidões beneficiadas pela atuação maçônica. Torna-
ram-se suas Lojas, em todo o mundo, autênticos mo-
delos para a formação social e moral dos jovens, e é 
preciso que se multipliquem, especialmente no Brasil, 
para quem atuem em benefício da paz para as nossas 
populações.

Nos dias atuais, entre tantos outros objetivos bus-
cados pela Maçonaria em nosso País, pontifica-se o 
esforço para a preservação da Amazônia brasileira.

Estudos têm sido levantados por essa organiza-
ção, sobre os quais já falei desta tribuna, acerca do 
desmatamento das nossas principais matas virgens. 
Chegam a conclusões graves, a merecerem as aten-
ções da sociedade brasileira. Registra um dos pontos 
desses estudos: “.a Amazônia será ocupada por nós, 
ou por uma ou mais potências estrangeiras... O pro-
blema crucial da Amazônia é que ainda não foi ocu-
pada. Ledo engano é supor que a região pertence de 
fato ao Brasil. Será, sim, quando for desenvolvida por 
nós e devidamente guardada. Daí por que às potên-
cias estrangeiras não interessa o desenvolvimento da 
Amazônia.”

Já se disse com justeza que a Maçonaria tem 
estado na gênese dos grandes problemas mundiais. 
O mais significativo fato histórico, entre os tantos ge-
rados pela Maçonaria, reside no exemplo da Revolu-
ção Francesa, praticamente iniciada pela Maçonaria. 
Recorde-se que o famoso lema da mencionada Re-
volução – Liberté, Egalité e Fraternité – é o lema da 
Maçonaria, que o legou à Revolução.

No Brasil, tem sido notável a influência da Maço-
naria na formação da nação brasileira. 

No Brasil, tem sido notável a influência da maço-
naria na formação da Nação brasileira, a começar pela 
luta que os mais respeitáveis e prestigiosos maçons 
travaram para nossa Independência. José Bonifácio de 
Andrada e Silva, Ministro do Reino e de Estrangeiros, 
foi o primeiro mandatário do Grande Oriente Brasileiro, 
a 17 junho de 1822.

Na luta contra a escravatura, a Lei Euzébio de 
Queiroz (então membro do Supremo Conselho da 
Maçonaria) foi a que extinguiu, em 1850, o tráfico de 
escravos. O Visconde do Rio Branco – que foi Grão-
Mestre do Grande Oriente do Brasil – deu nome à lei 
que declarou livres, em 1871, as crianças nascidas de 
escravas a partir daquela data.

Tais leis, Srª Presidente, cimentaram a extinção 
da escravatura.

O Marechal Deodoro da Fonseca, que viria a ser 
Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, foi o líder 
na implantação da República.

Floriano Peixoto, Campos Salles, Hermes da 
Fonseca, Nilo Peçanha, Wenceslau Brás e Washington 
Luís, todos maçons destacados do Grande Oriente do 
Brasil, merecem, por toda a eternidade, a gratidão dos 
brasileiros pela importância que tiveram na formação 
desta Nação.

Enfim, em todas as épocas, grandes personali-
dades maçônicas tiveram importância decisiva como 
formadores de opinião, orientando o nosso jovem País 
para os roteiros mais acertados.

A maçonaria, em todos os tempos, ofereceu im-
prescindível contribuição no socorro às vitimas das 
duas grandes guerras mundiais e aos movimentos 
sociais. Mais recentemente, exerceu influência nos 
movimentos de anistia a presos políticos e no da de-
mocratização do nosso País. 

A liberdade, a igualdade e a fraternidade com-
põem o lema da atuação que os maçons exercem em 
todo o mundo. Sua proclamação é a da prevalência do 
espírito sobre a matéria, no esforço para o aperfeiçoa-
mento moral, intelectual e social da humanidade. 

Temos justo orgulho em dizer que o Grande Orien-
te do Brasil, instalado em Brasília desde 1978, trans-
formou-se na maior Obediência Maçônica do mundo 
latino, o que reflete a sensibilidade social dos que aqui 
residem, homens de espírito público representativos 
das diversas áreas da atividade humana.

É com grande prazer e honra, Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, que o Senado homenageia a Maço-
naria Brasileira pelo transcurso do Dia do Maçom. E os 
votos que eu auguro são os do desejado êxito às suas 
atividades em nossa cidade e em nosso País.

Srª Presidente, muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO) 

– Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti. 
Em seguida, falará o Senador Luiz Otávio. 
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Agra-
deço, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores. 

Senador Luiz Otávio, vai chegar a sua vez!
Hoje, como estou de vermelho e branco, muitas 

pessoas me perguntaram, Senador Sibá Machado, 
Senador Luiz Otávio, se era em homenagem ao Inter. 
Eu digo que não. Não sou torcedora do Inter. Sei que o 
jogo hoje será bastante entusiasmante, mas as cores 
vermelho e branco se devem ao fato de que eu estava 
numa grande expectativa.

Nós teríamos agenda com o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva em Santa Catarina: amanhã Sua 
Excelência faria uma visita às obras de duplicação da 
BR-101, mas, infelizmente, a chuva que se abate sobre 
os Estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina 
acabou inviabilizando a descida do Presidente, tendo 
em vista que, no sul do Estado, não há aeroportos 
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que operem com instrumentos, a ponto de garantir a 
segurança da descida numa situação de tempo ruim. 
Não pude, portanto, comemorar, e a visita terá de ser 
remarcada.

O Correio Braziliense traz hoje uma matéria bas-
tante interessante, a respeito das filiações partidárias. 
Há 11,5 milhões de brasileiros e brasileiras filiados a 
partidos políticos. O que me causou bastante conten-
tamento é que, entre as maiores legendas, a única que 
cresceu – e de forma significativa, quase 25% – foi 
exatamente a do meu Partido. Em 2002, tínhamos 828 
mil filiados e, agora, em 2006, ultrapassamos a casa 
de 1.048.164 filiados. Quanto às demais legendas, o 
PMDB teve um pequeno recuo; o PSDB, um pequeno 
avanço; e o PFL praticamente permaneceu estaciona-
do. Isso me deixa bastante entusiasmada com o meu 
Partido, porque, efetivamente, as pessoas têm um en-
tendimento do que significa organizar um partido com 
as características do PT e fazer os enfrentamentos que 
temos feito ao longo desses 26 anos.

Outro assunto que gostaria de registrar da tribu-
na é que o querido Mauro Santayana, esse jornalista 
brilhante, tem um artigo do qual gostaria de ressaltar 
algumas frases. 

Questão de ordem
Que a noite passe
O que faz intolerável para a elite a vitória de Lula 

é a possibilidade de que, em seu segundo mandato, 
a solidariedade para com os excluídos se amplie e se 
aprofunde, e da mesma maneira se aprofunde e se 
amplie a ação policial contra os ladrões do Erário.

(...)
Quem analisar a campanha eleitoral entende-

rá, rapidamente, que o que incomoda no presidente 
Lula não são os erros de seu governo – e são muitos 
– [frisa Santayana], mas os acertos. Pela primeira vez, 
neste País, os ricos e poderosos não se sentem invul-
neráveis à lei. E o que faz intolerável a vitória de Lula 
é a possibilidade de que, em seu segundo mandato, 
a solidariedade para com os excluídos se amplie e se 
aprofunde, e da mesma maneira se aprofunde e se 
amplie a ação policial contra os ladrões do Erário.

Toda a retórica de homens como o Sr. Fernando 
Henrique Cardoso, que acusa Lula de contrapor os 
pobres às elites, é a escancarada defesa de uma clas-
se – a dos que podem e, podendo, mandam – contra 
a dos pobres, submetidos a permanente humilhação. 
Quando ele fala na cisão do país, na hipótese, feliz-
mente improvável, de que seu candidato se eleja, se 
esquece de que a ele mesmo coube a responsabi-
lidade de aumentar o fosso que divide o País entre 
pobres e ricos.

Quem está buscando a união nacional é exa-
tamente um governo, como o de Lula, que procura 
combater a desigualdade, e está conseguindo fazê-lo, 
com os programas assistenciais e com o aumento do 
nível de emprego. 

(...)

