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Ata da 4ª Reunião, em 16 de agosto de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência do Sr. Eduardo Siqueira Campos
(Inicia-se a reunião às 14 horas e 59
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência comunica que, no plenário, não há número regimental para a abertura da
sessão, não podendo esta ser realizada.
Ainda assim, destaco a presença do nobre Senador Papaléo Paes.
Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento Interno,
o expediente que se encontra sobre a mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
É o seguinte o expediente despachado:

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 141, DE 2004
(Nº 485, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a V. Exª, para informá-los de que me
ausentarei do País no período de 15 a 17 do corrente mês, para participar da solenidade de posse do
Presidente Leonel Fernández e fazer contatos com
os Presidentes centros-americanos e caribenhos, na
República Dominicana, e no dia 18 para realizar visita a Porto Príncipe, no Haiti, onde manterei encontro
com autoridades e assistirei a uma partida de futebol
amistosa entre as seleções brasileira e haitiana.
Brasília, 12 de agosto de 2004.
Aviso nº 949 – C. Civil
Brasília, 12 de agosto de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Viagem presidencial.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
o Excelentíssimo Presidente da República comunica

que se ausentará do País no período de 15 a 18 do
mês, para realizar viagem oﬁcial à República Dominicana e ao Haiti.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
MENSAGEM Nº 142, DE 2004
(Nº 486, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso III, alínea
f, da Constituição, combinado com o art. 53 da Lei nº
10.233, de 5 de junho de 2001, e art. 8º do Anexo I
ao Decreto nº 4.130, de 13 de fevereiro de 2002, submeto à consideração de V. Exª, o nome do Senhor
Gregório de Souza Rabêlo Neto para exercer o cargo
de Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, na vaga da Senhora Anália Francisca
Ferreira Martins.
Brasília, 13 de agosto de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
Aviso nº 950 – C. Civil
Em 13 de agosto de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Indicação de autoridade.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração dessa Casa o nome do Senhor
Gregório de Souza Rabêlo Neto para exercer o cargo
de Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, na vaga da Senhora Anália Francisca
Ferreira Martins.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
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MENSAGEM Nº 143, DE 2004
(Nº 487, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 123 da Constituição, submeto
à consideração de V. Exª, o nome do General-de-Exército Antonio Apparicio Ignacio Domingues para exercer
o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
Brasília, 13 de agosto de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
Aviso nº 951 – C. Civil
Brasília, 13 de agosto de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
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Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Indicação de autoridade.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na
qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração dessa Casa o nome do
General-de-Exército Antonio Apparicio Ignacio Domingues para exercer o cargo de Ministro do Superior
Tribunal Militar.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado chefe da Casa Civil da Presidência da República.
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PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 889, DE 2004
(Nº 476-2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza ao Centro
Social Piedadense de Comunicação a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Piedade dos Gerais, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 670, de 14 de novembro de 2001, que autoriza ao
Centro Social Piedadense de Comunicação a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Piedade dos Gerais, 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.
MENSAGEM Nº 93, 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 V. Exª, acompanhadas de Exposições
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades:
1 – Portaria nº 655, de 14 de novembro de 2001
– Associação Cultural Melgassense, na cidade de Barão de Melgaço – MT;
2 – Portaria nº 657, de 14 de novembro de 2001
– Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros
Teixeirinha e Centro de Teixeira de Freitas, na cidade
de Teixeira de Freitas – BA;
3 – Portaria nº 659, de 14 de novembro de 2001
– Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis, na cidade de Anápolis – GO;
4 – Portaria nº 660, de 14 de novembro de 2001
– Abrigo Luz do Amanhã, na cidade de Itajaí – SC;
5 – Portaria nº 662, de 14 de novembro de 2001
– Associação Comunitária Alternativa, na cidade de
Itamaraju – BA;
6 – Portaria nº 663, de 14 de novembro de 2001
– Associação Pe. Lino Beal, na cidade de Paranacity
– PR;

7

Agosto de 2004

7 – Portaria nº 664, de 14 de novembro de 2001
– Associação Assistencial Rio de Contas, na cidade
de Jequié – BA;
8 – Portaria nº 668, de 14 de novembro de 2001
– Fundação Educativa João Paulo II de Pirassununga
– SP, na cidade de Pirassununga – SP;
9 – Portaria nº 669, de 14 de novembro de 2001
– Associação Comunitária Desenvolvimento Artístico
Cultural Informativo e Social de Mirassol D’Oeste, na
cidade de Mirassol D’Oeste – MT;
10 – Portaria nº 670, de 14 de novembro de 2001
– Centro Social Piedadense de Comunicação, na cidade de Piedade dos Gerais – MG; e
11 – Portaria nº 684, de 14 de novembro de 2001
– Associação Cultural Comunitária Joanopolense, na
cidade de Joanópolis – SP.
Brasília, 14 de fevereiro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC nº 797 EM
Brasília, 12 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a V. Exª, Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que a entidade
Centro Social Piedadense de Comunicação, na cidade
de Piedade dos Gerais, Estado de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por V. Exª, essas ações permitem que as
entidades trabalhem em conjunto com a comunidade,
auxiliando não só no processo educacional, social e
cultural mas, também, servem de elo à integração de
informações benéﬁcas em todos os seguimentos, e a
todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53710.000760/99, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
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somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 670, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos art.
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 53710.000760/99, resolve:
Art.1º Autorizar ao Centro Social Piedadense de
Comunicação, com sede na Rua João Paulo II, nº 67,
Bairro Santa Rita, na cidade de Piedade dos Gerais,
Estado de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 20º28’16”S e longitude em
44º13’37”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
RELATÓRIO Nº 343/2001-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.710.000.760/99 de
9-6-1999
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Centro Social Piedadense de Comunicação (CESPIC), localidade de Piedade dos Gerais
Estado de Minas Gerais.
I – Introdução
1. O Centro Social Piedadense de Comunicação (CESPIC), inscrita no CNPJ sob o número
03.203.146/0001-22, Estado de Minas Gerais, com
sede na Rua João Paulo II, nº 67, Bairro Santa Rita,
Cidade de Piedade dos Gerais, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, por meio de
requerimento datado de 8-6-1999, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade que indica.
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2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
9-4-2001, Seção 3, que contempla a 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 termos do
art. 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário 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 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende 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 serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de re-
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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 7 a 97 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 informações técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo circulo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Rua João Paulo II, nº 67, Bairro
Santa Rita, Cidade de Piedade dos Gerais, Estado
de Minas Gerais, de coordenadas geográﬁcas em
20º28’16”S de latitude e 44º13’37”W de longitude,
consoantes aos dados constantes no aviso no DOU
de 9-4-2001, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 41, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– 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 arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos
II e VI da Norma 2/98, declaração do endereço da
sede da Entidade, planta de arruamento, bem como
do subitem 6.11, (Projeto Técnico) da Norma 2/98
(ﬂs. 44 a 97).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂ. 79, ﬁrmado pelo
engenheiro responsável, onde estão resumidas as
seguintes informações:
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– 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.
14. Segue-se o Roteiro de Veriﬁcação de Instalação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, folhas 99 e 100.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço
de radiodifusão comunitária, conclui a instrução dos 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 requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Centro Social Piedadense de Comunicação
(CESPIC).
– quadro diretivo
Presidente: José Geraldo Ribeiro
Vice-Presidente: Ewagner Dias de Andrade Santos
1ª Secretária: Letícia Matias Alves Santana
2ª Secretária: Valéria Aparecida de Souza
1º Tesoureiro: Edson de Morais Urbano
2º Tesoureiro: Márcio Cardoso Marra
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua João Paulo II, nº 67, Bairro Santa Rita, Cidade
de Piedade dos Gerais, Estado de Minas Gerais;
– coordenadas geográﬁcas
20º28’16” S de latitude e 44º13’37”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário
de Informações Técnicas”, ﬂ. 79 e “Roteiro de Análise
de Instalação da Estação de RadCom”, ﬂs. 99 e 100,
que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pelo Centro Social Piedadense de
Comunicação (CESPIC), no sentido de conceder-lhe a
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Outorga de Autorização para a exploração do serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida,
dentro das condições circunscritas no Processo Administrativo nº 53.710.000.760/99, de 9-6-1999.
Brasília, 1º de outubro de 2001. – Adriana C. Costa, Relatora da conclusão Jurídica – Neide Aparecida
da Silva, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 2 de outubro de 2001. – Hamilton Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 890, DE 2004
(Nº 477/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Aluísio de Almeida a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Guareí, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 671, de 14 de novembro de 2001, que autoriza a Associação Comunitária Aluísio de Almeida
a executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Guarei, Estado
de São Paulo, retiﬁcando-se o prazo de autorização
para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei
nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 94, 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 V. Exª, acompanhadas de Exposições
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades:
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1 – Portaria nº 671, de 14 de novembro de 2001
– Associação, Comunitária Aluísio de Almeida, na cidade de Guarei – SP;
2 – Portaria nº 672, de 14 de novembro de 2001
– Associação Comunitária de Radiodifusão e Jornalismo de Santana de Cataguases para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na cidade de Santana de
Cataguases – MG;
3 – Portaria nº 673, de 14 de novembro de 2001
– Academia Cultural de Santa Helena ACULT-STH/PR,
na cidade de Santa Helena – PR;
4 – Portaria nº 674, de 14 de novembro de 2001
– Associação Assistencial e Educativa Comunidade
Solidária Shalon de Areiópolis, na cidade de Areiópolis – SP;
5 – Portaria nº 675, de 14 de novembro de 2001
– Associação Comunitária de Igarapava, na cidade de
Igarapava – SP;
6 – Portaria nº 676, de 14 de novembro de 2001
– Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Sant’Ana, na cidade de Roseira – SP; e
7 – Portaria nº 687, de 14 de novembro de 2001
– Associação Comunitária Cantagalense de Rádio Difusão, na cidade de Três Rios – RJ.
Brasília, 14 de fevereiro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
PORTARIA Nº 671, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos art.
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 53830.000649/99, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Aluísio
de Almeida, com sede na Rua Miguel Lopes de Barros, nº 91, Jardim Gumercindo, 18.250.000, na cidade
de Guareí, Estado de São Paulo, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 23º22’09”S e longitude em
48º10’44”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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MC nº 798 EM
Brasília, 12 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Aluísio de
Almeida, na cidade de Guareí, Estado de São Paulo,
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 maneira 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 permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53830.000649/99, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais 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, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
RELATÓRIO Nº 381/2001-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.830.000.649/99 de 14 de
abril de 1999.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Comunicação Comunitária
Aluísio de Almeida, na localidade de Guareí/SP.
I – Introdução
1. Associação de Comunicação Comunitária
Aluísio de Almeida, inscrito no CGC sob o número
03.079.592/0001-77, no Estado de São Paulo, com
sede na Rua Miguel Lopes de Barros, 70, Jardim Gu-

11

Agosto de 2004

mercindo, Cidade de Guareí-SP, dirigiu-se ao Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, por meio de
requerimento datado de 14 de abril de 1.999, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União — DOU,
de 9 de setembro de 1999, 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 designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentacão constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário 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 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende 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 serviço, atendendo os requisitos
do tem 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
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– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes 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 contida
no intervalo de folhas 1 a 349, 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 informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Rua Miguel Lopes de Barros, 70,
Jardim Gumercindo, Cidade de Guareí, Estado de São
Paulo, de coordenadas geográﬁcas em 23º22’09”S de
latitude e 48º10’44”W de longitude, consoante os dados
constantes no aviso no DOU de 9-9-1999, 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 314, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente foi indicado o real endereço, que foi aceito e analisado por
Engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– 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 arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para alteração estatutária e apresentação do subitem 6,7, I e II e subi-
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tem 6.11, (Projeto Técnico), da Norma 2/98, (ﬂs. 318
e 350).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂs. 353, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
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.
14. Segue-se o Roteiro de Veriﬁcação de Instalação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, folhas 354 e 355.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos 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 requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação de Comunicação Comunitária Aluísio de Almeida
– quadro diretivo
Presidente: José Maria dos Santos
Vice-Presidente: Oswaldo Rodrigues de Resende
1º Secretário: Roldão Anthero Vieira de Morais
2º Secretário: Luiz Carlos Máximo
1º Tesoureiro: Paulo Pinto de Freitas
2º Tesoureiro: Daniel Xavier da Costa
1º Suplente: Célio Plens de Oliveira
2º Suplente: Roseli de Jesus Libâneo de Camargo
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Miguel Lopes de Barros, 91, Jardim Gumercindo, Cidade de Guareí, Estado de São Paulo
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– coordenadas geográﬁcas
23º22’09”S de latitude e 48º10’44”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário
de Informações Técnicas”, ﬂs. 353, e “Roteiro de Análise de Instalação da Estação de RadCom”, ﬂs. 354 e
355, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação de Comunicação
Comunitária Aluísio de Almeida, no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração
do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições circunscritas no
Processo Administrativo nº 53.830.000.649/99, de 14
de abril de 1999.
Brasília, 15 de outubro de 2001. – Relator da
conclusão Jurídica – Neide Aparecida da Silva, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
Á consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 19 de outubro de 2001. –
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 891, DE 2004
(Nº 478/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Difusora de Cáceres Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical na cidade de Cáceres, Estado
de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 1º de fevereiro de 2002, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 28 de agosto de 1996, a
concessão da Rádio Difusora de Cáceres Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 95, 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 á
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 1º
de fevereiro de 2002, que “Renova concessão e autorização das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências”. As
entidades mencionadas são as seguintes:
1 – A Gazeta Do Espírito Santo Rádio E Tv Ltda..
na cidade de Serra – ES (onda média):
2 – Rádio Voz Do São Francisco Ltda.. na cidade
de Januária – MG (onda média):
3 – Radiodifusão Sulmatogrossense Ltda.. na
cidade de Poxoréo – MT (onda média):
4 – Rádio Vale Do Taquari Ltda.. na cidade de
Coxim – MS (onda média):
5 – Rede Guaicurus De Rádio E Televisão Ltda..
na cidade de Fátima do Sul – MS (onda média):
6 – Fundação Aldo Carvalho De Comunicação
Social. originariamente Rádio Maguary Ltda.. na cidade
de Belém – PA (onda média):
7 – Rádio Rural De Guarabira Ltda.. na cidade
de Guarabira – PB (onda média):
8 – Rádio Difusora Colméia De Campo Mourão Ltda.
na cidade de Campo Mourão – PR (onda média);
9 – Sociedade Pitangui De Comunicação Ltda..
originariamente Rádio Vila Velha Ltda., na cidade de
Ponta Grossa – PR (onda média);
10 – Rádio Do Comércio Ltda.. na cidade de Barra Mansa – RJ (onda média):
11 – Rádio Jornal Do Brasil Ltda.. na cidade do
Rio de Janeiro – RJ (onda média);
12 – Empresa Caponense De Radiodifusão Am Ltda.
na cidade de Capão da Canoa – RS (onda média):
13 – Grupo Editorial Sinos S/A.. originariamente Rádio Cinderela S/A. na de cidade de Campo Bom
– RS (onda média);
14 – Rádio Querência De Santo Augusto Ltda..
na cidade de Santo Augusto – RS (onda média);
15 – Rádio Repórter Ltda.. na cidade de Ijuí – RS
(onda média):
16 – Rádio Sananduva Ltda.. na cidade de Sananduva – RS (onda média);
17 – Rádio Venáncio Aires Ltda.. na cidade de
Venâncio Aires – RS (onda média);
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18 – Rádio Chamonix Ltda.. na cidade de Mogi
Mirim – SP (onda média);
19 – Rádio Cultura De Leme Ltda.. na cidade de
Leme – SP (onda média);
20 – Rádio Hertz De Franca Ltda.. na cidade de
Franca – SP (onda média);
21 – Rádio Notícias Brasileiras Ltda.. na cidade
de Matão – SP (onda média);
22 – Rádio Difusora De Cáceres Ltda.. na cidade
de Cáceres – MT (onda tropical):
23 – Prefeitura Municipal De São Pedro Do Sul
– Rádio Municipal São-Pedrense. na cidade de São
Pedro do Sul – RS (onda média);
24 – Fundação De Telecomunicações Do Para
– Funtelpa. na cidade de Belém – PA (onda tropical):
25 – Televisão Goyá Ltda.. na cidade de Goiânia
– GO (sons e imagens); e
26 – Televisão Cidade Branca Ltda.. na cidade
de Corumbá – MS (sons e imagens).
Brasília, 14 de fevereiro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC nº 825 EM
Brasília, 14 de dezembro de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões e autorizações, outorgadas às entidades
abaixo relacionadas. para explorar serviço de radiodifusão. nas localidades e Unidades da Federação
indicadas:
• A Gazeta Do Espírito Santo Rádio E Tv Ltda..
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média. na cidade de Serra. Estado do Espírito
Santo (Processo nº 53660.000315-99);
• Rádio Voz Do São Francisco Ltda.. concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Januária, Estado de Minas Gerais (Processo
nº 53710.000008-96);
• Radiodifusão Sulmatogrossense Ltda.. concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Poxoréo, Estado de Mato Grosso
(Processo nº 53690.000073-96);
• Rádio Vale Do Taquari Ltda.. concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Coxim. Estado de Mato Grosso do Sul
(Processo nº 53700.000859-97):
• Rede Guaicurus De Rádio E Televisão Ltda..
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Fátima do Sul. Estado de
Mato Grosso do Sul (Processo nº 53700.000082-98);
• Fundação Aldo Carvalho De Comunicação Social, concessionária de serviço de radiodifusão sonora
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em onda média, na cidade de Belém. Estado do Pará
(Processo nº 53720.000084-96):
• Rádio Rural De Guarabira Ltda.. concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média. na
cidade de Guarabira. Estado da Paraíba (Processo nº
53730.000519-94):
• Rádio Difusora Colméia De Campo Mourão Ltda..
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média. na cidade de Campo Mourão. Estado do
Paraná (Processo nº 53740.000062 94):
• Sociedade Pitangui de Comunicação Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Ponta Grossa, Estado do
Paraná (Processo nº 53740.000291/96);
• Rádio do Comércio Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro (Processo
nº 53770.003484/97);
• Rádio Jornal do Brasil Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
(Processo nº 53770.000085/93);
• Empresa Caponense de Radiodifusão AM Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Capão da Canoa, Estado do
Rio Grande do Sul (Processo nº 53790.00l565/97);
• Grupo Editorial Sinos S/A., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53790.000968/97);
• Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul – Rádio Municipal São Pedrense, autorizada de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São
Pedro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
nº 53790.000592/97);
• Rádio Querência de Santo Augusto Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Santo Augusto, Estado do Rio
Grande do Sul (Processo nº 53790.001652/97);
• Rádio Repórter Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº
53790.000161/94);
• Rádio Sananduva Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Sananduva, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
nº 53790.000672/97);
• Rádio Venâncio Aires Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Venâncio Aires, Estado do Rio Grande do Sul
(Processo nº 53790.000156/94);
• Rádio Chamonix Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cida-
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de de Mogi Mirim, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.000794/97);
• Rádio Cultura de Leme Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade Leme, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.000060/97);
• Rádio Hertz de Franca Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Franca, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.001169/95);
• Rádio Notícias Brasileiras Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Matão, Estado de São Paulo (Processo nº
53830.000206/97);
• Rádio Difusora de Cáceres Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso (Processo
nº 53690.000177/96);
• Fundação de Telecomunicações do Pará – FUNTELPA, autorizada de serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na cidade de Belém, Estado do Pará
(Processo nº 53720.000311/96);
• Televisão Goyá Ltda., concessionária de serviço
de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Goiânia,
Estado de Goiás (Processo nº 29109.000119/91);
• Televisão Cidade Branca Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão de sons e imagens, na
cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul
(Processo nº 53700.002728/96).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias á renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 1º DE FEVEREIRO DE 2002.
Renova concessão e autorização das
entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
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O Presidente da República, no uso das atribuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, caput,
da Constituição, 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e 6º da Lei nº 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso
I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Ficam renovadas as outorgas das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito de
exclusividade, pelo prazo de dez anos, os seguintes
serviços de radiodifusão sonora:
I – concessão, em onda média:
a) A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda.,
a partir de 22 de janeiro de 1999, na cidade de Serra,
Estado do Espírito Santo, outorgada pelo Decreto nº
82.770, de 30 de novembro de 1978, e renovada pelo
Decreto de 30 de julho de 1992, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 174, de 1999, publicado no Diário
Oﬁcial da União 9 de dezembro de 1999 (Processo
nº 53660.000315/99);
b) Rádio Voz do São Francisco Ltda., a partir de
24 de março de 1996, na cidade de Januária, Estado de
Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nº 92.291, de 13
de janeiro de 1986 (Processo nº 53710.000008/96);
c) Radiodifusão Sulmatogrossense Ltda., a partir
de 8 de abril de 1996, na cidade de Poxoréo, Estado
de Mato Grosso, outorgada pelo Decreto nº 92.441,
de 6 de março de 1986, à Rádio Cultura de Poxoréo
Ltda., autorizada a mudar a sua denominação social
para a atual, conforme Portaria nº 12, de 7 de maio de
1992 (Processo nº 53690.000073/96);
d) Rádio Vale do Taquari Ltda., a partir de 25 de
agosto de 1997, na cidade de Coxim, Estado de Mato
Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto nº 79.847, de
22 de junho de 1977, e renovada pelo Decreto de 4 de
agosto de 1992 (Processo nº 53700.000859/97);
e) Rede Guaicurus de Rádio e Televisão Ltda., a
partir de 13 de julho de 1998, na cidade de Fátima do
Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo
Decreto nº 96.054, de 18 de maio de 1988 (Processo
nº 53700.000082/98);
f) Fundação Aldo Carvalho de Comunicação
Social, a partir de 17 de junho de 1996, na cidade de
Belém, Estado do Pará, outorgada originariamente à
Rádio Maguary Ltda., conforme Decreto nº 92.673, de
16 de maio de 1986, e transferida pelo Decreto de 25
de setembro de 2000, para a concessionária de que
trata este inciso (Processo nº 53720.000084/96);
g) Rádio Rural de Guarabira Ltda., a partir de 15
de março de 1995, na cidade de Guarabira, Estado da
Paraíba, outorgada pelo Decreto nº 91.090, de 12 de
março de 1985 (Processo nº 53730.000519/94);
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h) Rádio Difusora Colméia de Campo Mourão
Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de
Campo Mourão, Estado do Paraná, outorgada pela
Portaria MVOP nº 858, de 14 de novembro de 1957,
e renovada pelo Decreto nº 90.424, de 8 de novembro
de 1984 (Processo nº 53740.000062/94);
i) Sociedade Pitangui de Comunicação Ltda., a
partir de 13 julho de 1996, na cidade de Ponta Grossa,
Estado do Paraná, outorgada originariamente à Rádio
Vila Velha Ltda., pela Portaria nº 442, de 4 de julho de
1966, renovada pelo Decreto nº 92.669, de 16 de maio
de 1986, e transferida pelo Decreto de 12 de janeiro de
1996, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nº 53740.000291/96);
j) Rádio do Comércio Ltda., a partir de 3 de outubro de 1997, na cidade de Barra Mansa, Estado do Rio
de Janeiro, outorgada pela Portaria CONTEL nº 675,
de 9 de setembro de 1966, e renovada pelo Decreto
nº 96.871, de 29 de setembro de 1988 (Processo nº
53770.003484/97);
l) Rádio Jornal do Brasil Ltda., a partir de lº de
maio de 1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto nº 38.720,
de 30 de janeiro de 1956, e renovada pelo Decreto nº 88.263, de 27 de abril de 1983 (Processo nº
53770.000085/93);
m) Empresa caponense de radiodifusão AM Ltda.,
a partir de 25 de fevereiro de 1998, na cidade de Capão da Canoa, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº 95.633, de 13 de janeiro de 1988
(Processo nº 53790.001565/97);
n) Grupo Editorial Sinos S/A., a partir de 2 de
junho de 1997, na cidade de Campo Bom, Estado do
Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à Rádio Cinderela S/A., conforme Portaria nº 477, de 27 de
maio de 1977, renovada pelo Decreto nº 95.998, de
2 de maio de 1988, e transferida pelo Decreto de 20
de junho de 1996, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo nº 53790.000968/97);
o) Rádio Querência de Santo Augusto Ltda., a
partir de 23 de fevereiro de 1998, na cidade de Santo
Augusto, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pelo
Decreto nº 95.584, de 5 de janeiro de 1988 (Processo
nº 53790.001652/97);
p) Rádio Repórter Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul,
outorgada pela Portaria MVOP nº 388, de 16 de julho
de 1956, e renovada pelo Decreto nº 89.629, de 8 de
maio de 1984 (Processo nº 53790.000161/94);
q) Rádio Sananduva Ltda., a partir de 26 de setembro de 1997, na cidade de Sananduva, Estado do
Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria nº 995,
de 20 de setembro de 1977, e renovada pelo Decre-
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to nº 95.852, de 21 de março de 1988 (Processo nº
53790.000672/97);
r) Rádio Venâncio Aires Ltda., a partir de 1º de
maio de 1994, na cidade de Venâncio Aires, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP
nº 496, de 30 de outubro de 1959, e renovada pelo
Decreto nº 89.590, de 27 de abril de 1984 (Processo
nº 53790.000156/94);
s) Rádio Chamonix Ltda., a partir de 17 de agosto de 1997, na cidade de Mogi Mirim, Estado de São
Paulo, outorgada pela Portaria nº 508, de 16 de agosto
de 1967, e renovada pelo Decreto de 14 de dezembro de 1994, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 79,
de 1996, publicado no Diário Oﬁcial da União 29 de
agosto de 1996 (Processo nº 53830.000794/97);
t) Rádio Cultura de Leme Ltda., a partir de 23 de
abril de 1995, na cidade de Leme, Estado de São Paulo,
outorgada pela Portaria nº 85, de 1º de abril de 1965,
e renovada pelo Decreto nº 96.870, de 29 de setembro
de 1988 (Processo nº 53830.000060/97);
u) Rádio Hertz de Franca Ltda., a partir de 19
de dezembro de 1995, na cidade de Franca, Estado
de São Paulo, outorgada pelo Decreto nº 76.503, de
23 de outubro de 1975, e renovada pelo Decreto nº
92.243, de 30 de dezembro de 1985 (Processo nº
53830.001169/95);
v) Rádio Notícias Brasileiras Ltda., a partir de 6
de julho de 1997, na cidade de Matão, Estado de São
Paulo, outorgada pela Portaria nº 600, de 4 de julho
de 1987, renovada pela Portaria nº 284, de 25 de novembro de 1987, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência de
sua estação transmissora, pela Exposição de Motivos
nº 139, de 21 de julho de 1987, publicada no Diário
Oﬁcial da União em 29 subseqüente (Processo nº
53830.000206/97);
II – concessão, em onda tropical:
Rádio Difusora de Cáceres Ltda., a partir de 28
de agosto de 1996, na cidade de Cáceres, Estado
de Mato Grosso, outorgada pelo Decreto nº 78.201,
de 4 de agosto de 1976, e renovada pelo Decreto
nº 93.640, de 2 de dezembro de 1986 (Processo nº
53690.000177/96);
III – autorização, em onda média:
Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul – Rádio
Municipal São Pedrense, a partir de 8 de setembro de
1997, na cidade de São Pedro do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pelo Decreto nº 94.566, de
8 de julho de 1987 (Processo nº 53790.000592/97);
IV – autorização, em onda tropical:
Fundação de Telecomunicações do Pará – FUNTELPA, a partir de 20 de agosto de 1996, na cidade
de Belém, Estado do Pará, outorgada pelo Decre-
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to nº 92.774, de 12 de junho de 1986 (Processo nº
53720.000311/96).
Art. 2º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito de
exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço de
radiodifusão de sons e imagens:
I – Televisão Goyá Ltda., a partir de 30 de julho
de 1991, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, outorgada pelo Decreto nº 77.882, de 22 de junho de
1976 (Processo nº 29109.000119/91);
II – Televisão Cidade Branca Ltda., a partir de
15 de março de 1997, na cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto
nº 59.973 de 10 de janeiro de 1967, e renovada pelo
Decreto nº 87.156 de 5 de maio de 1982 (Processo nº
53700.002728/96).
Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões e autorizações são renovadas por
este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4º A renovação das concessões e autorizações de que trata este Decreto somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 1º de fevereiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
PARECER SEJUR/DRMC/MT Nº 3/98
Referência: Processo nº 53690.000177/96
Assunto: Renovação de Outorga de radiodifusão
Sonora cujo prazo teve seu termo ﬁnal em 26-8-96,
pedido apresentado. Regulares a situação técnica e
a vida societária.

17

Agosto de 2004

2. A outorga em questão começou a vigorar em
26 de agosto de 1976, data de publicação do contrato
de concessão no DOU.
3. Cumpre ressaltar que, durante o último período,
a entidade não sofreu pena, ou advertência.
II – Do Mérito
4. O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço de
radiodifusão sonora a 15 (quinze) anos para o serviço
de telecomunicações, que poderão ser renovados por
períodos sucessivos e iguais (art. 33 § 3º, períodos esses mantidos pela atual Constituição (art. 22 § 5º).
5. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anterior
ao término do respectivo prazo.
6. O prazo de vigência desta concessão, teve seu
termo ﬁnal dia 26 de agosto de 1996, pois começou
a vigorar em 26-8-76, com a publicação do extrato do
contrato de concessão, no Diário Oﬁcial, e os efeitos jurídicos da outorga foram mantidos pelo prazo
residual, conforme disposto no Decreto, do dia 10 de
maio de 1991, publicado no Diário Oﬁcial do dia 13
subseqüente.
7. O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em 18-1197, intempestivamente (ﬂ. 01), uma vez que de acordo
com o disposto na Lei de Renovação o pedido deveria
ser apresentado entre 14-7-97 e 14-10-97.
8. A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pelo Poder Concedente, com a seguinte composição:

Conclusão: Pelo deferimento.
Rádio Difusora de Cáceres Ltda. concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em Onda Tropical,
na cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso, requer
renovação do prazo de vigência de sua concessão,
cujo termo ﬁnal ocorreu em 26-8-96.
I – Os Fatos
1. Mediante Decreto nº 28.201, de 4-8-76, foi autorizada concessão à Rádio Difusora de Cáceres Ltda.
para explorar, por 10 anos o serviço de radiodifusão
sonora em Onda Tropical na cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso.

9. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe foram
atribuídas, conforme indica o setor de engenharia às
ﬂs. ...
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10. A concessionária não se encontra impedida
perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
– FISTEL, consoante informação de ﬂs. ..., constando
apenas o débito referente ao exercício de 1998.
11. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão, veriﬁcou-se que a entidade, seus sócios e
dirigentes não ultrapassam os limites ﬁxos pelo artigo
12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967.
12. Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de
26-8-96.
13. Cumpre ressaltar que a empresa não é aﬁliada à ABERT.
Conclusão
Do exposto, submeto o pedido à decisão superior,
sugerindo o encaminhamento dos autos ao Departamento de Outorga/SSR/MC.
É o parecer sub-censura.
Cuiabá – MT, 12 de junho de 1998. – Ed Saliés
Fonseca, Chefe do Serviço Jurídico.
De acordo. Encaminhe-se conforme proposto.
Cuiabá – MT, 15 de junho de 1998. – Vera Lúcia Burato Marques Sieburger, Delegada do MC em
Mato Grosso, Interina.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 892, DE 2004
(Nº 479-2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação São Sebastião de Rádio e Comunicação
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Serrana, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 800, de 14 de dezembro de 2001, que autoriza
a Associação São Sebastião de Rádio e Comunicação
a executar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Nova Serrana,
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.
MENSAGEM Nº 143, 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
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à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 784, de 14 de dezembro de 2001
Centro Social, Educacional e Cultural da Zona Norte,
na cidade de Juiz de Fora – MG;
2 – Portaria nº 793, de 14 de dezembro de 2001
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Salgadinho – PB, na cidade de Salgadinho – PB;
3 – Portaria nº 794, de 14 de dezembro de 2001
– Associação Comunitária de Comunicação e Informação Livre de João Neiva, na cidade de João Neiva
– ES;
4 – Portaria nº 795, de 14 de dezembro de 2001
– Associação da Rádio Comunitária Liberdade 92,1
FM, na cidade de Ibatiba – ES;
5 – Portaria nº 796, de 14 de dezembro de 2001
– Associação Comunitária Farialemense para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na cidade de Faria
Lemos – MG;
6 – Portaria nº 797, de 14 de dezembro de 2001
– Associação Comunitária Santa Fé de Croatá, na cidade de Croatá – CE;
7 – Portaria nº 799, de 14 de dezembro de 2001
– Associação dos Amigos do Memorial do Conselheiro
Pedro Batista, na cidade de Santa Brígida – BA;
8 – Portaria nº 800, de 14 de dezembro de 2001
– Associação São Sebastião de Rádio e Comunicação,
na cidade de Nova Serrana – MG; e
9 – Portaria nº 820, de 21 de dezembro de 2001
– Associação da Rádio Comunitária de Iracema – RR,
na cidade de Iracema – RR.
Brasília, 5 de março de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 80 EM
Brasília, 25 de janeiro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação São Sebastião de Rádio
e Comunicação, na cidade de Nova Serrana, Estado
de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
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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 iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
à integração de informações benéﬁcas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie. determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53710.001077-98, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais 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, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 800 DE 14 DE DEZEMBRO 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 53710.001077/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação São Sebastião de
Rádio e Comunicação, com sede na Praça José Batista de Freitas, s/nº, Torre, sala 2, na cidade de Nova
Serrana, Estado de Minas Gerais, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 19º52’20”S e longitude em
44º59’03”W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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RELATÓRIO Nº 358/2001-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.710.001.077/98, 18-9-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação São Sebastião de Rádio e
Comunicação, localidade de Nova Serrana, Estado de
Minas Gerais.
I – Introdução
1. Associação São Sebastião de Rádio e Comunicação, inscrito no CNPJ sob o número 2.480.470/000125, no Estado de Minas Gerais, com sede na Praça
José Batista de Freitas, s/nº, Centro, Cidade de Nova
Serrana, MG, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, por meio de requerimento datado
de 3 de setembro de 1998, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade
que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o logradouro onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário 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 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
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para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes 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 contida
no intervalo de folhas 1 a 173, 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 informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com
centro localizado na Praça José Batista de Freitas, s/
nº, Centro, Cidade de Nova Serrana, Estado de Minas
Gerais, de coordenadas geográﬁcas em 19º 51’ 54”
S de latitude e 44º 59’ 29” W de longitude, consoante
aos dados constantes do Aviso publicado no DOU, de
18-03-99, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográﬁcas indicadas devem
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 135, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente foram
indicadas novas coordenadas, que foram aceitas e
analisadas por Engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
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– 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 arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação do
subitem 6,7, inciso V e VIII, da Norma 2/98 bem como
o subitem 6.11, (Projeto Técnico) da Norma 2/98, (ﬂs.
137 e 162).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas”, ﬂs. 165, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
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.
14. Segue-se o Roteiro de Veriﬁcação de Instalação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, folhas 171 e 172.
15. É o relatório
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos 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 requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação São Sebastião de Rádio e Comunicação
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– quadro diretivo
Presidente: Fernando A. Ribeiro Valente
Vice-Presidente: Ramos Aparecido Gomes
Secretário: Mário Lúcio Gomes
Tesoureiro: José Vaz do Amaral
Dir. de Patrimônio: João Lindolfo dos Santos
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Praça José Batista de Freitas, s/nº, Centro, Cidade
de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais,
– coordenadas geográﬁcas
19º52’20”S de latitude e 44º59’03”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário
de Informações Técnicas”, ﬂs. 165, no “Roteiro de Análise de Instalação da Estação de RadCom”, ﬂs. 171 e
172, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação São Sebastião
de Rádio e Comunicação, 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 53.710.001.077/98, de 18 de setembro
de 1998.

De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 19 de outubro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 893, DE 2004
(Nº 481/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Patriarca de Cassilândia Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Cassilândia,
Estado de Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 2 de setembro de 2002, que renova por 10 (dez) anos, a partir de 26 de fevereiro
de 2002, a concessão da Rádio Patriarca de Cassilândia Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Cassilândia, Estado de Mato
Grosso do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 787, 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 V. Exª, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 2 de setembro
de 2002, que “Renova as concessões das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifusão,
e dá outras providências”. As entidades mencionadas
são as seguintes:
I – em onda média:
a) Rádio Terra de Montes Claros Ltda., na cidade
de Montes Claros – MG;
b) Empresa de Radiodifusão Campograndense
Ltda., na cidade de Campo Grande – MS;
c) Rádio Jornal de Amambaí Ltda., na cidade de
Amambaí – MS;
d) Rádio Patriarca De Cassilândia Ltda., na cidade de Cassilândia – MS;
e) Rádio Brotense Ltda., na cidade de Porecatu
– PR;
f) Rádio Comunicadora De Foz Do Iguaçu Ltda.,
na cidade de Foz do Iguaçu – PR;
g) Rádio Guaraniaçu Ltda., na cidade de Guaraniaçu – PR; e
h) Rádio Vale Do Rio Grande Ltda., – FM, na cidade de Miguelópolis – SP;
II – em onda curta:
Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda., na cidade
de Foz do Iguaçu – PR; e
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III – de sons e imagens:
RBA – Rede Brasil Amazônia de Televisão Ltda.,
na cidade de Belém – PA.
Brasília, 10 de setembro de 2002, – Fernando
Henrique Cardoso
MC nº 1.176 EM
Brasília, 20 de agosto de 2002.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Rádio Terra de Montes Claros Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas
Gerais (Processo nº 53710.000164/98);
• Empresa de Radiodifusão Campograndense
Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul (Processo nº 53700.000231/00);
• Rádio Jornal de Amambaí Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Amambaí, Estado de Mato Grosso do Sul
(Processo nº 53700.000002/02);
• Rádio Patriarca de Cassilândia Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Cassilândia, Estado de Mato Grosso
do Sul (Processo nº 53700.000136/01);
• Rádio Brotense Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Porecatu, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000020/98);
• Rádio Comunicadora de Foz do Iguaçu Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do
Paraná (Processo nº 53740.000176/98);
• Rádio Guaraniaçu Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Guaraniaçu, Estado do Paraná (Processo nº
53740.000610/98);
• Rádio Vale do Rio Grande Ltda. – ME, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Miguelópolis, Estado de São Paulo
(Processo nº 53830.001353/99);
• Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
curta, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná
(Processo nº 53740.000475/99);
• RBA – Rede Brasil Amazônia de Televisão Ltda.,
concessionária do serviço de radiodifusão de sons e
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imagens, na cidade de Belém, Estado do Pará (Processo nº 53720.000769/99).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 2 DE SETEMBRO DE 2002
Renova as concessões das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras Providências.
O Presidente do Supremo Tribunal Federal, no
exercício do cargo de Presidente da República, usando das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso
IV, e 223, caput, da Constituição, 33, § 3º. da Lei nº
4.117. de 27 de agosto de 1962. e 6º da Lei nº 5.785.
de 23 de junho de 1972, e tendo em vista o disposto
no art. 6º, inciso!, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Ficam renovadas as concessões das entidades abaixo mencionadas para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, os seguintes
serviços de radiodifusão sonora:
I – em onda média:
a) Rádio Terra de Montes Claros Ltda., a partir de
16 de dezembro de 1996, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto
nº 93.637, de 2 de dezembro de 1986 (Processo nº
53710.000164/98);
b) Empresa de Radiodifusão Campo-grandense Ltda., a partir de 4 de abril de 2001. na cidade de
Campo Grande. Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto nº 99.130, de 9 de março de 1990
(Processo nº 53700.000231/00);
c) Rádio Jornal de Amambaí Ltda.. a partir de
11 de janeiro de 2002, na cidade de Amambaí. Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto nº 86 56º de 9 de novembro de 1981, e renovada
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pelo Decreto de 13 de outubro de 1994 (Processo
nº53700.000002/02);
d) Rádio Patriarca de Cassilândia Ltda.. a partir
de 26 de fevereiro de 2002, na cidade de Cassilândia.
Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto nº 86.838, de 12 de janeiro de 1982, e renovada pelo Decreto de 16 de maio de 1996 (Processo nº
53700.000136/01);
e) Rádio Brotense Ltda., a partir de 19 de junho
de 1998, na cidade de Porecatu, Estado do Paraná,
outorgada pela Portaria nº 590, de 9 de junho de 1978,
renovada pela Portaria nº 221, de 16 de agosto de 1988,
e autorizada a passar à condição de concessionária
em virtude de aumento de potência de sua estação
transmissora, conforme Exposição de Motivos nº 192,
de 7 de novembro de 1989, do Ministério das Comunicações (Processo nº 53740.000020/98);
f) Rádio Comunicadora de Foz do Iguaçu Ltda..
a partir de 17 de junho de 1998, na cidade de Foz
do Iguaçu. Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 95.965, de 25 de abril de 1988 (Processo nº
53740.000176/98);
g) Rádio Guaraniaçu Ltda., a partir de 6 de dezembro de 1998, na cidade de Guaraniaçu, Estado do Paraná, outorgada pela Portaria nº 1.253, de
30 de novembro de 1978, e renovada pelo Decreto
nº 96.841, de 28 de setembro de 1988 (Processo
nº53740.0006l0/98);
h) Rádio Vale do Rio Grande Ltda-ME, a partir
de 21 de dezembro de 1999, na cidade de Miguelópolis. Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
nº 84.247, de 27 de novembro de 1979, e renovada
pelo Decreto de 30 de setembro de 1994 (Processo
nº 53830.001353/99);
II) em onda curta: Rádio Cultura de Foz do Iguaçu Ltda.. a partir de 30 de julho de 1999, na cidade
de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, outorgada pelo
Decreto nº 83.561, de 11 de junho de 1979, e renovada pelo Decreto de 30 de julho de 1992 (Processo nº
53740.000475/99).
Art. 2º Fica renovada, pelo prazo de quinze anos,
a partir de 8 de março de 2000, a concessão para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Belém.
Estado do Pará, outorgada à TV Carajás Ltda., pelo
Decreto nº 90.968, de 21 de fevereiro de 1985, e autorizada a mudar a sua denominação social para RBA
– Rede Brasil Amazônia de Televisão Ltda., conforme
Portaria nº 161, de 11 de agosto de 1988 (Processo
nº 53720.000769/99).
Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto, re-
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ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4º A renovação das concessões somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da
Constituição.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 2 de setembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.