Quando um trabalhador, acostumado a ser con-
fundido pela polícia com malfeitores, vê um figurão ser 
algemado pela Polícia Federal – como ocorreu ao Pre-
sidente da Assembléia Legislativa e ao Presidente do 
Tribunal de Justiça de Rondônia – sente-se redimido. 
Não são apenas os de sua classe que são submetidos 
à cadeia. Se não pode igualar-se aos poderosos na 
renda e nas comodidades da vida, os ricos a ele se 
igualam diante da repressão policial. A minha memó-
ria de jornalista não registra ter visto, antes, grandes 
banqueiros, políticos de renome e juízes serem alge-
mados a caminho do xadrez. Enfim estamos cumprindo 
a Constituição, que assegura a igualdade de todos os 
brasileiros perante a lei.

E por aí vai o artigo de Mauro Santayana, que 
solicito seja considerado como lido na íntegra.

Para ilustrar as declarações de Mauro Santaya-
na em seu artigo, que reputo extremamente relevante 
para o momento que estamos vivenciando, inclusive 
para o debate que tivemos nesta Casa, ao longo da 
tarde, rememoro que, na semana passada, houve vá-
rias operações, e uma delas me chamou bastante a 
atenção: a operação da Polícia Federal e da Receita 
Federal apelidada de Saúva. Sobre o assunto, O Glo-
bo publicou em manchete “Pouca saúde e muita saúva 
são os males do Brasil”. 

Na referida operação, foram presos militares, em-
presários, servidores do alto escalão do Governo do 
Amazonas e da Prefeitura de Manaus. Pela primeira 
vez, foi preso um coronel do Exército.

Nunca havia acontecido isso. A Polícia Federal, 
em operação de combate à corrupção, nunca havia 
chegado ao ponto de prender um coronel. Aliás, o 
Exército, imediatamente, soltou uma nota de apoio às 
investigações. Ele vinha acompanhando e, realmen-
te, tinha muita preocupação por conta de pessoas do 
próprio Exército vinculadas a essa organização que 
atuou durante mais de seis anos. Os cálculos da Re-
ceita são que apenas 19 – ainda não estão totalmente 
compilados e calculados – das 30 empresas da orga-
nização movimentaram R$354 milhões nos últimos 
seis meses. O crime eram compras superfaturadas 
de cestas básicas de alimentação exatamente para o 
socorro de vítimas de tragédias, de calamidades pú-
blicas. Portanto, ambulâncias, sanguessugas, saúvas, 
realmente, atingem operações e quadrilhas que estão 
instaladas há muitos anos, operando e trazendo pre-
juízo significativo para boa parte da população, prin-
cipalmente a mais pobre.

Hoje estamos acompanhando, pela Folha Online 
e O Globo Online, que a chamada Operação Dilúvio, 
desencadeada pela Polícia Federal e pela Receita Fe-
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deral, já prendeu 79 pessoas, pelo menos até a última 
vez que acessei os sites. 

Diz o site de O Globo Online:
A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal estão 

realizando nesta quarta-feira a maior operação con-
junta já realizada por autoridades brasileiras no País 
e no exterior. A operação Dilúvio conta com mil agen-
tes da PF e 450 fiscais da Receita e tem o objetivo 
de desarticular o que pode ser o maior esquema já 
constatado no País de fraudes no comércio exterior, 
sonegação, falsidade ideológica, evasão de divisas, 
cooptação de servidores públicos, entre outros ilícitos, 
comandado por um grupo empresarial estabelecido 
em São Paulo, com diversas ramificações no Brasil e 
em outros países.

Só em Imposto sobre Importação, o grupo é acu-
sado de sonegar algo em torno de US$500 milhões 
(aproximadamente R$1,074 bilhão) nos últimos quatro 
anos. A Receita ainda não fez cálculos sobre IPI, PIS, 
Cofins e Imposto de Renda sonegados pela organi-
zação criminosa.

De acordo com a polícia, estão sendo cumpridos 
mais de 200 mandados de busca e apreensão em oito 
Estados brasileiros e no exterior. Há mandados na 
Flórida (EUA), com o apoio do Departamento de Se-
gurança Interna (DSI) dos Estados Unidos. 

Cerca de 950 policiais federais e 350 servidores 
da Receita participam da operação. As equipes execu-
tam mandados de busca e apreensão expedidos pela 
Justiça Federal de Paranaguá (PR) e Itajaí (SC) em 
locais nos Estados do Paraná, Santa Catarina, São 
Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e 
Espírito Santo.

A maior operação já realizada pela PF [antes des-
sa] tinha sido a Farol da Colina, que revelou o doleiro 
Toninho da Barcelona e mobilizou, em 2004, cerca 800 
agentes federais em todo o País. 

Portanto, a Operação Dilúvio superou em mui-
to: são mil da Polícia Federal e 450 da Receita, numa 
demonstração inequívoca de que a ação de combate 
à corrupção, às quadrilhas, aos desmandos e aos cri-
mes está sendo efetuada com rigor e num volume e 
numa magnitude que nunca tínhamos visto anterior-
mente neste País. Já tive oportunidade, inclusive, aqui 
de fazer comparativos entre as operações da Polícia 
Federal no período do Governo que nos antecedeu 
e no atual Governo e, portanto, o volume de opera-
ções, a magnitude, o alcance das prisões e o perfil 
das pessoas atingidas nessas operações, presas, al-
gemadas, é efetivamente muito importante. Isso vem 
ilustrar o artigo que o próprio Mauro Santayana faz de 
que uma das grandes preocupações é no sentido de 
que a solidariedade com os excluídos se amplie e se 
aprofunde. E não posso imaginar que pudesse ser di-
ferente, porque quem teve oportunidade de governar 
durante tanto tempo, durante períodos longos, e não 
teve essa determinação de fazer o combate e o des-
monte das quadrilhas, tendo a máquina do Estado à 

sua disposição para fazê-lo, que agora não estejam 
preocupados, tendo em vista o volume de operações 
com o significado de desmonte que efetivamente vem 
sendo realizado. E a população identifica, a popula-
ção enxerga, a população raciocina e pensa, apesar 
de muitas pessoas, às vezes, não entenderem e não 
enxergarem.

Gostaria, também para completar, de pedir o re-
gistro de mais um artigo, que saiu no Valor Econômico 
de ontem, de um outro jornalista, Raymundo Costa, que 
diz “Televisão é a última cartada da oposição”. 

Esse artigo faz algumas reflexões interessantes, 
como as que se seguem:

“... a oposição denunciou, criou comissões par-
lamentares de inquérito, escreveu artigos em jornais, 
deu entrevistas a rádios e televisões e vociferou nos 
palanques. [Fez de tudo. Cumpriu o dever de oposição, 
e nada adiantou.] E de que adiantou tudo isso? Nada, 
constatam os oposicionistas quando confrontados com 
os índices capturados pelas pesquisas.”

Esse artigo traz uma boa reflexão, porque vai 
desde a tática adotada pela Oposição até a percep-
ção que a população tem da situação. Conjugar este 
artigo com o artigo do Mauro Santayana pode ser sig-
nificativo para entendermos muito da percepção que a 
população está tendo a respeito do momento político 
que estamos vivenciando.

Esta avaliação é uma oportunidade para decidir 
o que se quer e o que se pretende para os próximos 
quatro anos. Se se pretende, efetivamente, um governo 
que dê continuidade ao crescimento com distribuição 
de renda e com políticas de inclusão e de mobilidade 
social capazes de concretizar, cada vez mais, dados 
que já são públicos, como o de parcela significativa 
da população que conseguiu sair da linha de miséria. 
Mais de 3 milhões de pessoas saíram da linha abai-
xo da miséria e seis milhões de pessoas saíram das 
classes D e E e se incluíram na faixa de renda deno-
minada classe média em nosso País. Também é uma 
oportunidade para decidir se queremos, efetivamente, 
ter a estrutura do Estado combatendo de forma eficaz 
e eficiente a corrupção, com as operações da Polícia 
Federal, sob o comando do Ministro Márcio Thomaz 
Bastos e do Dr. Paulo Lacerda.

Era isso, Srª Presidente, o que eu gostaria de 
deixar registrado na tribuna, já cedendo o horário para 
o Senador Luiz Otávio, que está bastante angustiado 
para também poder falar, e pedindo o registro dos dois 
artigos que eu citei.

Muito obrigada.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A 
SRª SENADORA IDELI SALVATTI EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO) 
– V. Exª será atendida na forma regimental.

Concedo a palavra ao Senador Heráclito For-
tes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Vejam os senho-
res a prepotência e a arrogância do Partido dos 
Trabalhadores! Na tribuna, a Líder transfere a pala-
vra para o próximo orador, como se não soubesse 
ela que essa é uma tarefa do Presidente. Apenas 
para impedir que, por uma questão de ordem, que 
é regimental, eu pudesse elogiar o seu pronuncia-
mento. Nem de elogio gosta! Que coisa!