PARECER SEOJU/DMC/GO Nº 47/2002
Referência: Processo nº 53700.00136/02
Origem: DMC/GO
Interessada: Rádio Patriarca de Cassilência Ltda.
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para executar serviço de radiodifusão sonora, cujo prazo teve seu termo ﬁnal em
26-2-2002.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento.
A Rádio Patriarca de Cassilândia Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em OM,
na cidade de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do
Sul, requer renovação do prazo de vigência de sua
concessão, cujo termo ﬁnal ocorreu em 26 de fevereiro de 2002.
Dos Fatos
Mediante Decreto nº 86.838, de 12 de janeiro de
1982, foi outorgada concessão à Rádio Patriarca de
Cassilândia Ltda., para explorar, por 10 anos, o serviço
de radiodifusão sonora em OM, na cidade de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul.
A outorga em questão começou a vigorar em
26 de fevereiro de 1982, data de publicação do
extrato do contrato de concessão no Diário Oficial, sendo renovada a partir de 26 de fevereiro de
1992, por mais dez anos, conforme Decreto de 16
de maio de 1996, publicado no Diário Oficial da
União de 17 de maio de 1996, aprovado por sua
vez pelo Decreto Legislativo nº 54, de 18 de junho
de 1998, publicado no Diário Oficial da União de
19 de junho de 1998.
Não consta nesta Delegacia registro de antecedentes infracionais da entidade (ﬂ. 44)
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Do Mérito
O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1.962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço de
radiodifusão sonora a 15 (quinze) anos para o serviço
de televisão, que poderão ser renovados por períodos
sucessivos e iguais (art. 33 § 3º) períodos esses mantidos pela atual Constituição (art. 223, § 5º).
De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1.972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anterior
ao término do respectivo prazo.
O prazo de vigência desta concessão teve seu
ﬁnal dia 26 de fevereiro de 2002, pois começou a vigorar em 26 de fevereiro de 1982, com a publicação
do extrato do contrato de concessão, no Diário Oﬁcial
de 26 de fevereiro de 1982, e os efeitos jurídicos da
outorga foram mantidos pelo prazo residual, conforme
disposto no Decreto, do dia 10 de maio de 1991, publicado no Diário Oﬁcial do dia 13 subseqüente.
Cabe esclarecer, ainda, que o prazo desta concessão foi renovado, por mais 10 (dez) anos, a partir
de 26 de fevereiro de 1992, por meio do Decreto de
16 de maio de 1996, publicado no Diário Oﬁcial da
União de 17 de maio de 1996, decreto esse aprovado pelo Decreto Legislativo nº 54, de 18 de junho de
1996, publicado no Diário Oﬁcial da União de l9 de
junho de 1996.
O pedido de renovação da outorga, ora em exame, foi protocolizado no dia 20 de setembro de 2001,
dentro, pois, do prazo legal (ﬂ. 1), uma vez que de
acordo com o disposto na Lei da Renovação o pedido
deveria ser apresentado entre 26 de agosto de 2001
e 26 de novembro de 2001.
A requerente tem seus quadros societário e diretivo aprovados pelo Poder Concedente com a seguinte
composição:
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A emissora se encontra operando regularmente,
dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas, conforme informação de ﬂ. 43.
É regular a situação da concessionária perante o
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL, consoante informação de ﬂ. 45.
Consultados os dados disponíveis nesta Delegacia, veriﬁcou-se que a entidade, seus sócios e dirigentes não ultrapassam os limites ﬁxos pelo artigo 12
e seus parágrafos, do Decreto-lei nº 236/67, de 28 de
fevereiro de 1967.
Finalmente, observa-se que o prazo de vigência
da outorga deverá ser renovado a partir de 26 de fevereiro de 2002.
Da Conclusão
Diante do exposto e estando o processo devidamente instruído, concluo pelo deferimento da autorização solicitada, sugerindo o encaminhamento dos
autos ao Departamento de Outorgas, que o enviará à
Consultoria Jurídica para prosseguimento.
É o parecer sub-censura.
Goiânia, 27 de março de 2002, – Enéas Viera
Pinto Júnior, Assistente Jurídico/AGU
De acordo: Encaminhe-se como proposto, –
Welson D’niz Macedo e Silva, Delegado Interino
do MC em Goiás.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 894, DE 2004
(Nº 483/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação “Ancilla Donini de Amparo Social Cristão” a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Caíuá, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional. decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 1.995, de 7 de outubro de 2002, que autoriza a Associação “Ancilla Donini de Amparo Social
e Cristão” a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Caiuá, Estado de São Paulo, 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.
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MENSAGEM Nº 1.025, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.989, de 7 de outubro de 2002
– Associação dos Amigos do Portal do Alvorada/ Jeremoabo – BA, na cidade de Jeremoabo – BA;
2 – Portaria nº 1.991, de 7 de outubro de 2002
– Associação Comunitária de Japonvar, na cidade de
Japonvar – MG;
3 – Portaria nº 1.994, de 7 de outubro de 2002
– Associação dos Moradores do Alto do Bode, na cidade de Senador Pompeu – CE;
4 – Portaria nº 1.995, de 7 de outubro de 2002
– Associação “Ancilla Donini de Amparo Social e Cristão”, na cidade de Caiuá – SP;
5 – Portaria nº 1.996, de 7 de outubro de 2002
– Associação Cultural e Comunitária Presidutrense ACCP, na cidade de Presidente Dutra – MA
6 – Portaria nº 1.997, de 7 de outubro de 2002
– Associação Comunitária Claraval, na cidade de Claraval – MG;
7 – Portaria nº 2.029, de 8 de outubro de 2002
– Associação Comunitária e Cultural Paraisense (Rádio Regional FM), na cidade de São João do Paraíso
– MA
8 – Portaria nº 2.067, de 9 de outubro de 2002
– Associação Suaçuiense Comunitária de Comunicação – ASCOC, na cidade de São Brás do Suaçuí
– MG; e
9 – Portaria nº 2.071, de 9 de outubro de 2002
– Associação Pedrense de Eventos Comunitários APEC, na cidade de Pedra – PE.
Brasília, 25 de novembro de 2002, – Fernando
Henrique Cardoso.
MC nº 1.390 EM
Brasília 24 de outubro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação “Ancilla Monini de Amparo
Social e Cristão”, ’na cidade de Caiuá, Estado de São
Paulo, 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.
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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 maneira 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
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas também servem
de elo à integração de informações benéﬁcas em
todos os seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que se conclui da documentação
de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº 53830.001743/1998, que ora
faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os
trabalhos finais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais 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 Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.995, DE 7 DE OUTUBRO DE 2002
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 53830.001743/1998, resolve:
Art. 1º Autorizar a entidade Associação “Ancilla
Donini de Amparo Social e Cristão”, com sede na Rua
Miguel Couto s/nº, Centro, na cidade de Caiuá, Estado de São Paulo, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 21º49’54”S e
longitude em 51º59’17”W, utilizando a freqüência
de 104,9 MHz.
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Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 515/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53830001743/98, de 21-8-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação “Ancilla Domini de Amparo Social e Cristão”, localidade de Caiuá, Estado de
São Paulo.
I – Introdução
1. A Associação “Ancilla Domini de Amparo
Social e Cristão”, inscrita no CNPJ sob o número
02.399.172/0001-05, no Estado de São Paulo, com
sede na Rua Miguel Couto s/nº, cidade de Caiuá,
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de
14 de agosto de 1998, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade
que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
18 de março de 1999, Seção 3, que contempla 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 termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado
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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 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende 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 serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes 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 contida
no intervalo de folhas 7 a 198, 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 informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instala-
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dos em área abrangida pelo círculo de raio igual a
1 km, com centro localizado na Rua Miguel Couto
s/nº – Centro, na cidade de Caiuá, Estado de São
Paulo, de coordenadas geográﬁcas em 21º49’54”S
de latitude e 51º59’54”W de longitude, consoante
aos dados constantes do Aviso publicado no DOU,
de 18-3-99, 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 135 a 138, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente
a entidade alterou suas coordenadas o que foi analisado e aceito por este Departamento.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– 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 arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I,
II e V da Norma 2/98, cópia do cartão do CNPJ, declaração do endereço da sede, declaração de que a
entidade não mantém vínculo de subordinação com
qualquer outra entidade e apresentação do Projeto
técnico (ﬂs. 145 a 198).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de informações Técnicas” – ﬂs. 184, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
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.
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14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma 2/98. em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 199 e 200.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
quem cabe a condução dos trabalhos de habilitação
de exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui presentes autos, após detido exame do
rol de documentos, compatíveis com a legislação
atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação “Ancilla Domini de Amparo Social e
Cristão”;
– quadro diretivo
Presidente: Francisco Angelo de Souza
Vice-presidente: Maria Nilza de Souza Vieira
1º Secretárío: Rosevani Bila de Souza
2º Secretário: Juarez Geraldo Braga
1º Tesoureiro: Leonor Gomes Bras Lessa
2º Tesoureiro: Iracema Alves de Oliveira
Dir. de Comunicação: Valmir Cordeiro de Lima
Diretor de Esportes: Edvaldo Guedes de Mello
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Miguel Couto s/nº – Centro, cidade de Caiuá,
Estado de São Paulo;
– coordenadas geográﬁcas
21º49’54”S de latitude e 51º59’17”W de longitude, correspondentes aos dados dispostos no
“Roteiro de Análise de Instalação da Estação” – ﬂs.
199 e 200, bem como “Formulário de Informaçõe
Técnicas’ – ﬂs 184 e que se referem à localização
da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação “Ancilla
Domini de Amparo Social e Cristão”, 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 53830001743/98, de 21
de agosto de 1998.
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Brasília, 12 de setembro de 2002. – Alexandra Luciana Costa, Relatora da Conclusão Jurídica
– Neide Aparecida da Silva, Relatora da Conclusão
Técnica.
A consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 13 de setembro de 2002. – Nilton Geraldo Lemes de Lemos Coordenador Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
que institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária, para aumentar o prazo de
outorga.
....................................................................................
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 895, DE 2004
(Nº 485/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à FM Rádio Pérola do Sul Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Irati, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.109, de 16 de outubro de 2002, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 14 de junho de 1998, a
permissão outorgada à FM Rádio Pérola do Sul Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Irati, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.155, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § V do art. 223, da Constituição Federal, submete à
apreciação de V. Exª, acompanhadas de Exposições
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de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, renovações de permissões para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão sonora, conforme os seguintes atos
e entidades:
I) em freqüência modulada:
1 – Portaria nº 175, de 27 de março de 2001
– Rádio FM Folha de Londrina Ltda., na cidade de
Londrina – PR;
2 – Portaria nº 1.778, de 10 de setembro de 2002
– Rádio Nilson de Oliveira Ltda., na cidade de Ponta
Grossa – PR;
3 – Portaria nº 1.781, de 10 de setembro de
2002 – Rádio FM Crateús Ltda., na cidade de Crateús – CE;
4 – Portaria nº 1.961, de 1º de outubro de 2002
– Rádio Caçador Ltda., na cidade de Caçador – SC;
5 – Portaria nº 2.013, de 8 de outubro de 2002—
Rádio Carajá de Anápolis Ltda., na cidade de Anápolis-GO;
6 – Portaria nº 2.021, de 8 de outubro de 2002
— Rádio FM do Sudoeste Ltda., na cidade de Vitória
da Conquista – BA;
7 – Portaria nº 2.027, de 8 de outubro de 2002 –
Rádio Pajeú FM Ltda., na cidade de Fortaleza – CE;
8 – Portaria nº 2.034, de 8 de outubro de 2002
— Rádio Nova Amparo Ltda., na cidade de Amparo
– SP;
9 – Portaria nº 2.037, de 8 de outubro de 2002
— Energia FM de São José dos Campos Ltda., na cidade de São José dos Campos – SP;
10 – Portaria nº 2.078, de 9 de outubro de 2002
– Tempo FM Ltda., na cidade de Fortaleza – CE;
11 – Portada nº 2.080, de 9 de outubro de 2002
– Rádio Montanhesa Menino Jesus de Praga Ltda., na
cidade de Machado – MG;
12 – Portaria nº 2.108, de 16 de outubro de 2002
– Rádio Difusora do Paraná Ltda., na cidade de Marechal Cândido Rondon – PR;
13 – Portaria nº 2.109, de 16 de outubro de 2002
– FM Rádio Pérola do Sul Ltda., na cidade de Irati
– PR
II) em onda média:
Portaria nº 1.688, de 26 de agosto de 2002 – Rádio Central de Pompéia Ltda., na cidade de Pompéia
– SP.
Brasília, 20 de dezembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
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PORTARIA Nº 2109, DE 16 DE OUTUBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53740.000094/98, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 14 de junho de 1998, a permissão outorgada
à FM Rádio Pérola do Sul Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Irati, Estado do
Paraná, cuja outorga foi deferida pela Portaria nº 122,
de 9 de junho de 1988, publicada no Diário Oﬁcial da
União de 14 subseqüente.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portada, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
PARECER nº 111/SEJUR/DMC-PR
Referência : Processo nº 53740.000094/98
Interessada: FM Rádio Pérola do Sul Ltda.
Assunto : Renovação da outorga.
Ementa : Permissão para executar o serviço de radiodifusão sonora, cujo prazo terá seu termo ﬁnal em 14
de junho de 1998.
Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento.
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A FM Rádio Pérola do Sul Ltda., permissionária
do serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Irati, Estado do Paraná, requer
renovação do prazo de vigência de sua permissão, cujo
termo ﬁnal ocorrerá em 14 de junho de 1998.
Dos Fatos
1. Mediante a Portaria-MC nº 122, de 9 de junho
de 1988, foi autorizada permissão à FM Rádio Pérola
do Sul Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, em Irati, Estado do
Paraná.
2. A outorga em apreço começou a vigorar em
14 de junho de 1988, data da publicação da portaria
de permissão no Diário Oﬁcial.
3. Cumpre ressaltar que, durante o período de
vigência da outorga, a entidade teve processo de apuração de infração instaurado contra si, conforme demonstrado às ﬂs. 46 dos autos.
Do Mérito
4. O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos de 10(dez) anos para o serviço de
radiodifusão sonora e 15(quinze) anos para o serviço
de televisão, que poderão ser renovados por períodos
sucessivos e iguais (art. 33, § 3º), períodos esses que
foram mantidos pela atual Constituição (art. 22, § 5º).
5. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, determina que:
“Art. 27: os prazos de concessão e de permissão
serão de 10(dez) anos para o serviço de radiodifusão
sonora e de 15 (quinze) para o de televisão”.
6. De acordo como artigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anterior
ao término da vigência da outorga.
7. O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em 16 de fevereiro de 1998, dentro, pois, do prazo legal, e o prazo
de vigência da permissão deverá ser renovado a partir
de 14 de junho de 1998.
8. A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados, respectivamente, pelas Portarias
DMC/PR nº 179/94 e MC nº 122/88, com as seguintes
composições:
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9. A emissora se encontra operando regularmente, características técnicas que lhe foram atribuídas,
conforme mencionado às ﬂs. 43.
10. É regular a situação da entidade perante o
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações–FISTEL,
conforme demonstrado às ﬂs. 42.
11. Consultando o Cadastro Nacional de Radiodifusão, veriﬁcou-se que a entidade, seus sócios e dirigente não ultrapassam os limites ﬁxados pelo artigo
12 e seus parágrafos, do Decreto-lei nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967.
Conclusão
Pelo exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Coordenação-Geral de Outorga/DOUL/SSR/MC, para
prosseguimento.
É o parecer.
À consideração da Sra. Delegada.
Curitiba, 1º de junho de 1998. – Alvyr Pereira
de Lima Jr., Chefe do Serviço Jurídico.
De acordo.
À Coordenação-Geral de Outorga/DOUL/SSR/
MC, para prosseguimento.
Curitiba, 1º de junho de 1998. – Tereza Fialkoski
Dequeche, Delegada.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 896, DE 2004
(Nº 488/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Atividade
de Sirinhaém a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sirinhaém,
Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 2.438, de 21 de novembro de 2002, que
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão
Atividade de Sirinhaém a executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Sirinhaém, Estado de Pernambuco, retiﬁcando-se o prazo de autorização para 10 (dez) anos,
tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.166, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3 do art. 223, da Constituição Federal, submete à
apreciação de V. Exª, acompanhadas de Exposições
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de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades:
1 – Portaria nº 2.433, de 21 de novembro de 2002
– Associação Comunitária Camponovense de Radiodifusão, na cidade de Campo Novo do Parecis – MT;
2 – Portaria nº 2.434, de 21 de novembro de 2002
– Associação Comunitária Cultural Felizburguense de
Radiodifusão, na cidade de Felizburgo – MG;
3 – Portaria nº 2.435, de 21 de novembro de 2002
— Rádio Comunitária Pinhalzinho FM, na cidade de
Pinhalzinho – SC;
4 – Portaria nº 2.438, de 21 de novembro de 2002
— Associação Comunitária de Radiodifusão Atividade
de Sirinhaém, na cidade de Sirinhaém – PE;
5 – Portaria nº 2.598, de 28 de novembro de 2002
– Associação de Integração e Difusão Comunitária das
Moreninhas, na cidade de Campo Grande – MS;
6 – Portaria nº 2.599, de 28 de novembro de 2002
— Associação Comunitária Beneﬁcente de Bueno Brandão, na cidade de Bueno Brandão – MG;
7 – Portaria nº 2.600, de 28 de novembro de 2002
– Associação Comunitária de Comunicação (ACC), na
cidade de Lábrea – AM;
8 – Portaria nº 2.698, de 29 de novembro de 2002
— Associação Rádio Comunitária Ibiranga, na cidade
de Itambé – PE;
9 – Portaria nº 2.756, de 2 de dezembro de 2002
– Associação Pró-Criança e Adolescente de Horizonte,
na cidade de Horizonte – CE;
10 – Portaria nº 2.757, de 2 de dezembro de
2002 – Associação Comunitária de Radiodifusão de
Monsenhor Paulo – Rádio Cidade FM para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na cidade de Monsenhor Paulo – MG; e
11 – Portaria nº 2.758, de 2 de dezembro de 2002
– Associação Comunitária de Radiodifusão para Desenvolvimento Artístico e Cultural de Matipó, na cidade
de Matipó – MG.
Brasília, 20 de dezembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC nº 1.526 EM
Brasília, 10 de dezembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a V. Exª, Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que a entidade
Associação Comunitária de Radiodifusão Atividade de
Sirinhaém, na cidade de Sirinhaém, Estado de Pernambuco, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
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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 maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por V. Exª, essas ações permitem que as
entidades trabalhem em conjunto com a comunidade,
auxiliando não só no processo educacional, social e
cultural mas, também, servem de elo à integração de
informações benéﬁcas em todos os seguimentos, e a
todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o
que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº 53
103.000066/00, que ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais 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 Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 2.438 DE 21, DE NOVEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos art.
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 53103.000066/00, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão Atividade de Sirinhaém, com sede na
Rua Outeiro do Livramento, s/nº – Centro, na cidade de
Sirinhaém, Estado de Pernambuco, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 08º35’33”S e longitude em
35º07’12”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
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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 591/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.103.000.066-00 de 17 de
março de 2000.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Radiodifusão
Atividade de Sirinhaém, na localidade de Sirinhaém,
Estado Pernambuco.
I – Introdução
Associação Comunitária de Radiodifusão Atividade de Sirinhaém, inscrita no CNPJ sob o nº
03.454.309/0001-40, com sede na rua Outeiro do Livramento, s/nº, Centro, Cidade de Sirinhaém – PE, dirigiuse ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
por meio de requerimento datado de 10 de março de
2000, subscrito por representante legal, demonstrando
interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, na localidade que indica. DOU, de 16 de
agosto 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 designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade documentos e
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário 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 2, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
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com o endereço da respectiva estação e coordenadas geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes:
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, em face
dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes 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 contida
no intervalo de folhas 1 a 214 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 informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com centro
localizado na Rua Outeiro do Livramento, s/nº, Cidade
de Sirinhaém, Estado de Pernambuco, de coordenadas
geográﬁcas em 08º35’27”S de latitude e 35º06’58”W
de longitude, consoante os dados constantes no aviso
no DOU de 16-8-2001, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser alteradas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 89, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente foram
apresentadas novas coordenadas que foram analisadas e aceitas pelo Engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
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– 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 arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se as diligências para comprovação
do devido registro da Ata de Fundação e do Estatuto
Social, apresentação de alteração estatutária, apresentação do subitem 6, 7, II, IV e V Norma 2/98 e subitem
6.11 (Projeto Técnico) da Norma 2/98 (ﬂs. 182-213).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de informações Técnicas”, ﬂs. 105, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
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.
14. Segue-se o Roteiro de Veriﬁcação de Instalação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, folhas 197 e 198.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço
de radiodifusão comunitária, conclui a instrução dos 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 requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Comunitária de Radiodifusão Atividade de Sirinhaém
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– quadro diretivo
Presidente: Djalma Vicente da Silva
Vice-Presidente: Telma Maria Oliveira
Secretária Geral: Silvano José de Souza
2º Secretário: Edson Francisco da Silva
Tesoureiro: Lúcia Leopoldina de Lima
2º Tesoureiro: José Mário Ferreira da Silva
Dir. Operações: Almir Carlos dos Santos
Vice Dir. Operações: Jailson Eugênio da Rocha
Dir. Patrimônio: Edina Jeremias da Silva
Vice Dir. de Patr.: Célio José Correia
Dir. Cult. E Com. Soc.: Cristiane Maria da Silva
– Localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
– Rua Outeiro do Livramento, s/nº, Centro, Cidade de Sirinhaém, Estado de Pernambuco.
– coordenadas geográﬁcas
08º35’33”S de latitude e 35º07’12”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário
de Informações Técnicas”, ﬂs. 105 e “Roteiro de Análise de instalação da Estação de RadCom”, ﬂs. 197 e
198, que se refere à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Associação Comunitária de
Radiodifusão Atividade de Sirinhaém, 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 53.103.000.066-00 de
17 de Março de 2000.
Brasília, 18 de Novembro de 2002. – Sibela Leandra Portela, Relatora da conclusão Jurídica – Regina
Aparecida Monteiro, Relatora da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 20 de novembro de 20002. –
Nilton Geraldo Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 897, DE 2004
(Nº 490/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação – ACC a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lábrea, Estado do Amazonas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.600, de 28 de novembro de 2002, que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação – ACC a
executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lábrea, Estado
do Amazonas, retiﬁcando—se o prazo de autorização
para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei
nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.166, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 2.433, de 21 de novembro de 2002
– Associação Comunitária Camponovense de Radiodifusão, na cidade de Campo Novo do Parecis – MT;
2 – Portaria nº 2.434, de 21 de novembro de 2002
– Associação Comunitária Cultural Felizburguense de
Radiodifusão, na cidade de Felizburgo – MG;
3 – Portaria nº 2.435, de 21 de novembro de
2002 – Rádio Comunitária Pinhalzinho FM, na cidade
de Pinhalzinho – SC;
4 – Portaria nº 2.438, de 21 de novembro de 2002
– Associação Comunitária de Radiodifusão Atividade
de Sirinhaém, na cidade de Sirinhaém – PE;
5 – Portaria nº 2.598, de 28 de novembro de 2002
– Associação de Integração e Difusão Comunitária das
Moreninhas, na cidade de Campo Grande – MS;
6 – Portaria nº 2.599, de 28 de novembro de 2002
– Associação Comunitária Beneﬁcente de Bueno Brandão, na cidade de Bueno Brandão – MG;
7 – Portaria nº 2.600, de 28 de novembro de 2002
– Associação Comunitária de Comunicação (ACC), na
cidade de Làbrea – AM;
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8 – Portaria nº 2.698, de 29 de novembro de 2002
– Associação Rádio Comunitária Ibiranga, na cidade
de Itambé – PE;
9 – Portaria nº 2.756, de 2 de dezembro de 2002
– Associação Pró-Criança e Adolescente de Horizonte,
na cidade de Horizonte – CE;
10 – Portaria nº 2.757, de 2 de dezembro de
2002 – Associação Comunitária de Radiodifusão de
Monsenhor Paulo – Rádio Cidade FM para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na cidade de Monsenhor Paulo – MG; e
11 – Portaria nº 2.758, de 2 de dezembro de 2002
– Associação Comunitária de Radiodifusão para Desenvolvimento Artístico e Cultural de Matipó, na cidade de Matipó – MG.
Brasília, 20 de dezembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC nº 1.548 EM
Brasília, 13 de dezembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a V. Exª, Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para que a entidade Associação Comunitária de Comunicação (ACC),
na cidade de Lábrea, Estado do Amazonas, 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 maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por V. Exª, essas ações permitem que as
entidades trabalhem em conjunto com a comunidade,
auxiliando não só no processo educacional, social e
cultural, mas também servem de elo à integração de
informações benéﬁcas em todos os seguimentos, e a
todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº
53630.000017-2001, que ora faço acompanhar, com a
ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
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somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 2.600, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos art.
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 53630.000017-2001, resolve:
Art. 1º Autorizar a entidade Associação Comunitária de Comunicação (ACC), com sede no Km 5 s/nº
da BR 230, na cidade de Lábrea, Estado do Amazonas,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 07º18”27”S e longitude em
64º45”51”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 568/2002– DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.630.000.017-01 de 8 de
fevereiro de 2001.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação Comunitária de Comunicação (ACC), na localidade de Lábrea, Estado do
Amazonas.
I – Introdução
1. Associação Comunitária de Comunicação
(ACC), inscrita no CNPJ sob o nº 04.172.325/000102, com sede no Km5, s/nº da BR-230, Cidade de
Lábrea – AM, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, por meio de requerimento datado
de 18 de dezembro de 2000, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade
que indica.
2. A entidade. que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
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11 de dezembro 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 designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário 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 2, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende 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 serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, em face
aos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de residência e declaração de ﬁel cumprimento às
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normas, recolhimento da taxa de cadastro e
cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está contida
no intervalo de folhas 1 a 171, 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 informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
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– 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.

• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo circulo de raio igual a 1km, com centro
localizado na Rua Luiz Falcão, Bairro Vila Falcão, Cidade de Lábrea, Estado do Amazonas, de coordenadas
geográﬁcas em 07º15’31”S de latitude e 64º47’11”W
de longitude, consoante os dados constantes no aviso
no DOU de 11-12-2001, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas deveriam ser alteradas, pelo que se depreende da memória do documento de folhas 115, denominado de
“Roteiro de Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente foram apresentadas novas coordenadas
que foram analisadas e aceitas pelo Engenheiro
Responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:

14. Segue-se o Roteiro de Veriﬁcação de Instalação da Estação, constatando-se conformidade com a
Norma 02/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, tolhas 162 e 163.
15. É o relatório.

– 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 arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.

– nome
Associação Comunitária de Comunicação
(ACC)

12. Seguiram-se as diligências para apresentação de alteração estatutária, apresentação do subitem
6,7 VI, VII e X da Norma 2/98, subitem 6.11 (Projeto
Técnico) da Norma 02/98 e subitem 14.2.7.1, (ﬂs. 118
– 171).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o “Formulário de Informações Técnicas’, ﬂs. 146, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
as seguintes informações”:

IV — Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos 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 requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:

– quadro diretivo
Presidente: Ludmilson dos Santos
Vice – Presidente: José Rui Pereira Paes
1º Secretário: Luzimar Lopes de Brito
2º Secretário: Mário Alberto dos Santos Barros
1º Tesoureiro: Samoel Rodrigues de Souza
2º Tesoureiro: Mário Lima Barros
– Localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Km 5 da BR 230, s/n. Cidade de Lábrea, Estado
do Amazonas.
– coordenadas geográﬁcas
07º18’27”S de latitude e 64º 45’51”W de longitude,
correspondentes aos dados constantes no “Formulário
de Informações Técnicas”, ﬂs 146 e “Roteiro de Análise de Instalação da Estação de RADCOM”, ﬂs. 162 e
163, que se refere à localização da estação.
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18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Comunitária
de Comunicação (ACC), 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 53.630.000.017-01, de 8 de Fevereiro
de 2001.
Brasília, 4 de Novembro de 2002. – Sibela Leandra Portela, Relator da conclusão Jurídica – Regina
Aparecida Monteiro, Relator da conclusão Técnica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 11 de novembro de 2002. – Nilton
Geraldo Lemes de Lemos, Coordenador-Geral.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(A Comissão de Educação (Decisão Terminativa.)

PARECER
PARECER Nº 1.286, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 330, de
2004 (nº 2.958/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da TV Serra Dourada Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás.
Relator: Senador Maguito Vilela
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 330, de 2004 (nº
2.958, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da TV Serra Dourada
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 30 de abril de 2002,
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que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão de sons e imagens, nos termos do art.
223, § 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos
autos, que o pleito foi originalmente formulado pela
entidade Radiodifusão e Comunicações ABC Ltda.,
razão porque se propõe o registro da mudança de seu
nome, por meio de emenda de redação ao art. 1º do
PDS em análise.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam
ou renovam concessão, permissão ou autorização para
que se executem serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa
norma interna relaciona uma série de informações a
serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 330, de 2004, não contraria
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal, ﬁcando caracterizado que a
entidade TV Serra Dourada Ltda., atendeu os demais
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela Aprovação do ato,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados, com a seguinte emenda
de redação:
EMENDA Nº 1 – CE
Dê-se ao art. 1º do PDS nº 330, de 2004, a seguinte redação:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere
o Decreto de 30 de abril de 2002, que renova
por quinze anos, a partir de 15 de março de
2000 a concessão da TV Serra Dourada Ltda.,
outorgada originariamente à Radiodifusão e
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Comunicações ABC Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 330, DE 2004
Aprova o ato que renova a concessão
da TV Serra Dourada Ltda, para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto de 30 de abril de 2002, que renova por quinze
anos, a partir de 15 de março de 2000 a concessão
da TV Serra Dourada Ltda., outorgada originariamente
à Radiodifusão e Comunicações ABC Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Senador Osmar Dias, Presidente, – Senador Maguito
Vilela, Relator.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 889 a 897, de 2004, tramitarão com prazo determinado de quarenta e cinco dias, de acordo com o art.
223, § 1º, da Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário em 25 de março de 2003, os projetos lidos serão
apreciados terminativamente pela Comissão de Educação, onde poderão receber emendas pelo prazo de
cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, b, combinado
com o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer nº 34, de 2003,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
aprovado pelo Plenário em 25 de março de 2003, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que o Projeto de Decreto Legislativo nº 330,
de 2004, seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência ainda comunica ao Plenário que a homenagem a ser prestada ao ex-Presidente
Getúlio Vargas, pelo transcurso dos cinqüenta anos de
seu falecimento, no próximo dia 24, será realizadas às
10 horas em sessão especial.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti encaminhou discurso à Mesa para ser publicado na forma
do disposto no art. 203, combinado com o inciso I e §
2º do art. 210, ambos do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs
e Srs. Senadores: o Serviço Social da Indústria – Sesi
– completou, no mês passado, 58 anos de bons serviços prestados à Nação brasileira. Atuando em todo
o território nacional, o Sesi tem sido um poderoso
instrumento de qualiﬁcação proﬁssional dos trabalhadores, de incremento da produtividade da indústria e
de promoção do bem-estar e da qualidade de vida de
milhões de brasileiros.
Em Roraima, o aniversário foi comemorado com
uma intensa programação no Distrito Industrial, com a
participação de milhares de trabalhadores e de seus
familiares. Na ocasião, foram também festejados os 13
anos de atuação do Sesi no Estado, onde as perspectivas de crescimento industrial e de progresso social, neste alvorecer do Século XXI, são muito animadoras.
É importante lembrar, Srªs e Srs. Senadores, que
o Sesi desempenha um papel da maior importância
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em nosso País. Enquanto em todo o mundo a classe
empresarial se conscientiza de sua responsabilidade
social perante a comunidade, é gratiﬁcante lembrar que
a indústria brasileira há muitos anos já tinha essa preocupação. Desde 1946, o Sesi tem sido o instrumento
da indústria brasileira para melhorar a qualidade de vida
dos trabalhadores e da comunidade. Todos os anos,
milhões de brasileiros se beneﬁciam com as atividades
desenvolvidas pelo Sesi em suas 2.370 Unidades de
Atendimento, notadamente nas áreas de educação,
lazer e saúde. Vale dizer, Srªs e Srs. Senadores, que
a indústria brasileira, muito antes da entrada em vigor
da Lei de Responsabilidade Fiscal, já estava na vanguarda do serviço social em nosso País.
Entre outros projetos importantes que vêm sendo
desenvolvidos pelo Sesi em nosso País, gostaria de
destacar a parceria com o Sebrae para atendimento
às pequenas e microempresas. Por meio desse projeto, as empresas beneﬁciárias poderão atuar de forma
mais decisiva na redução dos acidentes de trabalho,
no controle de doenças proﬁssionais e ocupacionais
e na prevenção de doenças crônicas, como a hipertensão, o sedentarismo e o diabetes.
A atuação do Sesi também tem sido fundamental
na qualiﬁcação dos trabalhadores da indústria. Essa
preocupação se deve principalmente ao baixo nível de
escolaridade dos trabalhadores brasileiros. De acordo com recente pesquisa realizada pelo próprio Sesi,
entre empregados dos setores que contribuem para a
entidade, 39% não concluíram o ensino fundamental;
19,9% completaram essa etapa; 9,7% têm o ensino
médio incompleto; e 1,4% são analfabetos. A contribuição do Sesi para a elevação da taxa de escolaridade e da qualiﬁcação proﬁssional representa um passo
importante não só para a melhoria da condição social
do trabalhador, mas também para a conquista da verdadeira cidadania.
Mas eu não poderia, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, deixar de registrar, neste breve pronunciamento, a louvável atuação do Serviço Social da Indústria no meu Estado de Roraima. Como já comentei, o
Sesi instalou-se oﬁcialmente em Roraima há 13 anos.
Até 1991, havia apenas uma Delegacia Regional da
entidade para atendimento da comunidade roraimense. Naquele ano, a unidade local passou à condição
de Departamento Regional, podendo então ampliar
suas atividades.
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O atendimento à comunidade roraimense ampliou-se, paulatinamente, culminando, em 1996, com
a inauguração da nova sede, de estrutura moderna e
padronizada. A busca pela excelência na prestação
de serviços – um constante desaﬁo, como explica a
superintendente regional Almecir de Freitas – possibilitou a conquista, no ano passado, da certiﬁcação
ISO 9001/2000 em todos os serviços prestados pela
instituição.
Para termos uma idéia do quanto Roraima se
beneﬁcia com a atuação do Sesi, basta dizer que nos
cinco primeiros meses deste ano a instituição prestou
serviços a 123 indústrias e atendimento a 3.153 industriários. Na área de saúde, o SESI oferece atendimento
médico em 15 especialidades, além de manter um laboratório de análises clínicas de altíssima tecnologia.
No setor de educação, há que se fazer uma referência,
obrigatoriamente, à implantação do Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado, local
onde são atendidas 425 crianças na faixa da educação infantil e do ensino fundamental. A unidade atende
também a 391 jovens e adultos nas diferentes etapas
de alfabetização, ensino fundamental e ensino médio,
estando credenciada apelo Ministério da Educação para
emitir certiﬁcados de conclusão desses cursos.
Ao lado dessas atividades e compreendendo a
importância do lazer para a melhoria da qualidade de
vida da comunidade, o Sesi desenvolve numerosas
ações de entretenimento para os trabalhadores e seus
familiares, tanto em sua sede como nos próprios locais
de trabalho dos industriários.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao cumprimentar o Serviço Social da Indústria por seus 58 anos
de atuação no Brasil e 13 anos em Roraima, quero atestar a seriedade e o empenho dessa instituição, cujos
inestimáveis serviços são reconhecidos por todas as
comunidades onde atua. Meus cumprimentos se estendem também ao Sistema FIER – Federação das Indústrias do Estado de Roraima, do qual o Sesi faz parte,
por sua contribuição para o crescimento econômico e
para a promoção social do povo roraimense.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos)
– Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 15 horas e 4
minutos.)
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Ata da 111ª Sessão Não Deliberativa,
em 17 de agosto de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Romeu Tuma e Luiz Otávio

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.159, 2004
Requeiro, nos termos do disposto no parágrafo
2º inciso I, do artigo 256 do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do Requerimento nº 673, de
2004, de minha autoria.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 2004. – Senador Luiz Otávio, PMDB-PA.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência defere a retirada do requerimento, nos
termos do art. 256, § 2°, inciso I, do Regimento Interno
do Senado Federal.
O Projeto de Lei n° 59, objeto do requerimento
retirado, volta ao exame da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e, depois, à Comissão de
Educação.
Sobre a mesa, avisos do Sr. Ministro de Estado
da Justiça que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em
exercício, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:

AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
– Nº 2.502/2004, de 5 do corrente, encaminhando
informações parciais em resposta ao Requerimento nº
598, de 2004, do Senador Mozarildo Cavalcanti;
– Nº 2.503/2004, de 5 do corrente, encamihando
informações parciais em resposta ao Requerimento

nº 509, de 2004, de iniciativa da Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As informações foram encaminhadas, em cópia, aos
requerentes.
Os Requerimentos nºs 509 e 598, de 2004 ﬁcarão na Secretaria-Geral da Mesa aguardando informações complementares.
Sobre a mesa, ofícios de Ministro de Estado que
serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO
– Nº 119/2004, de 5 do corrente, do Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 554, de 2004, do Senador Arthur Virgílio;
– Nº 205/2004, de 6 do corrente, do Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão, encaminhando as
informações em resposta ao Requerimento nº 523, de
2004, do Senador Arthur Virgílio.
– Nº 804/2004, de 6 do corrente, do Ministro Chefe
da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão
Estratégica da Presidência da República, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº
420, de 2004, do Senador Arthur Virgílio;
– Nº 806/2004, de 6 do corrente, do Ministro Chefe
da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão
Estratégica da Presidência da República, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº
435, de 2004, do Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As informações foram encaminhadas, em cópia, aos
requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Leonel Pavan, por permuta
com o Senador Eduardo Siqueira Campos.
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje queremos usar
desta tribuna para falar de denúncias de toda a ordem
que estamos recebendo seguidamente em nosso gabinete. Felizmente, não é aqui do Senado Federal,
nem da Câmara dos Deputados, mas de pessoas que
cometem crimes, que depredam o patrimônio público,
sonegam, mas, infelizmente, os processos não têm a
seqüência que deveriam ter.
Meu querido amigo e ilustre Senador Papaléo
Paes, em conversa com alguns colegas Senadores,
tenho sentido que há necessidade de tomarmos alguma ação rápida contra desmandos que ocorrem e
que ocorreram; são desmandos praticados por pessoas que, à revelia da lei, ou por se acharem protegidas, blindadas, cometem desmandos, estelionatos,
injustiças sociais, crimes contra pessoa e patrimônio
público. Há certos casos que são tão graves que é
extremamente necessário tornar público e chamar a
atenção das autoridades competentes para ﬁscalizar
e tomar as providências cabíveis.
Hoje vou citar apenas dois casos: o primeiro, que
não é possível, depois de tanto tempo, que somente
agora a Justiça venha a tomar o devido rigor, com a
decisão do processo. Com essa denúncia que estamos recebendo, certamente formaremos, não uma
CPI – mas se for necessário também uma CPI –mas
um Conselho de parlamentares, com assessoria técnica do Congresso Nacional, para veriﬁcarmos o que
está ocorrendo com as pessoas que estão fraudando
os cofres públicos dos Municípios, dos Estados e da
União.
Queremos apenas aqui dizer que nós – Parlamentares, assessores deste Congresso Nacional e assessorias externas – nos reuniremos para acompanhar a
necessária e urgente reforma do Judiciário, reformas
judiciais e processuais, para aqueles que cometem
crimes contra a honra e o patrimônio, para que sejam
efetivamente punidos e condenados, e que a penalidade seja executada, visto que atualmente pode haver
condenação pela Justiça, mas a prisão, infelizmente,
ainda não acontece, mesmo comprovada a desonestidade, a fraude, o crime. Aliado a isso, a morosidade,
o relaxamento do sistema acabam alimentando ainda
mais a sede daqueles que têm vocação para a criminalidade, em prejuízo daqueles que trabalham honestamente na sociedade.
Dentre os inúmeros casos que recebi, um chamou minha atenção. Não sei se é um caso de prisão
– claro que não –, mas chamou-me a atenção porque
envolve familiares e bens de nosso saudoso, querido
ex-Presidente da República João Goulart.
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Recentemente, João Vicente Goulart esteve em
visita a Balneário Camboriú. Um jornal publicou o seguinte: “João Vicente Goulart veio buscar o que lhe
roubaram”.
Nós, de Balneário Camboriú, tínhamos uma satisfação enorme quando o avião do ex-Presidente
pousava na areia da praia, onde ele tinha uma casa.
Infelizmente, veio a sua morte e esses bens deveriam
pertencer aos seus ﬁlhos.
A matéria do jornal diz:
João Vicente Goulart, 43, visitou muitas
vezes Balneário Camboriú quando criança.
Vinha de avião, pousava na areia da praia e
tomava sol no colo da mãe, numa casa que
seus pais possuíam na Barra Sul.
A casa da família foi “grilada”, roubada,
quando o pai, João Belchior Marques Goulart,
o Jango, à época Presidente da República,
foi para o exílio, enxotado pelos militares que
mergulharam o Brasil em duas décadas de
terrorismo oﬁcial.
Esta é a entrevista que o ﬁlho de Goulart concede
ao jornalista Mazinho, do Jornal Páginatrês:
– O Sr. está em Balneário tentando recuperar um patrimônio familiar, é isso?
Ele responde:
– Esta é uma ação que já tem vários anos,
estou de passagem para Florianópolis e vim
conversar com nosso advogado. Ele me avisou
que já está no Superior Tribunal de Justiça e
que ganhamos por três a zero no Tribunal Regional Federal, após perder em Florianópolis,
na primeira instância. Não tenho dúvidas que
se fará a reparação disso aí porque é coisa de
domínio público, meu pai na época pousava
de avião aqui....
Ainda ele diz:
...na praia, tem fotos dentro do processo,
ele na frente da casa comigo no colo, com a
família... vim só dar uma conversada com o
[competentíssimo] Dr. Linésio [um advogado da
família, para ver como recuperar esse bem].
Essa acusação é contra uma pessoa que cometeu
outro crime – que vou citar depois –, Narbal de Souza,
vulgo Duca. Ele se beneﬁciou dos bens do ex-Presidente da República para enriquecimento ilícito.
Já se passaram anos e anos e o processo continua, com prejuízo moral, vergonha, prejuízo ﬁnanceiro,
viagens, advogados, desgastes, e o usurpador continua
impune. Beneﬁciou-se de um ato espúrio e repugnante,
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por se ter abonado de um imóvel que não lhe pertencia
e não lhe pertence, para enriquecimento ilícito.
Certamente, a sociedade brasileira, principalmente a do Sul, e seguidores da política democrática de
Jango repudiam esse crime cometido pelo empresário
Narbal de Souza, vulgo “Duca”. Isso está nos jornais.
O segundo caso – esse é um crime que realmente nos envergonha – envolve a mesma pessoa, que
forma um caixa 2 para sonegar à União impostos e
para fraudar a Previdência, sem recolher os encargos
sociais obrigatórios.
Leio aqui notícia extraída do site da Justiça Federal, que diz:
“Empresário condenado por estelionato”.
Pagamento de salários era feito sem registro na contabilidade da empresa. O empresário de Balneário Camboriú (SC) Narbal
Andrade de Souza [vulgo Duca] foi condenado
por estelionato a cinco anos e seis meses de
reclusão e ao pagamento de R$300 mil. A sentença do juiz federal substituto Zenildo Bodnar
foi publicada na última sexta-feira (27/2), na
secretaria da 1ª Vara Federal de Itajaí. O condenado pode apelar em liberdade ao Tribunal
Regional Federal da 4ª Região.
Souza [o Duca] foi considerado culpado
do crime de estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público ou de
instituto de economia popular, assistência social ou beneﬁcência. Segundo a denúncia do
Ministério Público Federal (MPF), entre 1993
e 1995, parte do pagamento dos salários de
empregado do Grupo Narbal Souza era feita
“por fora”, ou seja, sem registro na contabilidade da empresa. Bodnar entendeu que a
conduta causou danos à Previdência Social,
uma vez que o pagamento “por fora” reduziu
a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre os salários.
Contudo, o empresário foi absolvido agora das acusações de sonegação ﬁscal, falsidade ideológica e quadrilha.
Aqui está a decisão do Juiz, mas ele está respondendo o processo em liberdade.
No jornal, diz-se que:
No último dia 12 de agosto, quinta-feira
passada, o recurso de apelação foi distribuído por sorteio no tribunal, onde o empresário
apela da pena de prisão que lhe foi imposta
sob a acusação de estelionato, a cinco anos e
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seis meses de reclusão, além do pagamento
de R$300 mil.
Também se diz, inclusive pelos jornais do Estado, que se espera dessas Cortes de Justiça, já que
o crime foi cometido em detrimento de entidade de
direito público ou de instituto de economia popular,
assistência social ou beneﬁcência, que realmente punam o acusado.
Os jornais do nosso Estado noticiam o assunto.
O jornal A Notícia publica: “Empresário condenado por estelionato contra o INSS”. Trata-se do mesmo empresário.
O Jornal de Santa Catarina publica: “Empresário
é condenado por crime de estelionato”.
Estou falando isso, Srªs e Srs. Senadores, porque aprovamos recentemente a reforma em que foram
taxados aposentados e pensionistas para recuperar
o caixa da Previdência. No entanto, os devedores, os
fraudadores, aparentemente, estão impunes, como
vemos aqui.
Devo voltar nos próximos dias a tratar deste assunto. Faremos uma pesquisa maior com as pessoas
com as quais já conversamos para veriﬁcar a profundidade desse crime, desse ato. Certamente, esperaremos passarem as eleições porque queremos discutir
com mais amplitude e, se possível, chamar as pessoas
para que expliquem no Senado Federal – os envolvidos
nesse e em outros casos que temos para apurar.
Estamos sem recursos para investir na educação, na saúde, no esporte e até no programa Fome
Zero, e por isso estamos pedindo à população que
ajude o Governo. Estamos passando por diﬁculdades
para enviar recursos para os Municípios, no entanto,
segundo a Justiça Federal e o Ministério Público Federal, está comprovado que esse empresário sonega
tributos devidos ao Governo Federal e, com isso, o
INSS aumenta sua dívida, seus problemas, e acaba
sendo punido quem não deve ser.
Você, aposentado, aposentada; você, pensionista, quando pagarem 11% do seu salário, veriﬁquem
realmente quem são os culpados pela falência do
INSS, se é que existe. Quem deveria ser punido? Os
aposentados, que contribuíram por toda a vida? As
pensionistas, que ajudaram a construir este País? Ou
empresários como esses que estão sonegando os impostos devidos ao País?
Faço este pronunciamento porque recebi dezenas
de cartas, dezenas de denúncias. E por que não se
fala no assunto? Por que não se denuncia ninguém?
Tenho em mãos dezenas de denúncias contra essa
pessoa e contra outras que estão enriquecendo, aumentando seus bens, colocando-se como donas do
mundo, donas da razão, como se fossem honestas,