Em primeiro lugar, eu quero elogiar, pela esta-
tística publicada aqui do Correio Braziliense, que 
vem demonstrar que a nossa tese é correta, que o 
Partido dos Trabalhadores corrompe e alicia para 
ter pessoas em seus quadros. Desde que gente é 
gente, que partido é partido, quem está no poder é 
que tem os DAS, as nomeações, tem a capacidade 
de aumentar os seus quadros. Sempre foi assim, 
em Santa Catarina ou no Piauí.

O fato de ver estradas vestido de branco é 
viagem virtual, porque, de branco, tem poeira, tem 
asfalto. Sabe que vai sujar a roupa. Não foi ver es-
trada coisa nenhuma! É estrada de televisão para 
mostrar em programa. Agora, já que vamos fazer 
transcrições no Correio Braziliense, eu quero fazer 
uma, Srª Presidenta, porque essa, sim, interessa 
ao Brasil:

Dinheiro a conta-gotas.

A quatro meses do final do ano, o governo fe-
deral desembolsou R$63 milhões, cerca de 6% dos 
R$930,2 milhões previstos para investimentos na 
segurança pública no orçamento de 2006.

A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO) 
– Lembro a V. Exª que há orador na tribuna.

O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Em 
seguida. S. Exª é generoso, e o Pará é um dos Es-
tados em que o Presidente Lula prometeu construir 
presídio de segurança máxima, e não construiu.

Continuando:

Em plena crise deflagrada pelo Primeiro Co-
mando da Capital (PCC), nem o crédito extra de R$ 
200 milhões liberado por medida provisória ajudou 
a alavancar a execução das cinco unidades orça-
mentárias que, juntas, representam 97,3% da verba 
autorizada [...]

Srª Presidente, gostaria apenas de mostrar 
isto aqui. Gosto de transcrever assuntos objetivos 
que interessem ao País. O artigo publicado no jornal 
Correio Braziliense é oportuno e demonstra que 
entre os factóides do programa eleitoral e a reali-
dade brasileira há uma diferença abismal.

Muito obrigado, Senador Luiz Otávio. Sei que V. 
Exª é um dos que padecem em seu Estado, porque 
o Presidente prometeu recursos para os presídios, 
e não cumpriu. Aliás, fico aliviado porque, no Piauí, 
paguei um preço muito alto quando gritei contra 
a ida de Fernandinho Beira-Mar para lá. Naquela 
época, Senador Tasso Jereissati, acusaram-me de 
ter perdido investimentos para o Piauí, com a cons-
trução de três presídios federais. Um Estado pobre 
que não agüenta os bandidos estaduais. Que troféu 
é esse dos bandidos estaduais? Levaram-no para 
Alagoas, e enganaram o Governador Ronaldo Les-
sa. Beira-Mar ficou lá dois anos, e não construíram 
nenhum presídio. O Piauí saiu ganhando.

Muito obrigado a V. Exª.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO) 
– Agradeço a V. Exª, principalmente pela defesa da 
Mesa.

A solicitação de V. Exª será atendida, na forma 
regimental.

Com a palavra o Senador Luiz Otávio. 
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Senadora Lúcia Vânia, Srªs e Srs. Senadores, 
Senador Heráclito Fortes, esse amor, essa atenção que 
V. Exª tem com a Senadora Ideli Salvatti – e S. Exª, da 
mesma forma, com V. Exª – já está transformando este 
plenário, esta Casa, em uma disputa que só o amor 
constrói. Realmente, tem sido importante a atração, a 
simpatia que V. Exª tem pela Senadora, e vice-versa.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Luiz 
Otávio, estamos falando para o Brasil inteiro. 

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – É o que 
tem acontecido.

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Sou casado 
há 26 anos e nunca traí a minha mulher. Isso pode me 
criar uma dificuldade terrível dentro de casa! Jamais se-
ria capaz de correr qualquer risco. Outro dia, inclusive, 
resisti aos encantos de Gisele Bündchen, em um hotel, 
em São Paulo. V. Exª não vai me ver pecar dessa forma. 
O pecado não é meu, mas de S. Exª, que atenta contra 
a opinião pública, contra a lógica e o bom senso das 
pessoas. S. Exª não tem esse direito. Santa Catarina 
não lhe deu esta tribuna para tentar fazer o brasileiro 
de idiota, de bobo. Cumpro o meu dever de Senador 
da República. Tenho certeza de que V. Exª fez essa 
afirmação por brincadeira, mas não gosto de mexer 
na casa de ninguém, principalmente na de quem tem 
mulher valente como eu. Muito obrigado. 

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – O Sena-
dor Tasso Jereissati também prefere não participar 
da afirmativa. 

O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – É melhor, 
Senador Tasso Jereissati, V. Exª sair do plenário en-
quanto é tempo. 

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – O Senador 
Tasso Jereissati se retira em sinal de protesto.

O SR. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Aliás, por 
sobrevivência.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Por sobre-
vivência.

Srªs e Srs Senadores, ocupo hoje a tribuna do Se-
nado Federal, em primeiro lugar, para dar o testemunho 
do acordo firmado por esta Casa, o Senado Federal, 
e pela equipe econômica do Governo do Presidente 
Lula, liderada pelo Ministro Guido Mantega.

Na oportunidade da discussão de matéria que 
envolveu não apenas a Comissão de Assuntos Eco-

nômicos como também a Presidência desta Casa e do 
Congresso Nacional, o Senador Renan Calheiros, es-
tivemos com a equipe econômica, com representantes 
dos Secretários de Fazenda do Brasil inteiro, o Confaz, 
além de representantes dos Governos dos Estados, 
em uma reunião que definiu o que seria cumprido este 
ano para compensar, com recursos, os Estados expor-
tadores do Brasil. 

Todos sabemos que a Lei Kandir foi idealizada 
para ajudar os Estados eminentemente exportado-
res, como o meu Estado, o Pará, que exporta mais de 
US$4,5 bilhões por ano e importa de US$300 milhões 
a US$400 milhões, apresentando, portanto, um supe-
rávit, há muitos anos, há 14 anos praticamente, muito 
acima da média. De acordo com a Lei, esses Estados 
precisam ser compensados com o crédito que conce-
dem às empresas que trabalham com produtos expor-
táveis e que, portanto, não pagam o ICMS.

Assim sendo, o Governo Federal, por meio da 
Lei Kandir, compensa esses Estados, que são res-
sarcidos de parte do ICMS que deveriam cobrar do 
exportador.

Nesse acordo, ficou determinado que haveria, 
primeiramente, um repasse de um R$1,95 bilhão, que 
seria feito agora, do meio para o final do ano, e que 
completaria um total de R$3,9 bilhões, faltando R$1,3 
bilhão para completar os R$5,2 bilhões que foram fi-
nalizados na discussão com a equipe econômica, pelo 
ano inteiro, para todos os 26 Estados da Federação 
e o Distrito Federal. Vou deixar bem claro que esses 
recursos são repassados a todos os Estados e para o 
Distrito Federal, ou seja, 27 unidades da Federação. 
Esses recursos, dos quais já vinham sendo liberados 
cerca de R$2 bilhões, ao longo do ano, desde janeiro, 
estavam contingenciados, praticamente mais R$2 bi-
lhões, que na verdade é R$1,95 bilhão. O Estado do 
Pará, meu Estado, tem cerca de R$200 milhões des-
ses R$2 bilhões.

O Ministro Guido Mantega participou de uma reu-
nião com o Governador de Minas Gerais, Aécio Neves, 
do PSDB daquele Estado, no Ministério da Fazenda 
e fez a devida comunicação a S. Exª, tendo em vista 
ser o Governador o Coordenador da questão junto ao 
Governo, ou seja, é o Governador Aécio Neves quem 
representa os Governadores e os Estados. As de-
mandas dos Governadores, como o do meu Estado, 
o Pará, por exemplo, o Governador Simon Jatene, são 
encaminhadas sempre com uma provocação, uma ar-
ticulação, até por terem sido feitas, várias vezes, pelo 
próprio Governador, ao Governador Aécio Neves. Por 
isso, ele ontem foi recebido pelo Ministro da Fazen-
da, ocasião em que lhe foi comunicado aquilo que eu 
já havia, inclusive, dito com todas as letras na última 
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reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, por 
ocasião do esforço concentrado que realizamos no 
início deste mês de agosto.

Ao final da reunião da Comissão de Assuntos 
Econômicos, o Senador Flexa Ribeiro, do PSDB do 
Pará, fez um questionamento, lembrando esse acordo, 
e dizendo que, até aquele momento, os recursos não 
haviam sido repassados. E que os Estados – e aí se 
inclui o Estado do Pará – encontravam-se em sérias 
dificuldades. O Governador teria suspendido algumas 
obras, tendo em vista a falta que esses recursos faziam 
para o orçamento do Estado.

Ficou decidido e comunicado ao Governador 
Aécio Neves que, até a próxima semana... Eu disse, 
na Comissão de Assuntos Econômicos, ao Senador 
Flexa Ribeiro que eu tinha certeza de que o acordo 
seria cumprido. O Presidente da República, o Presi-
dente Lula, assumiu um compromisso com os Esta-
dos exportadores perante o Congresso Nacional. O 
Ministro da Fazenda, Guido Mantega, também parti-
cipou desse acordo juntamente com o Secretário Exe-
cutivo do Ministério da Fazenda, Dr. Bernardo Appy, 
e ficou decidido – tudo foi gravado pela TV Senado 
– que, durante este mês, será editada uma medida 
provisória que vai repassar esses recursos, de quase 
R$2 bilhões, aos Estados exportadores, aos Estados 
que têm direito a essa compensação por não cobrar 
o ICMS dos exportadores. E o Pará vai ser, também, 
junto com todos os Estados, aquinhoado com esses 
recursos. A medida provisória está sendo editada, 
será publicada no Diário Oficial e entrará em vigên-
cia. O Pará e todos os outros Estados que compõem 
a Confederação Brasileira receberão esses repasses 
em quatro parcelas: em setembro, outubro, novembro 
e dezembro deste ano. 

O próprio Governador Aécio Neves afirma, em 
reportagem do jornal O Liberal, um dos jornais do 
Pará, o seguinte:

Nós todos gostaríamos que ela já pudesse ter 
sido liberada nos meses passados [referindo-se aos 
recursos] Não foi possível. Temos que ter uma razoável 
compreensão em relação às dificuldades do governo 
federal. Eu considero que, mesmo com atraso, o com-
promisso firmado está honrado. 

Essas são palavras do Governador Aécio Neves, 
do PSDB de Minas Gerais.

Portanto, Srªs e Srs. Senadores, o compromisso 
foi cumprido: os Estados receberão esse recurso. Fica-
rá faltando apenas R$1,3 bilhão, que completarão os 
R$5,2 bilhões, para o Brasil inteiro, relativos ao acordo 
firmado no sentido de que, se houvesse excesso de 
arrecadação – e tenho certeza de que haverá –, ao 
final do ano, esses recursos completarão aqueles que 

foram alocados, destinados para compensar todos os 
Estados exportadores, até para dar ênfase, entusias-
mo, dedicação, afirmação e compensação aos referi-
dos Estados. Realmente, Estados como o Pará fazem 
um esforço sobre-humano para o Brasil poder exportar 
mais e, assim, cumprirem com seus compromissos 
internacionais, cujos resultados são comprovados na 
balança comercial.

Concedo um aparte ao Senador Sibá Machado.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Muito 

obrigado, Senador Luiz Otávio. Quero lhe dizer que V. 
Exª faz aqui um pronunciamento muito importante, es-
clarecedor, que leva, com certeza, alegria a um setor 
importante da economia brasileira. Sobre a Lei Kandir, 
realmente deve ser muito bem valorizada a idéia de 
fomentar os Estados brasileiros para que se preocu-
pem com as exportações e, assim, nosso País poder 
exportar mais. Hoje, com certeza, esse procedimento 
tem dado bons resultados a nossa economia. Sabemos 
que o ICMS é um dos principais componentes de re-
ceitas dos Estados e, à medida que o Estado renuncia 
ao ICMS, é claro que está deixando de ter uma signifi-
cativa arrecadação. Estados como o de V. Exª, o Pará, 
e tantos outros, que já são hoje, digamos assim, muito 
bem colocados como Estados exportadores brasileiros, 
não podem ficar no prejuízo. Acompanhei os debates 
da elaboração do Orçamento. Estava ali. Presenciei o 
dia em que os Governadores estiveram aqui em Bra-
sília. Tivemos um grande debate. Contudo, não havia, 
naquele momento, condições de honrar os R$5,2 bi-
lhões que os Governadores estavam reclamando por 
justo direito. Vi ontem, pela televisão, brevemente, os 
comentários que faziam o Ministro Guido Mantega 
e o Governador Aécio Neves sobre o acordo, o que 
V. Exª aborda hoje, com muita propriedade. Também 
acredito que o Governo Federal vai honrar o acordo 
feito. Todos os Estados serão compensados, segundo 
o propósito discutido no Orçamento Federal, ou seja, 
dos R$5,2 bilhões, que é o que compete aos Estados 
como compensação pela não-receita do ICMS, por 
conta das exportações. Assim, parabenizo V. Exª, que 
é uma testemunha, pelo Senado Federal, do acordo 
feito e, com certeza, um dos vigilantes que estará pre-
sente para que o compromisso seja honrado.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Senador Sibá 
Machado, apenas para reforçar o ponto de vista de V. 
Exª, desde o momento em que assumi a Presidência 
da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Fe-
deral, já há quase dois anos, tomei conhecimento da 
missão que tem a mencionada Comissão, qual seja, 
aprovar todo e qualquer empréstimo externo para o 
País, independentemente de se destinar ao Governo 
Federal, à Presidência da República, aos Ministérios 
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do Executivo, ao Poder Judiciário, incluindo o Supre-
mo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o 
Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Mi-
litar, o Tribunal de Contas da União, e ao Legislativo. 
O próprio Congresso Nacional, o Senado Federal e a 
Câmara dos Deputados, para tomar um empréstimo 
externo qualquer, como já foi feito em outras opor-
tunidades, como no caso da instalação do Interlegis 
– que interliga todos os Poderes Legislativos brasilei-
ros –, recursos externos, inclusive do próprio Banco 
Mundial, precisa ter a aprovação do Senado Federal. 
Trata-se de matéria constitucional privativa do Sena-
do Federal, cujo processo se inicia pela Comissão de 
Assuntos Econômicos, onde é designado um Relator 
e votado o empréstimo.

O procedimento é o mesmo para todos os Esta-
dos e para o Distrito Federal, bem como para os mais 
de 5.500 municípios brasileiros que se habilitarem 
a uma proposta, a um financiamento externo. Todos 
os projetos têm de passar na Comissão de Assuntos 
Econômicos, pois é o Senado Federal quem autoriza, 
quem dá o aval para o Governo Federal, ou para o 
Governo Estadual, ou para o Governo Municipal, as-
sinar o contrato com o banco, normalmente o Banco 
Internacional.

Com relação a este assunto, e especificamente 
em relação ao Pará, aprovamos aqui, no Senado Fede-
ral, o Paraurb há algum tempo. Inclusive esse projeto, 
que mexe com investimento, infra-estrutura e serviço 
na área dos municípios paraenses – incluiu-se aí ro-
dovias, pontes e tudo mais, de US$48 milhões – está 
em fase execução. Mas agora, recentemente, há 60 
dias, aprovamos o projeto de pontes de concreto para 
o desenvolvimento, que foi um projeto de US$42,67 
milhões, também para o Estado do Pará, para a cons-
trução de 25 pontes, de modo a substituir as pontes de 
madeira e a transposição dos rios por meio de balsas 
e pontes mistas no Estado do Pará.

Estou fazendo esta leitura e esta relação para 
chegar ao assunto que abordarei agora.

O Governo do Pará habilitou-se, com o Progra-
ma Pará Rural, a um empréstimo no valor de US$60 
milhões. O referido pleito foi encaminhado ao Tesouro 
Nacional, tendo sido apresentado a um consórcio de 
bancos liderados pelo MedioCredito Centrale (MCC). 
Estou falando do projeto das pontes de concreto, que 
foi aprovado pelo Congresso Nacional e financiado por 
um consórcio de bancos liderados pelo MedioCredito 
Centrale (MCC). 

O Programa Pará Rural, de US$60 milhões, está 
em tramitação no âmbito do Governo Federal, espe-
cificamente na Secretaria do Tesouro Nacional. Esse 
montante servirá para auxiliar a implementação – essa 

informação é importante para V. Exª – do macrozone-
amento do Estado, em sua administração territorial, 
favorecendo o uso sustentável dos recursos naturais 
do Estado, bem como o aumento do capital social das 
comunidades rurais, a fim de que se organizem cole-
tivamente e satisfaçam suas próprias necessidades. 
Esses recursos para o Pará Rural serão utilizados nos 
municípios do Pará, principalmente nas questões de 
infra-estrutura e proteção do meio ambiente. 