46

26500

Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

como se tivessem realmente o direito de dizer o que
pensam, inclusive fazendo críticas ao Governo Federal
por taxar os inativos. No entanto, as taxações estão
ocorrendo pela inadimplência, pela sonegação, por
essas pessoas ﬁcarem livres.
Continuaremos esse processo de investigação.
Ainda que demore seis meses, um ano, dois meses,
três anos, teremos que trabalhar dessa forma, para
não vermos Lula chorando e dizendo que não tem
dinheiro. Já que o Presidente não consegue fazer a
ﬁscalização necessária e punir esses que realmente
estão sonegando, nós deveremos, até como Oposição, ajudá-lo.
Quero agradecer ao Senador Eduardo Siqueira
Campos, nosso grande amigo, por me ceder o seu
tempo neste horário tão importante, já que inúmeras
pessoas nos encaminharam estes documentos, estas
denúncias. Certamente ainda continuaremos usando
esta tribuna até que os culpados sejam realmente punidos. É o que queremos que aconteça neste País.
Muito obrigado, e um abraço a todos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra, pela ordem, o Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de acordo com o Regimento, por se tratar de
uma sessão não deliberativa, eu gostaria de solicitar
a minha inscrição para uma comunicação inadiável,
em momento oportuno, de acordo com o entendimento da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Antes quero proceder à leitura de um requerimento
feito pelo Senador Marco Maciel.
Sobre a mesa requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.160, DE 2004
Na forma do disposto no Regimento Interno, art.
218, inciso II, e de acordo com as tradições da Casa,
requeremos pelo falecimento, dia 15 de agosto corrente,
no Recife, do ex-Deputado Federal Tales Ramalho, por
quatro legislaturas, advogado e professor de literatura
portuguesa na Universidade de Pernambuco, ex-Ministro do Tribunal de Contas da União, ex-Assessor Especial da Presidência da República, ex-Deputado à Assembléia Legislativa de Pernambuco, ex-Secretário de
Governo de Pernambuco, as seguintes homenagens:
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a) inserção em ata de voto de profundo
pesar;
b) apresentação de condolências à família, à Câmara dos Deputados, ao Tribunal
de Contas da União, ao Governo do Estado
de Pernambuco, à Assembléia Legislativa de
Pernambuco.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 2004. – Senador Marco Maciel.
REQUERIMENTO Nº 1.161, DE 2004
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
do notável político brasileiro Thales Ramalho, ex-Deputado Federal.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Interno, a inserção em ata de Voto de Pesar, pelo
falecimento, ocorrido no dia 9 de agosto de 2004, do
grande político Brasileiro, o ex-Deputado Thales Ramalho, que honrou o Brasil na Câmara dos Deputados,
onde representava o Estado de Pernambuco, embora
paraibano de nascimento.
Requeiro ainda que deste Voto de Pesar sejam
cientiﬁcados os familiares de Thales Ramalho e o Governo de Pernambuco.
Justiﬁcação
O Voto de Pesar que ora requeiro justiﬁca-se em
razão do que representou para o País o insigne político
pernambucano Thales Ramalho, ﬁgura merecedora, a
vida inteira, de respeito e admiração. Ele era dotado de
grande experiência e profundo conhecimento da realidade política nacional. Desde cedo, teve sua atenção
voltada para a política, iniciando sua militância ainda
como universitário, elegendo-se para seu primeiro
mandato de Deputado Federal quando ainda cursava
o primeiro ano da Faculdade de Direito de Recife, onde
em secretário do diretório acadêmico, sempre presente
nos congressos da União Nacional dos Estudantes. Foi
também jornalista, trabalhando no Jornal do Comercio, onde tinha como colega o também repórter José
Sarney o hoje Presidente do Senado Federal e nosso
ex-Presidente da República.
Durante o período de exceção e com a extinção
dos partidos políticos existentes à época, Thales participou da organização e criação do Movimento Democrático Nacional (MDB). Em novembro de 1970,
reelegeu-se Deputado Federal e chegou a ser o Segundo Secretário da Câmara, na qual foi membro da
Comissão de Constituição e Justiça. Novamente reeleito para a Câmara, em 1978, participou, com o ﬁm
do bipartidarismo, da reestruturação partidária, sendo
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um dos artíﬁces da fundação do Partido Popular – PP,
do qual foi Líder na Câmara dos Deputados.
O ilustre político pernambucano não concordou,
em 1981, com a fusão do PT com o PMDB, desligandose, por isso, da legenda, pelo que ﬁcou algum tempo
sem partido. Nessa época, ele declarou que a fusão
representaria “uma frente tão ampla, incorporando desde nazistas confessos até radicais da mais tresloucada
esquerda que se possa imaginar.” Em 1982, ﬁliou-se
ao PDS, reelegendo-se Deputado Federal por essa
nova legenda em novembro do mesmo ano. Em 1986,
deixou a Câmara para se tomar Ministro do Tribunal
de Contas da União, a convite do então Presidente da
Republica José Sarney. O cargo lhe havia prometido
por Tancredo Neves, que morreu antes de assumir a
Presidência da República.
Thales foi o grande conciliador na cena mais expressiva da vida política brasileira, o que levou Ulysses
Guimarães, seu amigo pessoal, a intitular o Deputado
pernambucano como “um dos mais talentosos políticos
de sua geração”.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação os requerimentos.
Com a palavra o Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO) – Sr. Presidente, aguardarei com alegria a palavra do Senador Marco Maciel para justiﬁcar o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Marco Maciel, por gentileza do Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Para encaminhar a votação. Com revisão do orador.) – Srªs e
Srs. Senadores, o requerimento que acaba de ser lido
pela Mesa Diretora, de minha autoria, subscrito por
ilustres Senadores, à frente o Presidente José Sarney, solicita voto de pesar da Casa pelo falecimento,
ocorrido domingo passado, do ex-Deputado Federal
Thales Ramalho.
Thales Ramalho, cujo nome completo era Thales
Bezerra de Albuquerque Ramalho, nasceu na cidade
da Paraíba. Naquela ocasião, em 1923, denominava-se Paraíba a Capital do Estado do mesmo nome.
Depois da Revolução de 30 passou a denominar-se
João Pessoa.
Ele era ﬁlho de Francisco Xavier de Albuquerque
Ramalho e de Lucília Bezerra de Albuquerque Ramalho.
Sua mãe era irmã de Ubaldo Bezerra de Melo, Interventor no Estado do Rio Grande do Norte em 1946.
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Thales Ramalho cursou o Primário em Natal e,
depois, no Ceará, tendo inclusive sido aluno do Colégio Militar de Fortaleza. Na década de 40 mudou-se
para Recife e, inicialmente, matriculou-se no curso de
Engenharia, mas terminou se bacharelando na tradicional Faculdade de Direito da Universidade Federal
de Pernambuco. Além disso, é bom lembrar que ele
também obteve o grau de professor de Língua e Literatura Portuguesas.
Thales Ramalho era um ente político. Começou a
exercitar sua atividade política já nos bancos acadêmicos. Foi líder estudantil, em uma fase muito densa da
história do Brasil e de Pernambuco, e posteriormente
exerceu relevantes funções públicas nos planos nacional e estadual. Basicamente fez toda a sua vida
pública em Pernambuco, ou seja, todos os mandatos
eletivos que obteve foram em Pernambuco, o primeiro
como Deputado Estadual e, posteriormente, por quatro
vezes, como Deputado Federal.
Ainda como líder estudantil, além de participar
das atividades em Pernambuco, em 1946, trabalhou
ativamente em um congresso da UNE, e lá conheceu
muitas pessoas que posteriormente se transformaram
em políticos de projeção nacional, dentre eles o exGovernador de São Paulo, Paulo Egydio Martins, o
escritor Fernando Pedreira e tantos outros.
Thales também foi jornalista, inclusive repórter do
Diário de Pernambuco e seus artigos eram assinados
sob pseudônimo. E não se limitava apenas à crônica
política, escrevia também sobre Literatura, mercê da
sua habilitação proﬁssional, como professor da matéria, mas por haver lido os clássicos e conhecer bem
as obras de Eça de Queiroz e de Machado de Assis,
entre outras.
Seu ingresso efetivo na política deu-se em 1954,
quando trabalhou ativamente na eleição do General Osvaldo Cordeiro de Farias para Governador de
Pernambuco. Com a vitória de Cordeiro de Farias,
pelo então PSD, retornou às funções de advogado e
professor de Literatura Portuguesa na então Universidade de Pernambuco, atual Universidade Federal de
Pernambuco.
Nas eleições de 1958, ele apoiou o candidato
derrotado Jarbas Maranhão, mas, com a renúncia antecipada de Cordeiro de Farias do cargo de Governador
de Pernambuco, exerceu as funções de Secretário de
Estado de Otávio Correia, que governou Pernambuco
até a posse de Cid Sampaio. Foi Secretário de Governo, ocupando função vaga em vista o afastamento de
Geraldo Guedes, para ocupar o mandato de Deputado
Federal. Em 1962, foi candidato a Deputado Estadual,
quando ﬁcou na primeira suplência, havendo exercido
o mandato durante praticamente todo o período. Pos-
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teriormente, voltou à política ao ser eleito Deputado
Federal, aí já ﬁliado ao então MDB, hoje PMDB. Em
1970, seu primeiro mandato federal, foi 2º Secretário
da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e membro da Comissão de Constituição e Justiça. Reeleito
Deputado Federal, chegou a ocupar o cargo de Secretário-Geral do Diretório Nacional do Movimento
Democrático Brasileiro.
Sem me detiver em mera apreciação curricular
da personalidade de Thales Ramalho, eu gostaria de
lembrar também que, ao lado de Tancredo Neves, ele
participou ativamente da criação do Partido Popular.
Posteriormente, com a extinção desse Partido, retornou ao Movimento Democrático Brasileiro.
Ao encerrar seu quarto mandato, em janeiro
de 1983, defendeu uma grande conciliação nacional.
Pensava que deveríamos realizar uma grande reforma
política em nosso País.
Mas Thales Ramalho voltou à política. Nomeado
pelo Presidente José Sarney para ocupar o cargo de
Ministro do Tribunal de Contas da União, também pelo
próprio Presidente José Sarney, foi posteriormente nomeado assessor especial da Presidência da República.
Nessa função, mais uma vez, cumpriu um relevante
papel no campo da articulação política entre o Governo e o Congresso Nacional.
Contemporâneo e amigo de Ulysses Guimarães,
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, e do
Presidente José Sarney, Thales Ramalho foi, reconhecidamente, um dos mais talentosos políticos de
sua geração. É sobre esse aspecto da vida de Thales
Ramalho que desejo falar.
Thales Ramalho, além de ser um político, era um
cidadão de excelente base intelectual e sabia praticar
como poucos a arte do diálogo. Era não somente uma
pessoa de perﬁl conciliatório, mas um excelente negociador. Nessa condição teve um papel muito importante no processo de transição política do Brasil para
a democracia. Eu não estaria exagerando se dissesse
que Thales Ramalho ajudou a escrever a história do
reencontro da democracia em nosso País, o que culminou, como todos sabemos, com a promulgação da
Constituição de 1988.
Thales Ramalho, ainda à época do regime militar,
não teve receio em dialogar com o Partido do Governo, embora integrasse o Partido da Oposição, o então
MDB, e também não teve receio em dialogar inclusive
com o então Coordenador do Governo da Transição
Política, o Ministro Golbery do Couto e Silva.
Foi graças a Thales Ramalho – ninguém pode
deixar de reconhecer – que conseguimos avançar
nesse campo da transição para a democracia. Thales
Ramalho era, podemos dizer, um exímio negociador e
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sabia que o melhor caminho para restabelecermos o
estado de direito no Brasil seria através de um grande
entendimento nacional. E a esse entendimento ele se
dedicou integralmente.
O seu desaparecimento, logo após completar 81
anos de idade, teve, em Pernambuco e no País, grande
repercussão. Sem querer me alongar em considerações, lerei alguns depoimentos sobre o assunto.
O primeiro é do Governador de Pernambuco,
que disse:
Thales Ramalho foi um grande parlamentar, dono de uma cultura invejável. Se destacou, no plano nacional por sua habilidade e
competência. Sempre teve a arte de fazer amigos. Fazia questão de conhecer as pessoas e
trocar experiências.
Egídio Ferreira Lima, ex-Deputado Federal, jurista e grande advogado em Pernambuco, assim deﬁniu
Thales Ramalho:
Era um homem perspicaz. Não fazia política só para ter a representação popular, mas era
um construtor do processo evolutivo. Apesar
de ser considerado um conciliador, do PMDB
moderado, e de ser criticado pelos autênticos
do PMDB por se dar bem com o alto escalão
do regime militar, não se pode dizer que era
um comprometido com a ditadura. Ele não
afrontava os companheiros, e contribuiu para
conter a exacerbação da Oposição e evitar
confrontos que comprometeriam o processo
de redemocratização. Escreveu seu nome na
história do País.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Marco Maciel, V.Exª me concede um aparte?
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço o
nobre Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Marco Maciel, V.Exª traz uma homenagem importante
a Thales Ramalho. Pude acompanhar parte da sua vida
por intermédio de meu pai, Renato Azeredo, grande
amigo de Thales Ramalho, juntamente com Tancredo.
Naquele período difícil da vida brasileira, os encontros
e as conversas que eles tinham eram sempre na busca
da viabilização da democracia plena no Brasil, democracia que foi viabilizada a partir exatamente da eleição
de Tancredo com o Presidente Sarney e que signiﬁcou
um momento fundamental na transição democrática
do Brasil. É, portanto, muito importante que possamos
reverenciar aqui Thales Ramalho. Ele recebeu o título de cidadão mineiro pelas ligações que tinha com o
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nosso Estado: ligações afetivas, ligações de amizade.
Comemorou, no ano passado, seus 80 anos numa
grande festa em Recife, a que, infelizmente, não pude
comparecer. Sem dúvida, este é um momento triste
para todos que puderam conhecer Thales Ramalho.
E devemos, sim, creditar a ele boa parte da volta da
democracia no Brasil, pela sua coragem de enfrentar
as questões ligadas ao regime militar com sabedoria
e com moderação. Essa foi a maneira efetiva de chegarmos à democracia plena no Brasil.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Nobre Senador Eduardo Azeredo, incorporo o depoimento de
V. Exª ao pronunciamento que estou fazendo e devo
dizer que V. Exª lembrou uma característica de Thales
Ramalho, as suas ligações com os mineiros, de modo
especial com Tancredo Neves. Como disse há pouco,
foi juntamente com Tancredo Neves que ele tentou
construir um novo partido no País, o Partido Popular,
que tinha como núcleo o Estado de Minas Gerais em
função das ligações de amizade, até por conta do “pessedismo”, com Tancredo Neves.
De mais a mais, Thales tinha qualidades muito
características do político mineiro, como a busca do
entendimento, da conciliação. Lembro o Marquês de
Paraná, Honório Hermeto Carneiro Leão. Era também, como Tancredo, um hábil articulador político. Por
isso, pôde desempenhar um papel muito importante
na transição.
O Senador José Sarney, que preside esta sessão, como Presidente do Senado Federal, bem sabe
do papel que ele cumpriu nesse itinerário com vistas à
plena restauração democrática em nosso País.
Acolho o depoimento e o sentimento de pesar
que V. Exª expressa, Senador Eduardo Azeredo, pois
– tenho certeza – é o sentimento do povo mineiro que
V. Exª muito bem representa nesta Casa.
Concedo o aparte ao Senador Ney Suassuna,
em cujo Estado nasceu Thales Ramalho.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Senador Marco Maciel, não preciso acrescentar absolutamente nada à biograﬁa do nosso Thales, já tão bem
traçada por V. Exª. Mas, como paraibano, eu não poderia deixar de me solidarizar com V. Exª e de lamentar a
perda desse homem público que tanto projetou o nosso
Nordeste e a nossa Paraíba pelo nascimento, porque,
na verdade, militou no Estado de V. Exª e foi uma das
ﬁguras exponenciais da nossa Bancada nordestina.
Minhas congratulações, minha solidariedade e meus
pêsames pelo passamento de Thales Ramalho.

Quarta-feira 18

49

26503

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Senador
Ney Suassuna, depois do aparte de V. Exª, destaco
um ponto ainda não explorado em meu discurso sobre Thales Ramalho: ele tinha, como poucos, o sentimento da nordestinidade. Ele lutou denodadamente
em favor das causas de nossa região. Tendo nascido
na Paraíba, de família com ligações no Rio Grande
do Norte, posteriormente vivido no Ceará e feito vida
pública em Pernambuco, ele conhecia como poucos
os problemas do Nordeste e as formas de resolvê-los.
Ele era um político que, embora tivesse uma visão
nacional das grandes questões do País, não se desligava de suas raízes locais. Ele era um animal telúrico
por excelência.
Por isso, não podemos deixar de reconhecer a
contribuição que deu para a realização de políticas de
desenvolvimento regional, mormente aquelas voltadas
ao desenvolvimento do Nordeste.
Acolho, sensibilizado, o depoimento de V. Exª,
nobre Senador Ney Suassuna.
Concedo o aparte ao nobre Líder Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senador
Marco Maciel, após ouvir o discurso de V. Exª e os apartes, há pouco a acrescentar sobre Thales Ramalho. Não
tive a sorte de conviver com ele, porque, àquela época,
eu não era Congressista, mas acompanhei muito sua
vida política. Reconheço sua importância no período
muito difícil da vida nacional que foi a transição para o
regime democrático. Era um político na melhor acepção da palavra. Embora não fosse homem de holofotes
nem de tribuna, era um habilíssimo articulador. Thales
Ramalho teve um grande papel – maior que o dele, talvez, apenas o de Petrônio Portella – no relacionamento e nas negociações com o poder militar dominante.
Fonte procuradíssima e disputadíssima de jornalistas
pela sua conﬁabilidade, agia nos bastidores como ninguém. Nem mesmo a imobilidade física foi capaz de
imobilizá-lo politicamente. Sou meio pernambucano
porque meu pai nasceu naquele Estado – Thales era
pernambucano por adoção – e, como Senador, não
poderia deixar de registrar o meu enorme pesar pelo
seu desaparecimento.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Nobre
Senador Jefferson Péres, antes de mais nada, V. Exª
ajudou a deﬁnir um pouco o perﬁl do Deputado Thales
Ramalho, quando lembrou que ele não era um político arrebatado, ousado ou um político voltado para a
ribalta, para os grandes holofotes, mas sobretudo um
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articulador que operava discretamente, às vezes de
forma pouco perceptível.
Ao lembrar Thales Ramalho, V. Exª lembrou um
grande parceiro desse processo de abertura política,
que foi o ex-Senador Petrônio Portela, que realmente cumpriu um papel muito destacado no Governo do
Presidente Geisel, para que fosse seguro o processo
que se iniciou de abertura lenta e gradual.
Ao ﬁnal, em que pesem as diﬁculdades enfrentadas, o processo de transição prosseguiu. Petrônio
Portela deu seguimento a sua tarefa como Ministro
da Justiça do Presidente João Figueiredo. Não fora o
enfarte que o vitimou muito cedo – aos 52 ou 53 anos
de idade –, Petrônio Portela certamente teria tido um
papel também muito importante na conclusão desse
processo.
Thales Ramalho foi parceiro de Petrônio Portela,
do Presidente José Sarney, de Tancredo Neves e de
tantos outros que ajudaram a coroar esse caminhar
no sentido não somente da restauração do Estado
de Direto, mas das práticas democráticas que estão sintetizadas, de alguma forma, na Constituição
de 1988.
Agradeço a V. Exª o aparte, Senador Jefferson
Péres. Ao cultuar a ﬁgura de Thales Ramalho, estamos relembrando um pouco a nossa história recente.
É bom sempre ter presentes aqueles que ajudaram a
construir esse caminho, porque, de alguma maneira,
isso ajuda a iluminar o nosso futuro.
A história da transição brasileira é bem sucedida
apesar dos avanços e recuos, mas precisamos prosseguir, como desejava o Deputado Thales Ramalho,
no campo das reformas políticas. Esse é o nó ainda
não desatado do nosso processo de evolução histórica. Devemos avançar no aperfeiçoamento das nossas
instituições não somente do sistema que hoje praticamos, do fortalecimento da Federação que possuímos e
– para usar uma expressão de Joaquim Murtinho – da
“republicanização” da República. Certamente, esse era
um ideário que fazia parte do conjunto de opiniões de
Thales Ramalho.
Sr. Presidente, Thales Ramalho deixou-nos, com
seu exemplo, uma lição de vida. Apesar de ter sofrido
um grave acidente de automóvel no interior de Pernambuco e de ter sido atingido por um AVC, por um
derrame cerebral que se repetiu anos após e que o
deixou com uma grande diﬁculdade motora, ele continuou militando, contribuindo ativa e construtivamente
para ver triunfar seus ideais.