Alerto o Governo do Pará para este assunto, razão 
pela qual estou aqui na tribuna falando desse assunto. 
O Ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o Secretário 
do Tesouro Nacional, Dr. Carlos Kawall Leal Ferreira, 
ligaram-me hoje. Eu, então, liguei para o Governador 
do Pará, Dr. Simão Jatene, e estou aguardando uma 
parte documental do Estado. Trata-se, na verdade, 
do fato de que esse projeto não está incluído no PPA 
– Plano Plurianual do Estado.

Mas já fiz esse contato e tenho a certeza de que 
superaremos esse obstáculo, essa dificuldade, para 
votarmos ainda no esforço concentrado, no próximo 
mês de setembro, nos dias 4, 5 e 6. Temos de votar 
nesse período, porque eu, como Presidente da Comis-
são de Assuntos Econômicos, apresentei um projeto 
de resolução, que foi aprovado naquela Comissão e no 
plenário desta Casa, reduzindo o prazo para assinatura 
de contratos de acordo com a Resolução nº 43, que 
obriga que qualquer contrato seja assinado até seis 
meses antes do término de Governo, seja federal, es-
tadual ou municipal.

Alterei essa resolução, cuja alteração foi apro-
vada na CAE, e o prazo foi reduzido para 120 dias 
– quatro meses em vez de seis –, o que deu chances 
para que o Governo do Pará assinasse um contrato, 
o da construção de pontes de concreto, com o gover-
no italiano.

O Governador esteve recentemente em Londres 
para essa assinatura. Isso permitiu também que não 
somente o Estado do Pará, mas também o Estado do 
Rio Grande do Norte, com situação semelhante, as-
sim como o Estado do Rio de Janeiro, com problemas 
em relação a essa mesma questão do prazo, que já 
estava extrapolado, pudessem ter suas situações re-
solvidas.

Como o Secretário do Tesouro Nacional me aler-
tou para isso, fizemos essa modificação na resolução 
do Senado que permite que seja assinado o contrato 
até 120 dias antes do término do mandato, no caso, 
agora, de Governador e de Presidente da República.

Da mesma forma – peço desculpas à Senadora 
Lúcia Vânia –, precisamos alterar, também nos dias 
4, 5 e 6 de setembro, o prazo do PLS nº 68, de 2006. 
Trata-se de projeto do Senador Rodolpho Tourinho 
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que tem como Relator o Senador Valdir Raupp. Como 
isso é importante para todo o Brasil, é fundamental vo-
tarmos a matéria no esforço concentrado. Para tanto, 
faço um apelo a todos os Governadores do Brasil para 
que articulem com suas Bancadas, com todos os seus 
Senadores, a fim de que haja quórum para votar essa 
alteração, pois, no dia 31 de dezembro de 2006, não 
poderemos mais receber os créditos de energia elétri-
ca e de prestação de serviço de telecomunicações no 
que se refere também à famosa Lei Kandir.

Temos de prorrogar o prazo de 31 de dezembro 
de 2006 para 31 de dezembro de 2010 ou de 2011, 
como é a proposta do Ministério da Fazenda. Os Go-
vernadores querem prorrogar o prazo para 2017, e o 
Conselho de Fazenda Nacional (Confaz) também quer 
para essa época, para a utilização de créditos de ICM 
anteriormente cobrados nas operações de mercadorias 
destinadas a uso e a consumo. Se não fizermos isso, 
os Estados perderão mais de R$1 bilhão no primeiro 
mês, em um total de R$17 bilhões.

Os Estados brasileiros, os novos Governado-
res e os Governadores reeleitos receberão caixa. No 
caso do Estado do Pará, são R$322 milhões por ano, 
R$26,8 milhões por mês. O maior prejudicado é o Rio 
Grande do Sul, que tem R$830 milhões, com R$69 
milhões mensais. E o Estado menos prejudicado é 
São Paulo, porque, como possui um superávit grande, 
realmente recebe muito menos. Mas Estados como o 
Pará e a Bahia terão grande prejuízo. Temos de pror-
rogar esse prazo.

E há um sério e grave problema: a Secretária de 
Fazenda do meu Estado, Drª Rute Tostes, lembrou-me 
de que há uma questão levantada há muito tempo em 
relação a esse projeto: ele se obriga pela noventena, 
ou seja, ele tem de entrar em vigência noventa dias 
antes do final do exercício. Assim, se não o votarmos 
agora em setembro, não vamos poder votá-lo depois. 
Para entrar em vigência, ele tem de cumprir essa de-
terminação de noventena.

Recebi, hoje, o Dr. Walter Cairo de Oliveira Filho, 
Secretário de Fazenda da Bahia, autorizado pelo Con-
selho de Fazenda Nacional, representando todos os 
Secretários de Fazenda do Brasil, para que eu com-
binasse com o Senador Rodolpho Tourinho, autor do 
projeto, com o Relator Valdir Raupp e com todos os 
Srs. Senadores, bem como, em especial, com o Pre-
sidente desta Casa, Senador Renan Calheiros, a sua 
inclusão na pauta da Comissão de Assuntos Econô-
micos do Senado Federal, coisa que já fiz. Vou pedir 
urgência para que o projeto seja votado e para que, 
assim, possamos apresentá-lo em plenário, a fim de 
que possa ser votado entre os dias 4, 5 e 6 de setem-
bro próximo, no esforço concentrado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Luiz Otávio, a Sra. Lúcia 

Vânia, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Sérgio Zambiasi.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS) 
– Passamos a palavra à próxima oradora inscrita, Se-
nadora Lúcia Vânia.

Antes da manifestação da Senadora Lúcia Vânia, 
prorrogamos a sessão por mais 25 minutos, para que 
S. Exª possa fazer seu pronunciamento. Em seguida, 
faremos também uma pequena homenagem pela pas-
sagem dos cinqüenta anos da imigração japonesa no 
Rio Grande do Sul.

Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a proximidade das 
eleições tem motivado divergentes opiniões por parte 
da população a respeito do destino de seus votos.

Os acontecimentos do último ano, a partir das 
denúncias do chamado “mensalão”, envolvendo Depu-
tados, e, por último, os escândalos com emendas parla-
mentares, lançaram um movimento de descrédito muito 
grande sobre a classe política do nosso País.

Na verdade, como disse o Senador Pedro Simon, 
em pronunciamento nesta Casa há alguns dias, o sen-
timento que parece reinar entre a população é mais 
do que descrédito: é um sentimento de desilusão, até 
mesmo de frustração.

Essa desilusão é muito perigosa, ainda mais 
num momento como este. A pessoa desiludida perde 
o interesse pelo que está à sua volta, desiste de lutar, 
de abraçar seus ideais, deixa de acreditar naquilo que 
sempre foi importante para si. A desilusão abre espaço 
para o conformismo, e quem se conforma acaba não 
podendo, depois, reclamar do que perdeu.

Sabemos, todos, que o povo brasileiro tem mo-
tivos de sobra para tanta desilusão. Afinal, nunca se 
viram no Brasil tantas denúncias de corrupção como as 
que surgiram neste último ano. Denúncias envolvendo 
homens públicos eleitos por essa mesma população, 
que a eles deu o seu voto e a sua confiança.

Mas é preciso expressar a indignação de maneira 
consciente e positiva ou, do contrário, muitos dos que 
foram denunciados terão o benefício da omissão de 
expressiva parcela do eleitorado. 

Refiro-me aqui, particularmente, ao movimento 
em favor do voto nulo, que ganha corpo, principalmente 
nas páginas da Internet, onde já existem cerca de 308 
comunidades sobre o tema.

Segundo seus incentivadores, o voto nulo seria a 
única maneira de demonstrar insatisfação com a atual 
situação política instalada no País. Seria a forma de 
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mostrar o grau de revolta dessa parcela da população 
que acompanha de perto os escândalos e as denún-
cias envolvendo não apenas a classe política, mas as 
instituições públicas em nosso País. 

Para essas pessoas, anular o voto seria a única 
maneira de dar um basta a um estado de desmando 
que parece ter-se instalado sem cobranças mais fir-
mes por parte dos poderes constituídos, que têm sido 
muitas vezes omissos e que têm colaborado com a 
impunidade.

Mas é preciso esclarecer à sociedade que essa 
não é a maneira certa de protestar.