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

Dele nunca se ouviu nada de negativismo, de
pessimismo com relação ao Brasil. Recordo-me de
um fato ocorrido quando ele, como congressista, representando o Brasil na Assembléia Geral da ONU,
recusou-se a fazer qualquer crítica ao Brasil, mesmo
sendo Deputado da Oposição, citando uma frase, a
meu ver, lapidar: “Estando no exterior, não falo mal
do Brasil. Posso, internamente, fazer críticas; no exterior, jamais”.
Essa foi sempre a conduta que adotou, uma conduta construtiva, de quem acreditava que o País podia
realmente encontrar seu caminho, quer no campo político, quer no campo social, quer no campo econômico,
quer no campo cultural.
Conviver com Thales Ramalho era algo muito
bom, porque ele sabia conversar, dialogar, como poucos; tinha uma conversa que sabia ilustrar com depoimentos da História e o conhecimento dos clássicos;
sabia fazer amigos e conservá-los.
Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a V. Exª
a transcrição, ao final de meu discurso, do artigo
“Foi-se um liberal convicto”, do jornalista Inaldo
Sampaio, no Jornal do Commercio, bem como de
outros depoimentos publicados no Diário de Pernambuco e na Folha de Pernambuco, de ontem,
segunda-feira.
Requeiro, Sr. Presidente, sejam transmitidos à família enlutada os nossos sentimentos, especialmente
à Srª Helena Ramalho, com quem Thales era casada
em segundas núpcias, que o acompanhou em todo
esse transe; à sua esposa em primeiras núpcias, a
Srª Rosário Vicente Ramalho, à sua ﬁlha – aliás, única –, Ana Clara.
Por ﬁm, Sr. Presidente, eu gostaria de lembrar
que Rui Barbosa, falando no enterro de Machado de
Assis, disse, com muita propriedade, que “a morte não
afasta, aproxima”.
Ao morrer Thales Ramalho, sentimo-nos próximo dele, sobretudo do que ele pregou, defendeu. Por
isso, eu diria que, se sua morte nos entristece, de outra parte, faz-nos pensar o futuro pelo exemplo que
ele legou ao País.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2, do Regimento Interno)
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Antes de submeter o requerimento ao Plenário, quero
me associar ao pesar do Senador Marco Maciel e dos
Senadores que o apartearam, ao sentimento de toda
a Casa pela morte de Thales Ramalho.
Conheci Thales Ramalho em 1947, quando ele
era o crítico de literatura e arte do Diário de Pernambuco e, no caderno de literatura, que era organizado
por Mauro Mota e Edson Regis, desempenhava essa
função, toda semana, com grande brilhantismo.
Recordo o tempo em que o Diário de Pernambuco era dirigido por Aníbal Fernandes, e realizávamos,
em Recife, o Salão de Poesia. Depois, reencontramonos aqui, no cenário federal.
Thales Ramalho é, sem dúvida, uma das personalidades e um dos políticos mais importantes do nosso
tempo, porque ele viveu intensamente a política. Era
um dogmático do diálogo e teve uma importância extraordinária como homem muito equilibrado que servia
de ponte entre todas as correntes políticas existentes
àquele tempo.
Quero ressaltar o quanto signiﬁcou para a candidatura Tancredo Neves a habilidade, a coordenação
que exerceu Thales Ramalho à época. Coroou essa
vida, uma passagem brilhante, com a grande cultura
que tinha como crítico de literatura; depois, como Deputado Federal, líder partidário, ocupou a secretaria-geral,
e tinha uma inﬂuência muito grande em todos esses
setores. Foi Ministro do Tribunal de Contas da União
e meu assessor especial na Presidência da República. Por último, lutava diária e permanentemente com
as condições de vida que tinha – como bem acentuou
o Senador Marco Maciel –, mas isso não prejudicava
nele a vontade de participar, a vontade de estar dentro
dos fatos, de permanentemente estar ocupado com a
política. Ele era um ser político que vivia o País, vivia
a vida partidária, vivia com intensidade a política.
As palavras do Senador Marco Maciel são referendadas por todos nós, porque, com grande brilhantismo e o espírito da solidariedade pernambucana,
soube traçar um perﬁl de Thales Ramalho.
Perdemos um grande homem público, e eu, um
amigo de quase toda a vida.
Vou submeter a votos os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Sobre a mesa, ofício da Liderança do PSDB no
Senado Federal que será lido pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
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Ofício nº 182/04-GLPSDB
Brasília, 17 de agosto de 2004
Senhor Presidente,
Ao cumprimentar V. Exª, venho solicitar a substituição do Senador Tasso Jereissati pelo Senador
Teotônio Vilela, no cargo de Suplente, na Comissão
de Educação.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara dos Deputados que será lido pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
PS-GSE nº 1.006
Brasília, 16 de agosto de 2004
Senhor Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei Complementar nº 188, de
2004, do Senado Federal (PLS nº 221/03 – Complementar, na origem), o qual “Altera a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe sobre as
normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, para estabelecer novas
atribuições subsidiárias”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O expediente lido será juntado ao processado do Projeto de Lei do Senado nº 221, de 2003-Complementar
e vai à publicação.
A Presidência comunica ao Plenário que foram
autuados, por solicitação do Presidente da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
os seguintes avisos:

AVISOS
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Aviso nº 31, de 2004-CN (nº 1.341-SGS-TCU/2004,
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional
cópia do Acórdão nº 997, de 2004 – TCU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentam, referente à auditoria nas obras construção de trechos Rodoviários no Estado do Espírito
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Santo – constante do Orçamento do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT-PT
26.782.0230.10CL.0002-(TC nº 6.720/2004-1).
Aviso nº 32, de 2004-CN (nº 1.373-SGS-TCU/2004,
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.030, de 2004 – TCU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente à auditoria nas obras de construção do Terminal de Contêineres, Cais do Caju, no
Estado do Rio de Janeiro – PT 26.784.0230.3340.0033
– (TC nº 5.587/2004-5).
Aviso nº 33, de 2004-CN (nº 1.378-SGS-TCU/2004,
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 1.033, de 2004 – TCU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente à auditoria nas obras construção de trechos rodoviários na BR-319 no Estado do
Amazonas – construção do trecho Km 167-Km 267
– Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) – PT 26.782.0236.1248.0004 – (TC nº
7.664/2004-5).
Aviso nº 34, de 2004-CN (nº 1.405-SGS-TCU/2004,
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional
cópia do Acórdão nº 1.048, de 2004 – TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que
o fundamentam, Acompanhamento das publicações
dos Relatórios de Gestão Fiscal concernentes ao 1º
quadrimestre de 2004, pelos titulares dos poderes e
órgãos da esfera federal, nos termos dos artigos 54 e
55 da lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), e do inciso I
do artigo 5º da lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000
(Lei de Crimes Fiscais) – (TC nº 8.076/2004-8).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os expedientes lidos vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 328, de 2003
(nº 2.285/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Canabarra Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Descalvado, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 560, de 2003
(nº 2.414/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação dos Amigos do Portal do Alvorada/Juru/PB a executar
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serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Juru, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 561, de 2003
(nº 2.491/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação em
Serviço, Sócio-Cultural de Comunicação e de
Desenvolvimento Comunitário de Marizópolis a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Marizópolis, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2004 (nº
2.343/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Unidos por Rio Formoso a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Rio Formoso, Estado de Pernambuco;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 281, de 2004
(nº 2.915/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Difusora Colméia de Campo Mourão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Campo Mourão,
Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 446, de 2004
(nº 352/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rondonópolis a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 503, de 2004
(nº 3.031/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão ao Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Bataguassu, Estado
de Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 506, de 2004
(nº 3.071/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
“Raul Bopp” a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tupanciretã, Estado
do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 514, de 2004
(nº 3.149/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação da Rádio Comunitária Educativa Cristal FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Corumbiara, Estado de Rondônia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 515, de 2004
(nº 3.163/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio e Difusão de Novo Aripuanã
– Acordina a executar serviço de radiodifusão
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comunitária na cidade de Novo Aripuanã, Estado do Amazonas;
Projeto de Decreto Legislativo nº 521, de 2004
(nº 22/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Sociedade Rádio Sinuelo Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Erechim, Estado do Rio Grande
do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 522, de 2004
(nº 52/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Nova Campos Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada
cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro;
Projeto de Decreto Legislativo nº 525, de 2004
(nº 64/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Empreendimento de Comunicação da Ibiapaba Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Guaraciaba
do Norte, Estado do Ceará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 526, de 2004
(nº 70/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Instituto para o Desenvolvimento da Amazônia
– Fidesa para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Marituba, Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 529, de 2004
(nº 82/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Sociedade Gorutubana Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Janaúba, Estado de Minas Gerais;
Projeto de Decreto Legislativo nº 530, de 2004
(nº 83/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Fundação L’Hermitage para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Silvânia, Estado de Goiás;
Projeto de Decreto Legislativo nº 532, de 2004
(nº 85/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Salamanca de Barbalha S/A para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Barbalha, Estado do Ceará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 533, de 2004
(nº 87/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Jacobina FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Jacobina, Estado da Bahia;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 534, de 2004
(nº 89/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Fundação Educacional Sant’Ana para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Caicó, Estado do Rio
Grande do Norte;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 535, de 2004
(nº 92/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Tropical Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Lagoa
da Prata, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 536, de 2004 (nº
93/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Fundação
Cultural Riograndense para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 539, de 2004
(nº 107/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Trídio
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 540, de 2004
(nº 109/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Transamérica de Curitiba Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 542, de 2004
(nº 114/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Náutica FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Maringá, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 543, de 2004
(nº 116/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Artística e Cultural de Desenvolvimento do Setor
Marista Sul a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Aparecida de Goiânia,
Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 545, de 2004
(nº 129/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Sociedade Cangussuense de Rádio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 546, de 2004
(nº 115/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Ingamar Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Marialva, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 552, de 2004
(nº 147/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Emissora do Grande Vale Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Caçapava, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 554, de 2004 (nº
155/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Master
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Barbosa Ferraz, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 558, de 2004
(nº 187/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Fundação Dom Stanislau Van Melis para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de São Luís dos Montes Belos, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 559, de 2004
(nº 191/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária “Nossa Senhora da Piedade” a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Coroatá, Estado do Maranhão;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 561, de 2004
(nº 217/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário Arapuá Ipanguaçú
a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ipanguaçú, Estado do Rio Grande do Norte;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 562, de 2004
(nº 353/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Rádio São João do Paraíso FM
(ACRSJP) a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cambuci, Estado do
Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 564, de 2004
(nº 482/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
Comunitária de Frei Inocêncio a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Frei
Inocêncio, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 566, de 2004
(nº 487/2003, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Camponovense de Radiodifusão a
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Campo Novo do Parecis, Estado
de Mato Grosso;
Projeto de Decreto Legislativo nº 576, de 2004
(nº 3.209/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária River a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Rio Vermelho, Estado
de Minas Gerais;
Projeto de Decreto Legislativo nº 577, de 2004
(nº 3.224/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural,
Comunitária Auxiliadora, de Progresso a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Progresso, Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 578, de 2004
(nº 3.226/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Arte, Cultura e Informação de
São Pedro (Acarcisp) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Pedro,
Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 585, de 2004
(nº 3.248/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Sideral de Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural, Artístico e Esportivo a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Buerarema, Estado da Bahia;
Projeto de Decreto Legislativo nº 586, de 2004
(nº 3.259/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Beneﬁcente, Cultural e Comunitária Tupinambá a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itaparica, Estado da Bahia;
Projeto de Decreto Legislativo nº 601, de 2004
(nº 201/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
do Comércio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro;
Projeto de Decreto Legislativo nº 607, de 2004
(nº 3.076/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Fundação R. S. Silva
a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Milagres, Estado da Bahia;
Projeto de Decreto Legislativo nº 608, de 2004
(nº 3.081/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
dos Amigos do Portal do Alvorada/Ingá – PB a

60

26514

Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ingá, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 609, de 2004
(nº 3.088/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
Comunitária Kobu – FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Gouveia,
Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 612, de 2004
(nº 202/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Hertz de Franca Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Franca, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 613, de 2004
(nº 204/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
de Engenheiro Caldas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Engenheiro
Caldas, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 620, de 2004 (nº
984/2003, na Câmara dos Deputados), aprova
o ato que outorga permissão à Rádio FM Banabuiú Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Mombaça, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 627, de 2004
(nº 3.194/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Dr. José Baptista Filho a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Nova Era, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 629, de 2004
(nº 3.214/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Serrana – Acos a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Brejões,
Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 631, de 2004
(nº 152/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão ao Sistema de Radiodifusão Ribas do Rio Pardo Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Bandeirantes, Estado
de Mato Grosso do Sul; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 634, de 2004
(nº 3.210/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Cultural de Radiodifusão – Acculturad a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Maria da Fé, Estado de
Minas Gerais.
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Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Educação, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
São os seguintes os Textos Finais aprovados:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 560, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação dos Amigos do Portal do Alvorada/
Juru/PB a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Juru, Estado da
Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 647, de 26 de abril de 2002, que autoriza
a Associação dos Amigos do Portal do Alvorada/Juru/
PB a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Juru, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. – Senador
Osmar Dias, Presidente – Efraim Morais, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 561, DE 2003
Aprova o ato que autoriza a Associação em Serviço, Sócio-Cultural de Comunicação e de Desenvolvimento Comunitário
de Marizópolis a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Marizópolis, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 17, de 11 de janeiro de 2002, que autoriza a
Associação em Serviço, Sócio-Cultural de Comunicação e de Desenvolvimento Comunitário de Marizópolis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Marizópolis, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 29 de junho de 2004. – Senador Osmar Dias, Presidente – Efraim Morais, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 85, DE 2004
Aprova o ato que autoriza a ACURF
– Associação Comunitária Unidos por Rio
Formoso a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio Formoso,
Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 515, de 24 de agosto de 2001, que autoriza a
ACURF – Associação Comunitária Unidos por Rio Formoso, a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Rio Formoso, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Senador Osmar Dias, Presidente – Senador José Jorge,
Relator ad hoc.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 530, DE 2004
Aprova o ato que renova a concessão
da Fundação L’Hermitage para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Silvânia, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto de 14 de abril de 1999, que renova por dez
anos, a partir de 28 de fevereiro de 1995, a concessão
da Fundação L’Hermitage, outorgada originalmente à
Rádio Rio Vermelho de Silvânia Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Silvânia, Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. – Senador
Osmar Dias, Presidente – Lúcia Vânia, Relatora.
TEXTO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DO SENADO Nº 540, DE 2004
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Transamérica de Curitiba
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 301 de 21 de maio de 1997, que renova
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por dez anos, a partir de 17 de janeiro de 1995, a permissão outorgada à Rádio Transamérica de Curitiba
Ltda., outorgada originalmente à Rádio Transamérica
de Curitiba S/A, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. – Senador Hélio Costa, Vice-Presidente no exercício da
Presidência – Osmar Dias, Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Esta Presidência comunica que recebeu o Aviso nº
35, de 2004 – CN (nº 1.798 – GP/TCU, de 11-8-2004,
na origem) do Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando ao Congresso Nacional, nos
termos do § 4º do art. 71, da Constituição Federal,
Relatório das Atividades referente ao 2º trimestre do
exercício de 2004.
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senhor Presidente da República adotou, em 13 de
agosto de 2004, e publicou no dia 16 do mesmo mês
e ano, a Medida Provisória nº 207, de 2004, que “altera disposições das Leis nºs 10.683, de 28 de maio
de 2003, e 9.650, de 27 maio de 1998 (Transforma o
cargo de Presidente do Banco Central em cargo de
Ministro de Estado)”.
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)
Sérgio Guerra (PSDB)
Paulo Octávio (PFL)
José Agripino (PFL)
Demóstenes Torres (PFL)
Arthur Virgílio (PSDB) Antero Paes de Barros (PSDB)
Tasso Jereissati (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)
PMDB
Renan Calheiros
Hélio Costa
Ney Suassuna

Luiz Otávio
Sérgio Cabral
Garibaldi Alves Filho

Bloco de Apoio ao Governo(PT/PSB/PTB)
Ideli Salvatti (PT)
Roberto Saturnino (PT)
João Capiberibe (PSB) Geraldo Mesquita Júnior (PSB)
Duciomar Costa (PTB)
Ana Júlia Carepa (PT)
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PDT
Jefferson Péres

Almeida Lima
PL(1)

Aelton Freitas

Magno Malta
PPS(2)

Mozarildo Cavalcanti

vago

(1)O PL se desligou do Bloco de Apoio ao Governo em 13-4-2004.
(2)Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PT

Arlindo Chinaglia
Sigmaringa Seixas

Fernando Ferro
Ivan Valente
PMDB

José Borba
Gustavo Fruet

André Luiz
Mendes Ribeiro Filho
PFL

José Carlos Aleluia
Rodrigo Maia

José Roberto Arruda
Onyx Lorenzoni
PP

Pedro Henry

Celso Russomanno
PSDB

Custódio Mattos

Alberto Goldman
PTB

José Múcio Monteiro

Ricarte de Freitas

Bloco (PL/PSL)
Sandro Mabel

Miguel de Souza
PPS

Júlio Delgado

Lupércio Ramos
PSB

Renato Casagrande

Dr. Evilásio
PV*

Edson Duarte

Deley

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

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN,
ﬁca estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 16-8-2004 Ed. Extra
– Designação da Comissão: 17-8-2004

AGOSTO 2004
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– Instalação da Comissão: 18-8-2004
– Emendas: até 22-8-2004 (7º dia da publicação)
– Prazo ﬁnal na Comissão: 16-8-2004 a 29-8-2004(14º
dia)
– Remessa do processo à CD: 29-8-2004
– Prazo na CD: de 30-8-2004 a 12-9-2004 (15º ao
28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 12-9-2004
– Prazo no SF: de 13-9-2004 a 26-9-2004 (42º dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 26-9-2004
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD: de 27-9-2004 a 29-9-2004 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
30-9-2004 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 14-10-2004 (60 dias)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.162, DE 2004
Requer Voto de Aplauso ao atleta brasileiro Leandro Guilheiro por ter conquistado medalha de bronze nas Olimpíadas
de Atenas.
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso ao atleta brasileiro
Leandro Guilheiro, por ter conquistado medalha de
bronze, na categoria leve do judô, nas Olimpíadas de
Atenas.
Requeiro mais que o Voto de Aplauso seja encaminhado à família do homenageado, à Confederação
Brasileira de Judô e à Prefeitura de Santos.
Justiﬁcação
O Voto de Aplauso que ora requeiro justiﬁca-se
pelo notável desempenho do atleta, de apenas 21 anos,
que superou as dores provocadas por uma fratura em
um osso da mão esquerda e, em sua primeira olimpíada, acaba de conquistar a primeira medalha para o
Brasil, na cidade de Atenas.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.163, DE 2004
Requer Voto de Aplauso ao médico oftalmologista Dr. Kleber do Areal Souto, que,
em sua vida proﬁssional, já atendeu 8 mil
pacientes realizando 2 mil e 500 cirurgias
gratuitamente.
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Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso, ao médico-oftalmologista Kleber do Areal Souto, formado pela Universidade do Amazonas e que, com especialização
de cinco anos em Belo Horizonte, hoje com clínica
no Hospital Tropical e na Casa de Saúde Vihda, em
Manaus, registra notável currículo proﬁssional. Ele já
atendeu a mais de 8 mil pacientes e realizou 2 mil e
500 cirurgias, tudo gratuitamente.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento do homenageado e à direção
do Hospital Tropical e da Casa de Saúde Vihda.
Justiﬁcação
A homenagem que ora formulo justiﬁca-se pelo
signiﬁcado de uma ação meritória de um médico formado no Amazonas e que, ao longo de sua trajetória
proﬁssional, já realizou mais de 2 mil e 500 cirurgias
gratuitamente, além de atender a 8 mil pacientes. E
uma atuação que encanta, tornando-o digno de merecer o tratamento de bom samaritano.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência encaminhará os votos de aplauso solicitados.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.164 DE 2004
Requer informações, ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
acerca de denúncias de modiﬁcações nos critérios de concessão e patentes pelo INPI.
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º,
da Constituição Federal, e considerando a competência ﬁscalizadora do Congresso Nacional, que sejam
solicitadas, ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, informações acerca de denúncias da Revista Veja, dando conta de alterações para
a concessão de patentes, pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, com critérios atrelados a pontos de vista de interesse do Governo, em detrimento
de qualiﬁcações técnicas.
As informações devem esclarecer o signiﬁcado
do item II do artigo 11 do Decreto número 5.147, de
21 de julho de 2004.
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Justiﬁcação
A revista Veja, edição de 18-8-2004, publica nota
na seção Radar, aﬁrmando que, com o decreto nº
5.147/2004, o Governo só concederia patentes, pelo
INPI, de acordo com critérios ideológicos. Como órgão ﬁscalizador, ao Senado é importante conhecer
dados pormenorizados a respeito, razão deste requerimento.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 1.165 DE 2004
Requer informaçães, á Ministra das
Minas e Energia acerca do desempenho da
Petrobras no primeiro semestre de 2004,
que teria acusado queda nos lucros.
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, e considerando a competência
ﬁscalizadora do Congresso Nacional, que sejam solicitadas à Ministra das Minas e Energia, informações
acerca do desempenho da Petrobras, como lucro, pagamento de royalties, importação e outros itens do
balanço contábil.
As informações devem esclarecer os valores,
mês a mês os valores e os numeros alusivos às operações da empresa.
Justiﬁcação
O jornal O Globo publicou recentemente dados
sobre o comportamento da Petrobras no primeiro semestre de 2004. Como órgão ﬁscalizador, ao Senado
é importante conhecer dados pormenorizados a respeito, razão deste requerimento.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 1.166 de 2004
Requer, ao Ministro das cidades, informações do Denatran e por intermédio
desse órgão, do Detran de S.Paulo, acerca
da carteira de motorista do Presidente da
República.
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º,
da Constituição Federal, e considerando a competancia ﬁscalizadora do Congresso Nacional, que sejam
solicitadas ao Ministro das Cidades, informações do
Denatran e, por intermédio desse órgão, do Detran do
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Estado de São Paulo, acerca da data de validade da
carteira de motorista do Presidente da República. Sua
excelência aparece em fotograﬁa publicada em O Estado de S.Paulo dirigindo um veículo multicombustível
fabricado pela General Motors do Brasil, postura que
o jornal considerou assemelhada à de garoto propaganda, para promover uma marca comercial
Justiﬁcação
O jornal O Estado de S. Paulo edição de 14-82004, publica matéria sobre o lançamento de veículo
da General Motors, dotado de motor multicombustível.
Nela, o Presidente da República aparece, em fotograﬁa, dirigindo o carro, o que motiva este requerimento,
cujo intuito é saber se Sua Excelência está com sua
carteira de motorista em dia. A validade desse documento é condição básica para que qualquer cidadão,
inclusive o Presidente, possa dirigir veículos. No caso,
a preocupação é ainda maior, uma vez que o Chefe
do Governo, como nota o jornal, desempenha papel
de garoto-propaganda.
Sala das Sessões,17 de agosto de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa
para decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.167, DE 2004
Requerem voto de pesar pelo falecimento, ocorrido no Rio de Janeiro, do futebolista Orlando de Azevedo Viana, o conhecido Pingo de Ouro, grande artilheiro
do Fluminense e glória do futebol de Pernambuco, onde nasceu o craque.
Requeremos, nos termos do art. 218, do Regimento Interno, a inserção em ata de voto de pesar,
pelo falecimento de um dos maiores jogadores da
história do futebol brasileiro, ocorrida no Rio de Janeiro, Orlando de Azevedo Viana, o conhecido Pingo
de Ouro do futebol brasileiro, que foi o segundo maior
artilheiro do Fluminense. Pingo de Ouro foi uma dessas extraordinárias ﬁguras do futebol. Sua trajetória de
artilheiro teve início no Náutico, de Recife, sua terra
natal. Ali, como se expressa o jornal O Globo, “assim
como o encontro dos rios Beberibe e Capibaribe deu
origem à cidade do Recife, o futebol pernambucano
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foi reconhecido nacionalmente a partir das trajetórias
paralelas e encontros entre Pingo de Ouro e Ademir
Meneses”. Revelado no Náutico, que tão bem soube
defender, o craque transferiu-se depois para o Fluminense e, posteriormente, para o Botafogo.
Requeremos, também, que o voto de pesar do
Senado seja comunicado à família de Orlando Viana,
ao Fluminense, ao Botafogo e à Confederação Brasileira de Futebol.
Justiﬁcação
A homenagem que ora requeremos justiﬁca-se
em razão de ser o agraciado um dos maiores nomes
da história do futebol pernambucano, carioca e brasileiro. Ele desaparece aos 80 anos, deixando de luto
toda uma nação futebolística. Portanto todas as homenagens seriam insuﬁcientes para aquele que engrandeceu o nosso futebol, dando alegrias a uma legião
de torcedores.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 2004. – Senador Marco Maciel – Senador Sérgio Guerra – Senador José Jorge – Senador Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será
lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 237, DE 2004
Altera o parágrafo único do art. 32 da
Lei Nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003,
para permitir a cessão aos órgãos de segurança pública das armas entregues na
forma dos arts. 31 e 32 da referida lei.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 32 da Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 32 ..................................................
Parágrafo único. Na hipótese prevista
neste artigo e no art. 31, as armas recebidas
constarão de cadastro especíﬁco e, após a
elaboração de laudo pericial, serão encaminhadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao Comando do Exército, que decidirá
fundamentadamente sobre sua destinação,
admitida a cessão aos órgãos de segurança
pública das armas em boas condiç6es de funcionamento. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação

LEGISLAÇÃO CITADA

O programa de indenização previsto no Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003) para entrega voluntária de armas
tem obtido resultados satisfatórios. A Polícia Federal
já recebeu um número próximo de vinte e cinco mil
armas. Até o ﬁm do ano, segundo estimativas, espera-se chegar a oitenta mil. Este montante, como sabemos, não é tão expressivo no universo das armas
em circulação no país, mas representa um gesto de
elevada importância.
Por outro lado, a capacidade logística dos órgãos
de segurança pública dos Estados continua muito
aquém do ideal. Paradoxalmente, o Estatuto do Desarmamento veda que as armas recebidas sejam repassadas às instituições policiais (art. 32, parágrafo
único, da Lei Nº 10.826, de 2003). Ou seja, o Estado
indeniza, mas não pode utilizar as armas recebidas
em nenhuma hipótese. Essa proibição parece-nos totalmente fora da realidade, se considerarmos – repitase – a precariedade da maioria dos órgãos policiais
brasileiros.
Semelhante proibição ocorre em relação às armas apreendidas (art. 25, parágrafo único, da Lei Nº
10.826, de 2003). Neste caso, porém, estamos falando
de armas ilícitas em sua maioria ou que foram utilizadas em ações criminosas, cuja apreensão exclui, obviamente, a possibilidade de indenização. No limite, é
até compreensível a vedação de reutilização, já que o
material bélico das corporações deve ser constituído
de forma e origem lícitas.
Situação bem diversa é a das armas entregues
voluntariamente pela população. Não há nenhuma razão
para serem destruídas de imediato, já que, quando em
boas condições de funcionamento, podem ser muito
úteis aos órgãos de segurança pública, principalmente
àqueles pertencentes aos Estados menos favorecidos
da Federação.
Portanto, esforçamo-nos para construir um critério legal mais ﬂexível e coerente com a realidade brasileira, deixando ao Comando do Exército a decisão
de destinar as armas entregues na forma dos arts. 31
e 32 da Lei Nº 10.826, de 2003, aos órgãos de segurança pública, quando houver demanda justiﬁcável da
corporação.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 2004. – Senador Ney Suassuna.