Se for realizada uma pesquisa para avaliar o perfil 
do eleitor que pretende anular o voto, vamos verificar 
que ele ou ela é o brasileiro ou brasileira esclarecido, 
honesto, trabalhador, cumpridor dos seus deveres. É o 
representante do nosso povo que se cansou, que está 
revoltado e acha que, anulando seu voto vai demonstrar 
sua indignação e até mesmo sua parcela de responsa-
bilidade para mudar o que está acontecendo. 

Mas é preciso deixar claro que, ao anular seu 
voto, esse eleitor está, na verdade, colaborando com 
aqueles que compram votos, ou seja, com aqueles 
que já estão envolvidos com o que há de pior na po-
lítica brasileira.

Numa democracia como a que vivemos no Brasil, 
em que temos a responsabilidade de expressar nossa 
vontade, a melhor forma de protestar é selecionar bem 
entre aqueles que estão disputando uma vaga, seja 
para deputado estadual, deputado federal, governador 
e até mesmo presidente da República!

A mensagem do Ministro Marco Aurélio Mello, 
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sintetiza a 
força de cada brasileiro nesta eleição. Diz o Ministro: 
“Você será o patrão, o chefe. Você selecionará, entre 
tantos candidatos, aqueles que considerar os mais dig-
nos, os mais bem preparados para conduzir a Nação 
nos próximos anos”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cabe tam-
bém a cada um de nós, Parlamentares, a tarefa de 
levar aos 126 milhões de eleitores uma mensagem 
positiva a respeito da importância do seu voto nesta 
eleição. O valor do voto vai além da digitação na urna 
eletrônica. O compromisso do eleitor continua consigo 
mesmo, com a sociedade e com o seu País, na medida 
em que ele faz parte da sua comunidade e por ela se 
torna responsável. Cobrar do seu candidato, depois de 
eleito, as promessas de campanha é tão importante 
quanto se comprometer em participar das mudanças 
pelas quais se anseia. 

Um País se faz com sua população. É preciso 
ir mais além, fazendo da fiscalização um direito e um 
dever. Somente assim o eleitor terá certeza de que 

denúncias como as em que estão envolvidos tantos 
homens públicos se tornarão cada vez mais raras. Seu 
voto merecerá cada vez mais crédito e não precisará 
ser motivo de procuração para políticos sem vocação 
nem sofrer anulação por revolta.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todas as 
eleições são importantes na história de um país, mas 
quero crer que a eleição deste ano tem um fator que 
poderá torná-la um divisor de águas para o futuro do 
Brasil. Esse fator é a conscientização do povo brasi-
leiro. Não hão de passar em branco as denúncias e os 
escândalos que se sucedem desde o ano passado.

Tenho certeza de que o eleitor não se deixará 
enganar pelo discurso fácil nem pelas promessas va-
zias de quem já demonstrou ser incapaz de cumprir o 
que prometeu há quatro anos. 

Sou otimista por natureza.
Encerro meu discurso confiando em resultados 

promissores e em uma eleição em que os candidatos 
honestos e os melhores programas de governo serão 
escolhidos pelos nossos eleitores.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O Sr. Sérgio Zambiasi, deixa a cadeira da presi-

dência, que é ocupada pelo Sr. Sibá Machado.
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 

– AC) – Concedo a palavra ao Senador Sérgio Zam-
biasi, do PTB do Rio Grande do Sul.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, é com grande satisfação 
que ocupo a tribuna no dia de hoje para registrar que, 
neste ano, o povo gaúcho celebra o Cinqüentenário da 
Imigração Japonesa no Rio Grande do Sul – e, tenho 
certeza, falo também em nome dos Companheiros, 
dos Colegas, dos Senadores gaúchos, como Paulo 
Paim e nosso querido Pedro Simon.

Temos orgulho de afirmar que a pequena, mas ex-
pressiva comunidade japonesa do nosso Estado soube 
conquistar seu lugar com determinação e com muito 
trabalho. E temos a satisfação de constatar que ela vem 
contribuindo decisivamente para o engrandecimento da 
nossa terra, ao lado das demais etnias que compõem 
o mosaico cultural que é o Rio Grande do Sul.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão 
era um país devastado e empobrecido. Nos seis anos 
de duração daquele conflito armado, de 1939 a 1945, 
cerca de dois milhões de japoneses morreram, 40% 
das cidades foram destruídas, e a economia estava 
arrasada. A inflação galopante e a falta de alimentos, 
de infra-estrutura e de trabalho faziam da Terra do Sol 
Nascente um lugar de poucas perspectivas, principal-
mente para os jovens.
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Na madrugada de 20 de agosto de 1956, o na-
vio japonês Brasil Maru, que trazia dois mil imigrantes 
para nosso País, atracou no porto marítimo gaúcho 
da cidade de Rio Grande. Ali desembarcaram 23 
jovens solteiros, que, depois de viajarem por 51 
dias, finalmente chegavam com a promessa de uma 
vida melhor. Era o começo da imigração japonesa 
no Rio Grande do Sul.

Vieram a partir de um convênio entre a admi-
nistração do então Governador gaúcho, Ildo Me-
neghetti, e o Japão. Vieram com formação técnica 
em atividades agrícolas e administrativas, cheios 
de esperança, a fim de formar uma cooperativa, de 
acordo com o convênio firmado.

Todavia, o tal projeto não vingou, e os jovens 
japoneses foram obrigados a procurar seu susten-
to, sendo que a maioria distribuiu-se em diferentes 
propriedades para trabalhar a terra. Determinados 
a vencer todos os obstáculos, nos primeiros tem-
pos muitos permutavam a força do seu trabalho por 
casa, por comida e por percentual de produtividade. 
Não tardou para que se transformassem em produ-
tores independentes.

Os jovens aventureiros de olhos rasgados, 
povo de vontade férrea e de disciplina exemplar, 
conhecidas e admiradas no mundo todo, prospera-
ram com notável rapidez em pequenas proprieda-
des agrícolas, inserindo-se na realidade do Estado 
gaúcho e dela participando ativamente.

A comunidade japonesa no Rio Grande do 
Sul mantém fortes laços da cultura nipônica até os 
dias de hoje, reunindo-se anualmente para relem-
brar e cultuar uma saga de sacrifícios, de fibra e 
de retidão, em homenagem aos antepassados e a 
seus descendentes.

Assim, neste ano do Cinqüentenário da Imi-
gração, o Escritório Consular do Japão, em Porto 
Alegre, com o apoio da Secretaria de Estado da 
Cultura, vem desenvolvendo uma série de eventos 
comemorativos à data. Desde fevereiro, a agenda 
do Cônsul Hajime Kimura – jovem notável por seu 
empenho e pela dedicação frente ao Consulado – é 
uma verdadeira maratona, que terá sempre e está 
tendo agora seu ponto alto neste mês de agosto e 
que se vai encerrar apenas em outubro, com a tra-
dicional Feira do Livro da nossa Capital, quando o 
Japão será o país homenageado.

A programação inclui exibição de filmes, ofi-
cinas e exposições de fotos e de artesanato, apre-

sentações musicais, palestras e debates culturais. 
O encerramento dar-se-á com um concerto sinfô-
nico no Teatro da Ospa, em Porto Alegre.

A comunidade japonesa gaúcha é muito ex-
pressiva do ponto de vista socioeconômico, notada-
mente no agronegócio e no comércio. São famílias 
que, em pequenas, mas impecáveis propriedades, 
produzem hortaliças, frutas, flores, trabalham no 
comércio, em restaurantes, em mercados ou em 
lojas, além dos que atuam em profissões liberais 
ou na vida acadêmica, oferecendo um padrão de 
vida absolutamente digno para os seus.

Nosso Estado assimilou a excelência da cultura 
nipônica. O grande número de bares e de restauran-
tes japoneses, com sua culinária de raro esmero e 
com a alegria dos karaokês – mania japonesa que 
está para eles como a pelada de fim de semana 
está para nós –, é muito apreciado, principalmente 
na capital gaúcha.

Pelos sítios e chácaras espalhados em regiões 
do nosso Estado, muitas famílias produzem o que há 
de melhor para a mesa dos gaúchos e dos demais 
brasileiros, inclusive para exportação, como horta-
liças, frutas, legumes, verduras de padrão interna-
cional, além da sensibilidade empregada no cultivo 
das flores, que decoram e embelezam para alegria 
dos nossos sentidos e dos nossos corações.

Srªs e Srs. Senadores, contemplamos a bele-
za porque ela é um valor intrínseco. E para ela nos 
voltamos porque carecemos voltar para o que há 
de melhor em nós mesmos. Nesse sentido, quero 
dizer da estética japonesa, que, permeando todas 
as expressões do seu povo, faz da cultura japonesa 
uma das mais belas do mundo.

Para além do invejável avanço industrial e tec-
nológico, surpreende-nos sua exótica arquitetura e 
sua escrita desenhada; encanta-nos a riqueza das 
cores do artesanato, a elegância do vestuário, a 
delicadeza do teatro e da música, a exatidão das 
artes marciais, o requinte na culinária, a amabili-
dade nos gestos e nos costumes.

Nesse particular, destacamos o status do idoso 
japonês, cuja experiência de vida e cujos serviços 
prestados à sociedade fazem dele respeitável cida-
dão, sem similar no mundo ocidental. Por todo isso, 
identificamos a preservação do belo na cultura de um 
povo que sofreu como poucos os revezes da guerra 
e da destruição, mas que soube reconstruir-se na 
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força de suas seculares tradições, estrategicamente 
alicerçadas na modernidade contemporânea.

Sr. Presidente, Senador Sibá Machado, feliz-
mente, muitos dos aventureiros japoneses que no 
Rio Grande do Sul chegaram naquele agosto de 
1956 permanecem entre nós. A eles, especialmen-
te, e a todos os seus descendentes, manifestamos 
nosso respeito, homenageando-os pelo transcurso 
dos 50 anos de imigração japonesa no Rio Gran-
de do Sul.

Igualmente, nossos cumprimentos ao Cônsul 
do Japão, Hajime Kimura, que deveria retornar ao 
seu país em meados de abril, mas que, em caráter 
excepcional, permanecerá conosco até o término 
das comemorações. A ele, nosso reconhecimento 
pela qualidade superior do trabalho desenvolvido 
no posto consular, com enorme e fundamental par-
ticipação nas áreas social, educacional e ecológica, 
junto à comunidade gaúcha.

O nosso abraço fraternal aos milhares de ja-
poneses gaúchos, espalhados pelos Municípios de 
Ivoti, de Bagé, de Gravataí, de Ijuí, de Pelotas, de 
Santa Maria, de Itati, de São Leopoldo, de Viamão 
e de Porto Alegre.

Meu abraço muito especial a Ihoê e ao Mário, 
líderes da comunidade japonesa que têm uma pre-
sença muito marcante em Porto Alegre.

V. Sªs são parte representativa e significativa 
de um país exemplo para todas as nações, o qual, 
devastado pelas bombas de Hiroshima e de Naga-
saki, soube renascer como potência mundial, com 
base na educação e na família.

Orgulhem-se V. Sªs, pois descendem de um 
País cujos sucessivos governos protegem e prio-
rizam a família em suas políticas públicas. Nesse 
sentido, mantêm 100% das suas crianças e ado-
lescentes na escola, onde aprendem sobre ética e 
moral, economia doméstica e organização comuni-
tária, além das matérias tradicionais. É um país que 
reconhece a educação como uma poderosa usina 
geradora de força nacional, afastando seu povo da 
escravidão da ignorância e da miséria.

Queira Deus, Sr. Presidente Sibá Machado, 
que, neste momento de comemoração dos 50 anos 
da imigração japonesa no Rio Grande do Sul, pos-
samos assimilar mais e melhor a contribuição nipô-
nica na formação de nosso povo, dentro dos mes-
mos pilares que resgataram a força e a beleza da 
distante e lendária “terra dos samurais”!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/

PT – AC) – Senador Sérgio Zambiasi, parabéns 
pelo pronunciamento! Quero falar do apreço, da 
admiração e do respeito que temos pelo povo japo-
nês e pelo aniversário da imigração no Estado do 
Rio Grande do Sul, comemorado no dia 20 agos-
to. Aprendemos a admirar muito esse povo pela 
sua garra e pela sua contribuição. Esta deve ser 
a marca de todos os países: a solidariedade entre 
os povos.

Parabéns a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 

– AC) – Os Srs. Senadores Valdir Raupp, Arthur Vir-
gílio, Papaléo Paes e João Batista Motta enviaram 
discursos à Mesa, para serem publicados na forma 
do disposto no art. 203 do Regimento Interno do 
Senado Federal, combinado com o inciso I e o §2º 
do art. 210 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, uma das mais importantes obras 
da literatura brasileira, verdadeiro marco na cultu-
ra nacional, chega este ano ao cinqüentenário de 
sua publicação com uma surpreendente atualidade. 
Refiro-me a Grande sertão: veredas, obra-prima 
de Guimarães Rosa, que é considerado o maior 
escritor brasileiro do Século XX e cuja produção li-
terária tem suscitado vivo interesse na comunidade 
acadêmica e artística internacional.

Quando publicou Grande sertão, em maio 
de 1956, esse mineiro de Cordisburgo, médico e 
diplomata, já era conhecido no panorama literário 
nacional. Já freqüentara revistas e tablóides literá-
rios como contista, já publicara uma coletânea de 
poemas (Magma, premiada pela Academia Brasileira 
de Letras e um livro de contos (Sagarana) e acabara 
de publicar, quatro meses antes, Corpo de baile. 
Ainda assim, é de se imaginar o impacto causado 
por um romance que começava assim: 

“Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de 
briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em 
árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu 
acerto. Todo dia isso faço, gosto; desde mal em 
minha mocidade”. 

E algumas linhas adiante: 
“O Urucuia vem dos montões oestes. Mas, hoje, 

que na beira dele, tudo dá – fazendões de fazendas, 
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almargem de vargens de bom render, as vazantes; 
culturas que vão de mata em mata, madeiras de 
grossura, até ainda dessas lá há. O Gerais corre 
em volta. Esses Gerais são sem tamanho. Enfim, 
cada um sabe o que aprova, o senhor sabe: pão 
ou pães, é questão de opiniões... O sertão está em 
toda a parte”.

Esse impacto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, foi tamanho que Grande sertão: veredas 
tornou-se, se não um divisor, uma referência obri-
gatória no estudo do nosso universo ficcional. Em 
artigo publicado no suplemento Idéias & Livros, do 
jornal Folha de S.Paulo, edição especial de 18 de 
fevereiro passado, Bruno Liberati comenta: “Suspei-
ta-se que esse livro causou um vasto medo diante 
da novidade que de fato era. Tanto nos ácidos críti-
cos como naqueles que não o leram. Não podia ser 
diferente: o romance é uma explosão da invenção, 
na forma, na técnica e na linguagem”.

Em outro artigo, no mesmo suplemento – todo 
ele, aliás, dedicado ao cinqüentenário da publica-
ção –, o escritor Aleilton Fonseca diz que o impacto 
de Grande sertão chegou a obscurecer as demais 
obras do escritor mineiro: “Guimarães Rosa estréia 
com Sagarana em 1946 e só reaparece dez anos 
depois, em janeiro de 1956, com Corpo de baile, 
em dois volumes, contendo o seu ciclo novelesco. 
Meses depois, surge o Grande sertão: veredas, 
que abala o meio literário, provoca entusiasmo e 
polêmica, consagrando o autor como grande ficcio-
nista. O estrondoso sucesso do romance – observa 
Fonseca – relega as novelas ao segundo plano, ao 
ponto de, ainda hoje, vários críticos considerarem 
que elas estão por merecer mais atenção dos lei-
tores e dos estudiosos”.

O suplemento traz ainda artigo de Álvaro Costa 
e Silva, peremptório: “O impacto do livro foi imedia-
to, praticamente dividindo a literatura brasileira em 
antes e depois dele”. A seguir, Álvaro cita correspon-
dência a respeito da obra, entre Fernando Sabino e 
Clarice Lispector. Diz Fernando: “O melhor de tudo 
é o livro do Guimarães Rosa, não o Corpo de baile, 
que não li, mas o Grande sertão: veredas, que es-
tou na metade mas é coisa de gênio, não deixo por 
menos”. Responde Clarice: “Nunca vi coisa assim. 
É a coisa mais linda dos últimos tempos. Não sei 
até onde vai o poder inventivo dele, ultrapassa o 
limite imaginável. Estou até tola. A linguagem dele, 
tão perfeita de entonação, é diretamente entendida 

pela linguagem íntima da gente – e nesse sentido 
ele mais que inventou, ele descobriu, ou melhor, 
inventou a verdade. Que mais se pode querer?”. 

Eduardo Coutinho, no prefácio de Guimarães 
Rosa – Ficção Completa, editora Nova Aguilar, 
não economiza palavras para enaltecer a qualida-
de literária: 

“Um dos maiores ourives da palavra que a 
literatura brasileira jamais conheceu e ao mesmo 
tempo um dos mais perspicazes investigadores 
dos matizes da alma humana em seus rincões 
mais profundos, Guimarães Rosa é hoje, entre os 
escritores brasileiros do século XX, talvez o mais 
divulgado nos meios acadêmicos nacionais e es-
trangeiros e o detentor de uma fortuna crítica não 
só numericamente significativa, como constituída 
pelo que de melhor se vem produzindo em termos 
de crítica no país”. 

Ressaltando embora a complexidade da obra 
de Guimarães Rosa e a revolução que promoveu 
na linguagem ficcional, Coutinho lembra que o êxito 
do grande escritor não se circunscreveu ao meio 
intelectual. “Prova-o bem a grande quantidade de 
edições que se sucedem de seus livros e o número 
expressivo de traduções que povoam cada vez mais 
o mercado internacional. Prova-o também – continua 
– a série de leituras que a obra de Guimarães Rosa 
vem recebendo por parte do teatro (Sarapalha, por 
exemplo), e da mídia cinematográfica e televisiva 
(longa-metragens como A hora e a vez de Augusto 
Matraga, Duelo, Noites do sertão, Cabaré minei-
ro e A Terceira margem do rio, entre outros, e a 
série televisiva Diadorim)”.

É quase impossível, Sr. Presidente, Srªs e 
srs. Senadores, ler Guimarães Rosa sem lembrar 
a célebre recomendação de Leon Tolstoi: “Canta a 
tua aldeia e cantarás o mundo”. Não é de admirar, 
portanto, que o universo rosiano, com um forte com-
ponente regionalista que contempla a geografia, a 
linguagem e os tipos humanos do sertão, os “cau-
sos” e a vida nos Gerais, desperte tanto interesse 
em nosso País e mundo afora. Cito, novamente, 
Eduardo Coutinho: “A obra de Guimarães Rosa é 
uma obra plural, marcada pela ambigüidade e pelo 
signo da busca, que se ergue como uma constela-
ção de elementos muitas vezes opostos e contradi-
tórios. Regional e universal, mimética e consciente 
do seu próprio caráter de ficcionalidade, ‘realista’ e 
‘anti-realista’, ela é, por excelência, um produto do 
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século XX, uma arte de síntese e relatividade, e ao 
mesmo tempo a perfeita expressão do contexto de 
onde emerge, uma terra que só pode ser compre-
endida quando vista como um grande amálgama 
de culturas”. 

Sr. Presidente, o ano de 1956, na opinião dos 
estudiosos, foi particularmente feliz para a literatura 
brasileira. Naquele ano foram publicados, além de 
Grande sertão:veredas e Corpo de baile, Contos 
do imigrante, de Samuel Rawet; Doramundo, de 
Geraldo Ferraz; Orfeu da Conceição, de Vinícius 
de Moraes; A lua vem da Ásia, de Campos de Car-
valho; e Morte e vida severina, de João Cabral de 
Melo Neto; entre outras obras de grande relevância, 
conforme lembra o escritor Alberto Mussa, no su-
plemento Idéias & Livros. Foi, também, o ano de 
criação do “Suplemento Dominical” do Jornal do 
Brasil, e o ano que marcou o surgimento da po-
esia concreta em nosso País. Ou seja, ainda que 
Grande Sertão não tivesse sido publicado, ainda 
assim seria um ano preciosíssimo para a literatura 
brasileira. O romance de Guimarães Rosa, entre-
tanto, foi guindado à condição de, digamos assim, 
carro-chefe da renovação literária.

A importância dessa obra pode ser avaliada 
pelas numerosas reedições, traduções e dramati-
zações que suscitou ao longo desse tempo; mas 
também pode ser medida pelos lançamentos que 
ora marcam o seu cinqüentenário: uma edição po-
pular, que inaugura a coleção Biblioteca dos Estu-
dantes, da Nova Fronteira; uma edição comemo-
rativa, com texto integral, acabamento de luxo e ti-
ragem limitada acompanhada de CDs multimídia, 
também pela Nova Fronteira; uma coletânea dos 
contos publicados pela revista O Cruzeiro, para a 
qual contribuiu o escritor mineiro, ainda pela Nova 
Fronteira; uma antologia de contos de escritores 
contemporâneos inspirados na obra de Guimarães 
Rosa, pela Garamond; o romance Nhô Guimarães, 
do escritor Aleilton Fonseca, pela Bertrand Brasil; 
e ainda coletânea de ensaios e cadernos especiais 
de literatura sobre o universo rosiano. 

Embora não seja o tema deste pronunciamento, 
Sr. Presidente, não poderia, ao comentar a grandio-
sa obra de Guimarães Rosa, omitir suas virtudes 
como cidadão e como diplomata que, de acordo 
com relatos da época, pôs seu talento a serviço do 
Brasil e da dignidade do ser humano. 

Como médico, tendo trabalhado juntamente 
com o saudoso Juscelino Kubitschek na Revolução 
Constitucionalista, de 1932, conheceu de perto a 
alma humana e teve contato com a gente simples 
do interior, sendo, ele próprio, da pequena Cordis-
burgo, nos sertões de Minas Gerais. Diplomata, 
por muitos anos exerceu suas funções no exterior, 
destacando-se, nesse período, sua coragem e sua 
sensibilidade na emissão de vistos para judeus 
perseguidos pelo regime nazista. A glória literária, 
nessas circunstâncias, viria a premiar um brasileiro 
que já se destacava por muitos outros méritos. 

Eleito por unanimidade para a vaga de João 
Neves da Fontoura na Academia Brasileira de Letras, 
em 1963, somente tomaria posse em 1967. Seria 
imortal por apenas três dias. Vítima de um enfarte, 
faleceu em 19 de novembro daquele ano, deixan-
do órfãos, além dos familiares, os admiradores de 
uma arte literária autêntica, genuína, híbrida, rica 
e absolutamente revolucionária. 

No cinqüentenário de Grande sertão:vere-
das, presto uma singela homenagem a esse gran-
de escritor e humanista, e , inspirado na sua obra, 
ainda e sempre instigante e atual, renovo minha 
admiração pela riqueza ímpar da produção literá-
ria brasileira.

Muito obrigado!
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento 
para fazer o registro da nota publicada na revista 
Veja, do dia 26 de julho de 2006, intitulada “Pica-
pe? Que picape?”.

A nota destaca que o presidente do PT no 
Pará, o deputado federal José Geraldo, não incluiu 
em sua declaração de bens, entregue á Justiça 
eleitoral, uma picape Hilux, modelo 2002, registra-
da em seu nome. O carro corresponde a um terço 
do patrimônio total que o parlamentar se lembrou 
de registrar.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a 
referida nota passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

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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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para regis-
trar a matéria intitulada “Governo investe menos do que 
divulga”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo do 
último dia 05 de julho do corrente.

A matéria destaca que o Palácio do Planalto 
anunciou total de R$35,3 bilhões de investimentos 
mas que dados do Siafi indicam que só R$26,8 bi-
lhões foram efetivamente pagos. A matéria mostra 
ainda que apenas 39 por cento do que foi empenhado 
no governo Lula foi efetivamente pago sendo que no 

governo FHC, 69 por cento do que foi empenhado foi 
efetivamente pago.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado, requeiro que a matéria acima citada seja consi-
derada como parte integrante deste pronunciamento.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Diretor de banco esta-
tal arrecada para Ciro?”, publicada no jornal Folha de 
S.Paulo em sua edição de 2 de agosto do corrente.

A matéria mostra que o ex-ministro Ciro Gomes 
“distribuiu cartas a empresários do Ceará pelas quais 
autoriza um diretor do BNB (Banco do Nordeste do 
Brasil), estatal do governo Lula e um dos principais 
financiadores da economia no Estado, a arrecadar 
dinheiro para sua campanha e a de seu irmão, Cid 
Gomes”.

A matéria destaca, também, que qualquer arre-
cadação para a campanha só pode ser feita pelo co-
mitê de campanha.

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

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT 
– AC) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 54 
minutos.)
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PSDB – Eduardo Azeredo** BLOCO-PT – Ideli Salvatti** PMDB – Gilvam Borges** 
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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. 
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Jorge Bornhausen – PFL 4. Demóstenes Torres – PFL 
Rodolpho Tourinho – PFL 5. José Jorge – PFL 
Romeu Tuma – PFL 6. Roseana Sarney – PFL 
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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 
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