LEI Nº 10.826. DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003.
Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm,
deﬁne crimes e dá outras providências.
O Presidente da Republica Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Art. 31. Os possuidores e proprietários de armas
de fogo adquiridas regularmente poderão, a qualquer
tempo, entregá-la à Políciaa Federal, mediante recibo
e indenização, nos termos do regulamento desta lei.
Art. 32. Os possuidores e proprietários de armas
de fogo não registradas poderio, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dia após a publicação desta lei, entregá-las
à Polida Federal, mediante recibo e, presumindo-se a
boa-fé, poderão ser Indenizados., nos termos do regulamento desta lei. (Vide Lei nº10.884. de 2004)
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo
e no art. 31, as armas recebidas constarão de cadastro especíﬁco e após a elaboração de laudo pericial,
serão encaminhadas, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, ao Comando do Exército para destruição, sendo vedada sua utilização ou reaproveitamento para
qualquer ﬁm.
....................................................................................
( Às Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional e de Constituição Justiça
e Cidadania cabendo a última decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O projeto lido será publicado e despachado às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Siqueira Campos. Em seguida, ouviremos o Senador Eduardo Azeredo, como
Líder.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB
– TO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Senador José Sarney, meus nobres
Pares, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado FM e Ondas Curtas, que atinge a
Amazônia Legal e, portanto, o meu querido Tocantins,
quero comemorar, em parte, a notícia, hoje disponível
no site do MEC e do Fies – Programa de Financiamento
do Ensino Superior, da abertura de 50 mil novas vagas
para ﬁnanciamento de estudantes de curso superior.
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Sr. Presidente, por ter sido relator de medida
provisória relativa ao Proeducar e ter feito inúmeros
pronunciamentos sobre o tema, tenho algum conhecimento do assunto. Além disso, essa é a minha área;
sou formado em Pedagogia e participei, como Secretário do Governo do Estado do Tocantins, de um programa do Estado que concedia milhares de bolsas a
estudantes da rede privada.
Aquilo que, a princípio, deveria ser uma comemoração, por estarmos reabrindo um sistema de ﬁnanciamento estudantil, reaparece com tudo que procurei
retirar no meu relatório, aprovado por unanimidade por
esta Casa, mas, infelizmente, derrubado pela Câmara
dos Deputado. Quem abre o site do Fies para buscar
a sua habilitação, Senador Papaléo Paes, descobre
que permanece o método de exclusão contra o qual
me bati tanto, qual seja, o único instrumento de acesso ao processo de seleção do Fies é a Internet, como
se, no Brasil, vivêssemos a inclusão digital, como se a
Internet estivesse disponível em todos as localidades
da Amazônia, de Rondônia, de Roraima, do Acre, do
Amapá, de Tocantins.
Em Palmas, temos uma bela planta,com ﬁbra óptica na cidade inteira, todas as escolas informatizadas,
mas, ainda assim, o número de terminais disponíveis
para a população é absolutamente inviável. Portanto, esses ﬁnanciamentos acabam dando certo para
o Sudeste litorâneo brasileiro, e a grande massa dos
estudantes pobres, que trabalha o dia inteiro, que não
ganha um carro zero quando passa no vestibular, que
vai, à noite, de ônibus para a escola depois de um dia
inteiro de trabalho, essa continua sem um mecanismo
de ﬁnanciamento. As famílias passam pela alegria de
ver o ﬁlho passar no vestibular e ﬁcam tristes, logo
em seguida, quando chega a primeira mensalidade,
porque simplesmente não tem como pagá-la. Este é
o primeiro ponto.
O segundo ponto está nas explicações que o próprio Ministério coloca à disposição, quando se refere
à garantia exigida. Diz ele:
(...)é exigida a apresentação de um ﬁador
com idoneidade cadastral e renda comprovada de, no mínimo, o dobro da mensalidade
integral do curso ﬁnanciado. Se a renda bruta
do grupo familiar do estudante for menor que
60% da mensalidade escolar, é exigido um
ﬁador adicional com idoneidade cadastral e
renda comprovada de, no mínimo, o dobro da
mensalidade integral do curso a ser ﬁnanciado
e que para cada um dos casos acima, admitese o acréscimo de um ﬁador com idoneidade
cadastral para compor uma renda exigida, limitado a quatro ﬁadores por contrato.
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Sr. Presidente, nem as “Casas Bahia”, para ﬁnanciar a venda de um liquidiﬁcador, tem coragem de
exigir quatro ﬁadores de um cidadão que um cidadão
que vai até lá para adquirir um bem simples. Agora, o
jovem estudante brasileiro, que está buscando junto
ao Governo Federal uma forma de ﬁnanciar o seu curso, esse tem que apresentar ﬁadores. E essa opinião
não é apenas minha, que tenho me batido sobre esse
assunto, mas da Justiça Federal que, por meio de um
desembargador federal, decretou a ilegalidade de o
Governo cobrar ﬁador do estudante brasileiro.
Nós ainda não oferecemos acesso à faculdade
à grande maioria dos trabalhadores, dos estudantes.
O que está ocorrendo ainda hoje nas universidades
federais? Nobres Senadores Papaléo Paes, Paulo
Octávio, Eduardo Azeredo, João Ribeiro, V. Exªs têm
conhecimento de que só consegue ter acesso à UnB
quem freqüentou cursos particulares – estou citando a
UnB porque tenho uma profunda admiração por aquele
centro universitário. É comum se ver, no dia da comemoração pela aprovação no vestibular da UnB, o aluno
dizer que está ganhando um carro zero do pai porque
foi aprovado. Então, quem está conseguindo acesso à
universidade federal? Quem tem dinheiro, quem certamente poderia pagar alguma coisa e não vai pagar
nada. Sou contra? Não. Sou a favor do ensino público
e gratuito aberto em larga escala, democratizado. E aí
os números são auto-explicativos, Senador Eduardo
Azeredo. Existem cerca de 400 mil, 500 mil ou até 800
mil estudantes em universidades públicas federais e
2 milhões estudando no período da noite em cursos
privados; esses é que vão atrás do Fies.
Hoje, sabemos que são 50 mil vagas para o Fies.
Ora, 50 mil vagas para um número perto de 2 milhões
de estudantes, sabemos que vai atender a uma parcela
muito pequena. Eu diria, pelo meu Tocantins, pelas cidades de Gurupi, de Arraias, de Guaraí, de Miranorte,
de Colinas, de Araguaína, de Palmas, de Tocantinópolis, principalmente nos grandes centros universitários
privados de Palmas, que os estudantes vão ao desespero, porque quando conseguem acesso ao terminal,
quando conseguem ser aprovados no processo seletivo, vem a história do tal ﬁador. E isso passa a ser
uma grande humilhação para o estudante brasileiro.
E essas pessoas, Senador Eduardo Azeredo, pedem
na Prefeitura, no Governo do Estado, passe de ônibus,
porque não têm dinheiro para ir à faculdade, não têm
dinheiro para o lanche, não têm dinheiro para o livro e
não têm dinheiro para a mensalidade.
E o Governo, além de ter muito pouco a oferecer, pois são 50 mil vagas apenas, pede a tal ﬁgura
do ﬁador, embora esteja proibido por uma liminar da
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Justiça Federal. E isso está no site do MEC, do Fies
e da Caixa.
Sr. Presidente, apelo para a sensibilidade do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Ministro Tarso Genro.
Ora, Sr. Presidente, algumas medidas muito saudáveis têm sido tomadas. Tenho realmente visto que
o Brasil vive um bom momento, que o Governo tem
procurado adotar medidas de microcréditos, baixar alíquotas, incentivar a exportação. Este Governo que me
entusiasma, com Ministros como o Ministro Furlan...
Estive ontem, Senador José Sarney, por delegação de
V. Exª, participando da posse da Abimaq, o maior sindicato patronal do País, um setor que está exportando
30% a mais do que exportava. Há um clima de euforia,
há um momento nacional positivo. Então, Senhor Presidente Luiz Inácio, Sr. Ministro Tarso Genro, vamos
incluir, vamos agregar esta massa de estudantes.
Senador Papaléo Paes, são quatrocentos mil jovens que chegam ao mercado de trabalho anualmente.
E qual é a chance desse jovem se não tiver um curso
técnico, um curso superior, uma qualiﬁcação?
É tão sofrida a vida do estudante. Recebo esses
estudantes no meu Tocantins, discuto, converso com
eles, pois esse é um dos temas principais da minha
luta, da minha atuação parlamentar. Comemorei neste plenário o dia em que derrubamos a exigência de
ﬁador para o crédito estudantil. No meu relatório, aprovado por V. Exª, Senador Papaléo Paes, o que eu disse? O que propus? Que não exigíssemos ﬁador, que
credenciássemos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os Correios para receber as inscrições, porque
em qualquer canto deste País existe uma agência dos
Correios, do Banco do Brasil, da Caixa. Isso é democratizar o acesso.
O que mais eu pedi? O empresário desejoso de
construir um prédio de ensino privado consegue ﬁnanciamento junto ao BNDES. Por que não justiﬁcar o “S”
do Banco do Desenvolvimento Econômico e Social
abrindo uma linha que desse aporte de recursos para
o Fundo? Mas os técnicos dizem que não, que é absolutamente impossível. O BNDES pode ﬁnanciar a construção de infra-estrutura fora do Brasil para aumentar
as exportações, pode apoiar a Venezuela, a Bolívia e
até perdoar a dívida do Gabão. Isso tudo pode ser feito, mas o estudante brasileiro, esse não. Esse tem que
ter ﬁador, esse vai de ônibus, esse não paga matrícula
porque não tem dinheiro, e o Brasil ﬁca assim.
Há uma lacuna muito grande, Senador Papaléo
Paes. Estamos perdendo quarenta mil jovens entre
18 e 24 anos de idade nas grandes cidades, afrodescendentes, por violência, assassinato, extermínio,
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droga. É isso o que está acontecendo com a juventude brasileira.
Então, Sr. Presidente, eu, que procuro ter uma
postura construtiva nesta Casa em relação ao Governo, quero realmente sensibilizar o coração talvez dos
mais sofridos dos brasileiros que chegou à Presidência da República. O Presidente Lula tem um currículo
extraordinário, tem a admiração do povo brasileiro.
Ele tem tomado medidas, cria programas. Se o Programa não dá certo, ele o reformula. Nós vimos aqui
que o Programa Primeiro Emprego foi reformulado.
Ninguém pode duvidar da boa vontade do Presidente
da República. Então, de uma forma muito amena, se
estiver sendo considerado como uma crítica, por favor,
considerem como uma crítica construtiva, como um
alerta de alguém que vive na Amazônia Legal, como
uma alternativa de quem tem ﬁlha na faculdade. Eu
tenho uma ﬁlha que cursa o 4º ano de Medicina e que
me diz que várias colegas vão parar de estudar neste
semestre. E nós não temos absolutamente o que fazer, a não ser o Fies.
O Governo brasileiro vem procurando tomar medidas como a do Microcrédito, da Agricultura Familiar, do
Programa Luz no Campo, além de outras interessantes que estão sendo tomadas. Eu quero incluir, quem
sabe abrir no coração do Presidente Lula e do grande
Ministro Tasso Genro, uma lembrança para esses dois
milhões de brasileiros que estão buscando formação
de ensino superior em entidades privadas.
Senador Papaléo Paes, cito muito V. Exª porque
sei que Tocantins guarda uma semelhança muito grande
com o seu Amapá e do nosso Presidente José Sarney.
Vejam que 85% dos que conseguem acesso ao Fies
são do Sudeste litorâneo brasileiro. Eu sempre digo
que dois terço da nossa população continua vivendo
em um terço do nosso território, ou seja, o Brasil, esta
grande casa, abriga sua população em um terço do
seu território. E onde estão as riquezas? Onde estão
os 30% da biodiversidade? Onde estão quase 20%
da água doce? Onde estão os minérios e as riquezas? Alguns dizem que estão no lugar errado porque
a população brasileira mora no Sul, e essas riquezas
estão no Norte.
Eu poderia dizer diferente: eu poderia dizer que
a nossa população está mal distribuída no território
nacional. O que há realmente é uma concentração de
renda e investimento; 90% dos investimentos públicos, Senador José Sarney, estão sendo executados
no sudeste litorâneo. Esse é um dado. Então, se há
concentração de renda, vai continuar havendo renda
concentrada, produção concentrada e desigualdades
regionais.
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Por tudo isso, sou entusiasta da Ferrovia NorteSul, criada por V. Exª, Presidente Sarney. Por isso tudo,
Brasília deu uma grande contribuição para mudar o
mapa deste Brasil das Tordesilhas, que foi dividido antes
do seu descobrimento e permanece desocupado, com
taxas de ocupação demográﬁca como a do Tocantins,
de quatro habitantes por quilômetro quadrado, como
se ali houvesse alguma tragédia natural que impedisse a sobrevivência do ser humano. Se estendermos
à Amazônia, não à Amazônia Legal, vamos cair para
um habitante. Temos distorções ainda a serem resolvidas, mas estamos lá, nós, tocantinenses e maranhenses, esperando pela licença ambiental para construir
a Usina de Serra Quebrada. Parece-me que existem
lá 11 índios, em uma grande reserva, que se tornam
empecilho para o início daquela obra. Este Brasil precisa de uma visão.
Sr. Presidente, não quero dizer isso sem deixar
de lembrar que, embora tocantinense de coração, nasci no Estado de São Paulo. Uma constatação temos
que fazer: o nosso Presidente da República, embora
nordestino, fez a sua carreira, a sua vida em São Paulo; o Ministro da Fazenda é de São Paulo; o Ministro
do Planejamento é de São Paulo; o Líder do Governo
nesta Casa é de São Paulo; o Presidente da Câmara é
de São Paulo; o Líder do Governo na Câmara também
é de São Paulo. Dizia-se que, no Governo Fernando
Henrique, havia um “paulistério”. Não quero fazer essa
comparação, mas diria que nós, brasileiros, temos que
conhecer melhor este País, temos que abrir o coração
para os investimentos e para a infra-estrutura em que o
Brasil pode e está dando certo. É o Brasil do agronegócio que está impulsionando as nossas exportações, é
a explosão de Mato Grosso, é a explosão do Tocantins,
de Goiás, do Maranhão. Temos muitos recursos minerais, e não podemos exportá-los como matéria-prima
apenas; temos de agregar valores a eles.
O melhor valor, para não fugir tanto ao tema que
me trouxe a esta tribuna, seria dar a chance ao jovem
universitário brasileiro de ter o seu ﬁnanciamento sem
pelo menos a ﬁgura do ﬁador – já derrubada pelo Justiça, mas que o MEC insiste em exigir. Temos o papel
e a obrigação de dizer que acreditamos neste País.
Independentemente da sigla partidária, todos temos
que ajudar. Sinto-me no dever e na obrigação de ajudar
este Governo, porque ele foi eleito democraticamente pelo povo; mas sinto-me também na obrigação de
lembrar aos responsáveis pela área da educação que
o estudante universitário que vai para as universidades particulares mereceria um carinho maior e uma
atenção maior do Governo Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Siqueira Campos, o Sr. José Sarney, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Azeredo,
pela Liderança da Minoria.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) –
Pela ordem, tem a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço
a inscrição como Líder do PSDB após o Senador Eduardo Azeredo.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Em seguida V. Exª terá a palavra.
Com a palavra o Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
Liderança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente quero
anunciar que o meu Partido, o PSDB, pela sua direção
executiva, decidiu apresentar uma Adin com relação à
medida provisória editada ontem pelo Presidente Lula,
referente ao Banco Central, tanto no aspecto urgência,
quanto relevância e mérito.
Quero abordar uma questão sobre a qual já me
pronunciei há cerca de quinze dias na reabertura dos
trabalhos parlamentares. Reﬁro-me ao desenvolvimento
do País e à distribuição de recursos entre os três níveis
de Governo: Federal, Estadual e Municipal.
São preocupantes os dados, pois mostram, cada
vez mais, uma concentração de recursos nas mãos do
Governo Federal. E, quando o Governo Federal toma
uma providência de redução de tributos, baseia-se
sempre em tributos de que participam Estados e Municípios. A redução recente, estimada pelo Governo
em R$3 bilhões, é importante e todos a apoiamos,
aprovamos; entretanto, há que se lembrar que ela retira parte dos recursos que seriam dos Municípios e
dos Estados, que não foram ouvidos antes. Portanto,
é uma redução a mais. Por exemplo: no caso do IPI,
a sua redução prejudica Estados e Municípios, especialmente os pequenos Municípios, que têm no FPM
uma parcela signiﬁcativa dos seus recursos para a
sobrevivência de todo o Brasil. E não se venha dizer
que o Município não deveria existir. Pelo contrário: sou
daqueles que defendem um projeto de ocupação deste
País. Temos uma área imensa a ser ocupada ainda, e
os Municípios pequenos têm papel fundamental. São
preocupantes, portanto, os dados de que disponho,
pois mostram que as transferências federais, em 2002,
somaram R$93 bilhões. Já em 2003, no primeiro ano
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da administração do Presidente Lula, essas transferências foram reduzidas de R$93 bilhões para R$86
bilhões. E, neste ano, entre janeiro e junho, chegaram
a R$42 bilhões, projetando-se R$84 bilhões. Portanto
R$93 bilhões, R$86 bilhões, R$84 bilhões, uma redução gradativa de recursos em transferências para
Estados e Municípios.
Ao mesmo tempo, os dados publicados mostram
que a Receita tem arrecadado cada vez mais: “Receita
tem arrecadação recorde. Uma arrecadação de R$28
bilhões, acrescida de impostos e tributos, cresceu
12,68% em julho, signiﬁcando, na verdade, 20% de
acréscimo sobre os juros do mês passado”.
Basicamente, esse crescimento deu-se em taxas
não compartilhadas por Estados e Municípios. São taxas que ﬁcam apenas nas mãos do Governo Federal.
O mesmo Governo Federal que, ainda ontem, tomou
uma providência que preocupa a todos que sabem da
situação crítica da Saúde em todo o País: “Saúde perde R$400 milhões”. Ainda há pouco, conversava com
o Presidente da Frente Nacional da Saúde, Deputado
Rafael Guerra: são R$400 milhões contingenciados
pelo Presidente da República, em decreto já publicado,
que ampliam em R$1,79 bilhão o limite de gastos dos
ministérios até dezembro, reduzindo, entretanto, o limite de pagamentos do Ministério da Saúde em R$400
milhões e aumentando em R$310 milhões os gastos
do Ministério da Defesa, recursos que serão utilizados
inclusive para o polêmico avião presidencial.
O Ministério da Saúde já está avaliando a repercussão da redução do limite de pagamento – diz
a matéria. “Estamos analisando o impacto, porque o
corte de R$400 milhões não é especíﬁco por programas. Os programas prioritários não serão atingidos”
– informou a assessoria do Ministro. A expectativa é
de que esses recursos sejam liberados no último mês
do ano. Entretanto, já estamos em agosto, e, mesmo
que esses recursos sejam repostos até o ﬁm do ano,
é lamentável que o Governo amplie a nova programação orçamentária em R$1 bilhão, à custa de R$400
milhões da Saúde – a Saúde, que precisa de mais recursos em todo o País.
Sr. Presidente, eram essas as reﬂexões que eu
gostaria de trazer, essas matérias jornalísticas, na linha
de acompanhamento de ﬁscalização que o PSDB, o
meu Partido, faz e deve fazer permanentemente. Não
podemos assistir, de maneira passiva, a um processo
de redução da participação de Estados e Municípios
no bolo tributário da Nação, nem tampouco à redução
dos recursos da Saúde. São dois temas que podem
parecer diferentes, mas na verdade estão intimamente
ligados, pois é sabido que o ﬁnanciamento da Saúde
é feito basicamente com recursos federais, inclusive
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após a emenda constitucional que destinou recursos
ﬁxos pelo Governo Federal, além de, pela primeira vez,
também destinar limites de recursos mínimos pelos
Estados e Municípios. Mas o grosso do ﬁnanciamento à Saúde é feito pelo Governo Federal. Se o Governo Federal retira R$400 milhões, é motivo, portanto,
de preocupação, da mesma maneira os quadros que
mostraram há alguns dias que alguns Estados e várias
cidades continuam não respeitando o limite mínimo
constitucional para a saúde.
Sr. Presidente, este meu pronunciamento traz
apenas as palavras de alerta em relação à crescente
concentração de recursos nas mãos do Governo Federal e a questão referente à diminuição de recursos
para a saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, como Líder do PSDB.
Tem S. Exª a palavra por cinco minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, em edição extra do Diário Oﬁcial
da União, foi publicada a Medida Provisória nº 207,
que dá ao Presidente do Banco Central o status de
Ministro de Estado. Na minha opinião, essa Medida é
inconstitucional, tanto pelo fato argüido na Ação Direta
de Inconstitucionalidade do Partido da Frente Liberal,
ou seja, não seria matéria urgente e relevante a ponto
de merecer ser tratada via medida provisória, quanto, sobretudo, pelo que questiona a ADIN do PSDB, o
meu partido, a ser endereçada hoje ainda ao Supremo
Tribunal Federal.
Para nós do PSDB, há um conﬂito de poderes
muito claro. O art. 84 da Constituição, no inciso I, diz:
“Compete privativamente ao Presidente da República
nomear e exonerar os Ministros de Estado”.
O art. 52, inciso III, d, diz: “Compete privativamente
ao Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de presidente
e diretores do Banco Central.” Ou seja, essa Medida
Provisória contraria dois dispositivos constitucionais,
além de expor o ﬂagrante conﬂito de competências
entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Esse é
um fato, esse é um ponto.
Por outro lado, tenho insistido em que alguém
crivado de tantas denúncias, alguém cercado de tantas dúvidas quanto ao comportamento ético, no caso
o Presidente Meirelles, deveria ser demitido do Banco
Central e não promovido a Ministro de Estado.
Portanto, eu me recuso a convocá-lo, já que agora posso, eu que o entendo como Ministro provisório
e inconstitucional, porque sustento que esse brutal
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equívoco do Governo será desfeito na Corte constitucional. Se essa matéria chegar aqui, terá o mesmo
destino daquela dos bingos: será refugada pela maioria
do Congresso na preliminar, Senador Jefferson Péres,
por inconstitucional.
Há ainda algo e relevante a apresentar: o Governo
acaba de colocar a nu sua verdadeira intenção quanto
ao Banco Central. Atenção, mercados: o Governo não
pensa – e talvez jamais tenha pensado – em tornar o
Banco Central autônomo ou independente. Se pensasse
na autonomia do Banco Central, enviaria para cá um
projeto estabelecendo, entre outros pontos, mandatos
não-coincidentes entre si para presidentes e diretores
e mandatos não-coincidentes com o do próprio Presidente da República.
Senador Jefferson Péres, no momento em que
o Presidente transforma o Sr. Henrique Meirelles em
Ministro de Estado, Sua Excelência o coloca sob sua
ordem, transforma-o num cidadão demissível ad nutum e espanca qualquer dúvida quanto a não ser nenhuma intenção do Governo de transformar o Banco
Central numa entidade autônoma, conforme se espera
no desdobramento do capitalismo brasileiro em moldes modernos.
Há ainda outro fato: se essa medida provisória
afronta o Senado porque pretende desta Casa retirar
prerrogativas, há algo grave. Ouço da imprensa, dos
Senadores e das ruas que o Governo estaria montando uma manobra para proteger juridicamente o Sr.
Henrique Meirelles. Aí já é um insulto, e muito grave,
aos Tribunais Superiores do País.
O Presidente parece que não leu a Constituição
e não soube ou não desconﬁou que, na nomeação de
dirigentes para um Tribunal Superior neste País, se
exigem dois requisitos básicos: primeiro, o notável saber jurídico; segundo, comportamento pessoal ilibado,
conduta ilibada. Ou seja, o Presidente não pode imaginar que um telefonema do Sr. José Dirceu resolva a
situação de uma pessoa no Supremo Tribunal Federal.
Isso é depreciar demais a Suprema Corte do Brasil.
Se porventura o Sr. Meirelles vier a ser processado
e se existirem razões para a condenação dele, quem
sabe essa medida não encurte o caminho processual
para o trânsito em julgado de uma culpa eventualmente comprovada.
Não posso colocar dúvida sobre a honradez, a
seriedade e a independência dos Membros da Suprema
Corte de meu País. O Governo parece que coloca, porque não há outra explicação, fora o fato de ser este um
Governo marcado pela atitude política desastrada.
Na semana passada, não sei se a propósito, o
Governo inventou uma falsa briga na CPI do Banestado, tentando ombrear ao Senador Antero Paes de
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Barros, homem de espírito público a toda prova, as
querelas do Relator da CPI. Parecia uma briga de
turma em Nova Iorque: metade queria a zona leste e
metade queria a zona oeste da cidade. De repente, a
CPI entra num processo de desmoralização, como se
o Senador Antero Paes de Barros tivesse concorrido,
em algum momento, para que a CPI perdesse densidade e respeitabilidade.
Em casa, alertado pelo Senador José Agripino,
eu disse: meu Deus, caímos numa esparrela! O Governo colocou a CPI no banco dos réus e dele tirou o
Dr. Casseb, que ainda insiste em se manter à frente do
Banco do Brasil, apesar de tão atacado e tão crivado
de dúvidas quanto o Sr. Candiota, que já não é mais
nada no Governo. E o Sr. Meirelles, que também está
com o lombo descansado. Ou seja, cuidou-se de CPI
na semana passada inteira e não se discutiu Casseb,
não se discutiu Meirelles, não se discutiu aquilo que
tem sido a verdadeira afronta à posição ética deste
Governo.
Governo desastrado, Governo desarticulado,
Governo que não sabe conviver com boas notícias,
Governo que alia sempre uma boa notícia que ele
próprio constrói ou herda, Senador Edison Lobão, a
algum desastre político, a alguma atitude atoleimada
politicamente. O Presidente disse que os jornalistas
são covardes. Parece-me que, ontem, o Presidente
estava atacado de algum exu para dizer que os jornalistas são covardes. Algo extremamente desagradável,
extremamente grave, aquela mania de se permitir todo
tipo de licenciosidade.
O Presidente toma uma atitude que novamente
traz à primeira página dos jornais e dos noticiários
das televisões brasileiras a ordem do dia que, mais
uma vez, é o questionamento que fazíamos há algumas semanas: é possível ser Presidente do Banco do
Brasil alguém acusado de fatos tão graves como o Sr.
Casseb? Eu entendo que não. O Governo tem que se
pronunciar.
É possível ser mantido como Presidente do Banco
Central, ao invés de ser guindado a cargo de Ministro,
alguém cercado de tantas dúvidas, alguém que compra
propriedades em dinheiro vivo, alguém que é acusado
de transacionar com doleiros, alguém que dá uma declaração de Imposto de Renda para a Justiça Eleitoral
e outra diferente para o Fisco brasileiro?
Dá para manter como Presidente do Banco Central alguém que conﬂita na hora de se saber qual seria o
seu domicílio ﬁscal ou eleitoral, alguém que transforma
a sua vida pessoal numa confusão? Eu entendo que
não. Isso vai ser discutido outra vez, graças ao fato de
que o Governo, desrespeitando o Tribunal e imaginando proteger o Sr. Henrique Meirelles, simplesmente
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ressuscitou uma questão que não poderia morrer. Até
porque o Governo vai aprendendo, ao longo da sua
caminhada, que assuntos que não são resolvidos viram cadáveres insepultos.
Aí está a CPI da Assembléia Legislativa do Rio
de Janeiro – não quiseram permitir a instalação de
uma CPI nesta Casa para investigar o Sr. Waldomiro
Diniz –, apontando que o Sr. Waldomiro Diniz, que saiu
a pedido desse Governo, merece cadeia. Ou seja, o
Sr. Waldomiro Diniz continua sendo um fantasma de
noite a puxar a perna do Ministro José Dirceu e das
ﬁguras mais importantes da República, a assombrar
as consciências de ﬁguras que se imaginavam donas
de toda a ética do mundo e que estão demonstrando
agora uma brutal complacência com a falta de ética
ao se fazer política.
De repente, ﬁgura intocável é o Sr. Delúbio. Não
se pode falar do Sr. Delúbio. Eu posso falar tudo aqui
do que estou falando do Sr. Cássio Casseb, do Sr. Henrique Meirelles, mas do Sr. Delúbio, não. Eu continuo
achando que o Sr. Delúbio é a ﬁgura mais nebulosa
desta República. Continuo achando que o PT demonstra
um brutal medo de ver o Sr. Delúbio investigado à luz
do dia. E, por isso, histericamente, ameaça processar
o Senador Tasso Jereissati.
Sr. Presidente, encerro com uma última notícia.
Esta, Senadores Edison Lobão e Eduardo Azeredo,
quem sabe, não fosse o Sr. Henrique Meirelles a ﬁgura
de boa-fé que é, seria preocupante. No ﬁnalzinho da
medida provisória, está um detalhe importante, dizendo que, guindado, promovido à posição de Ministro, o
Sr. Meirelles passa a ter todas as prerrogativas dos
demais Ministros, entre as quais portar arma de fogo.
Daqui para frente, saibam que o Sr. Meirelles está andando armado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª terminou, Senador?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Com a palavra, como inscrito, o Senador Papaléo
Paes.
S. Exª tem a palavra por 20 minutos.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, estou inscrito, mas desistiria se, após o
Senador Papaléo Paes, pudesse falar pela Liderança
do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª será chamado em seguida, como Líder, Senador Jefferson Péres.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil demorou
um pouco para entrar na era do gás natural, mas agora está recuperando rapidamente essa defasagem.
Compramos gás da Bolívia, onde nossa Petrobras tem
atuação marcante. Começamos a lançar uma rede
nacional de gasodutos. Continuamos a descobrir jazidas de gás natural, seja ou não em combinação com
jazidas de petróleo.
O gás natural, além de seu preço competitivo, é
uma fonte energética que goza da vantagem da queima muito mais limpa que a dos derivados de petróleo.
Ele tem muitas formas de utilização. A principal delas
é seu uso nos mais diversos processos industriais,
substituindo o tradicional óleo combustível. Contudo, a
adesão das indústrias ao gás natural é naturalmente
gradual, depende de conversão, adaptação ou troca
de equipamentos já existentes. Por isso, é conveniente para qualquer país ou região que se inicia no uso
do gás natural assegurar um retorno do investimento
nos gasodutos, promovendo a construção de usinas
termelétricas consumidoras desse energético. É o que
o Brasil já faz.
Uma outra aplicação para o gás natural é seu uso
como combustível de veículos de passeio e comerciais.
Também aí já demos alguns passos. É, precisamente,
sobre essa utilização, sobre o chamado Gás Natural
Veicular (GNV), que desejo estender-me um pouco.
A queima quase por completo do GNV, no processo de combustão, é uma imensa vantagem que tem
esse combustível sobre a gasolina e o diesel, principalmente em áreas urbanas, onde sempre se luta contra
a poluição do ar. O gás natural emite menos poluentes
e causa menor dano ambiental.
Em área urbana, seu uso adequado, em condições de bom padrão técnico, permite reduzir as emissões de monóxido de carbono em 76%, de óxido de
nitrogênio em 84%, de hidrocarbonetos pesados em
88%. Especialmente quando substitui óleo diesel, reduz
substancialmente a emissão de material particulado e
de óxidos de enxofre.
Outra vantagem do gás natural veicular é o custo.
A conversão de uma viatura para uso do gás natural
custa cerca de R$3 mil, e é tecnicamente simples. Depois da conversão, o veículo torna-se bicombustível:
opera com gás natural ou com o combustível original,
podendo a troca ser feita mesmo com o carro em movimento. Portanto, com a conversão, o carro amplia a
sua autonomia, pois mantém o seu tanque original e
acrescenta o cilindro de armazenamento do gás natural veicular.
O gás natural veicular apresenta, ainda, vantagens mecânicas e operacionais que merecem ser
mencionadas. Como resultado da queima limpa, o
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motor e outras peças sofrem menos desgaste, barateando assim a manutenção. Acrescente-se a isso o
fator de que, o gás, é praticamente inexistente o risco
da adulteração – como estamos vendo a adulteração
do combustível gasolina.
E outra, como o gás é mais leve que o ar, em
caso de vazamento, ele se dissipa pela atmosfera, reduzindo o risco de explosões e incêndios. Enquanto
a gasolina se inﬂama 200 graus centígrados o gás só
se inﬂama 620 graus, o que reduz ainda mais o risco
de acidentes.
Por todas essas características, o gás natural
veicular é ideal para aqueles veículos que percorrem
altas quilometragens em área urbana, particularmente
táxis, ônibus e certas viaturas comerciais. Para esses,
a vantagem de custo operacional mais baixo, menos
poluição e disponibilidade de postos de abastecimento,
torna o gás natural veicular altamente atraente.
Devido a essas vantagens, o gás natural veicular
não precisa de subsídios; ele naturalmente se impõe.
Ouço o Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Papaléo Paes, o Brasil tem esta grande vantagem no
que diz respeito aos seus combustíveis: a possibilidade ampla da utilização do gás a que se refere V. Exª
e ainda a alternativa do álcool. Este produto foi uma
grande iniciativa de anos passados, que, lamentavelmente, de algum modo, perdeu-se ao longo do tempo. Retomado agora, ele será capaz não apenas de
atender ao consumo de combustível do nosso País,
em boa parte, mas também de gerar milhões de novos
empregos, sobretudo no campo. Não há atividade no
Brasil hoje mais intensivamente geradora de empregos
do que a indústria do álcool. Creio que V. Exª aborda
um problema que haverá de ser ouvido pelo Governo
nessas duas vertentes, a do gás, sendo utilizado pelos
nossos veículos, a um custo de conversão de apenas
R$ 3,5 mil, e a do álcool, cuja tecnologia o Brasil dominou amplamente. Cumprimento V. Exª. Oxalá o Governo possa ouvi-lo.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Agradeço a participação de V. Exª e peço permissão para
incorporá-la ao meu discurso.
Reaﬁrmo a nossa preocupação também com a
questão do álcool, uma tecnologia que o Brasil conseguiu desenvolver e que, logicamente, trouxe muita
conﬁança, como um combustível importante, não só
para o País como para o mundo. E trazemos aqui como
comparativo a questão dos combustíveis gasolina e
diesel. O álcool se encorpa muito bem à preocupação
do País de continuar mantendo essa linha de combustível muito importante.
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O investimento na conversão para gás, nesses
casos, é recuperado em cerca de meio ano. A rede de
postos que oferece gás natural veicular vem expandindo-se rapidamente nas cidades e regiões próximas a
gasodutos: são, hoje, cerca de 500 em todo o Brasil.
Os veículos que utilizam gás natural como combustível
já chegam a quase meio milhão.
Alguns Estados oferecem algum incentivo para
a adoção do GNV como redução de tributos sobre as
viaturas, ﬁnanciamento da conversão, licenciamento
de postos condicionado e a que tenham bomba de gás
natural. Outro fator que contribui para a difusão do uso
do GNV é a padronização técnica oﬁcial do combustível e do kit de conversão.
O que decide, acima de tudo, a adoção do gás
natural como combustível veicular é a disponibilidade
de opção de abastecimento. Ao se instalar um posto
revendedor, surge espontaneamente o interesse pela
conversão. Como dissemos, o gás natural veicular apresenta tantas vantagens que não precisa de estímulos
especiais. A Petrobras, recentemente, manifestou seu
interesse em ver ampliado o uso do GNV, do qual ela
é a grande fornecedora. Na verdade, a empresa prevê enorme expansão da frota de veículos movidos a
gás natural.
Senador Valdir Raupp, concedo um aparte a V.
Exª.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Senador Papaléo Paes, V. Exª traz um assunto importante
a essa tribuna. Acredito que o Brasil já poderia, hoje,
estar vivendo tranqüilamente fora dessas crises, dessas
turbulências de aumento do preço do petróleo, porque
somos quase auto-suﬁcientes, tanto em gasolina quanto
em óleo diesel, e ainda temos um potencial enorme de
gás natural e também de produção de álcool. Agora já
estão fabricando o carro multicombustivel, ou seja, que
pode funcionar com gasolina, álcool ou gás. Nós temos
esses três produtos. Cito aqui o exemplo de Rondônia,
porque temos lá o projeto do gasoduto Urucu–Porto
Velho, do qual não me canso de falar dessa tribuna.
Já estão construindo também o gasoduto Urucu–Manaus, tanto para abastecer as térmicas da capital do
Amazonas quanto para fornecer o gás para veículos,
ônibus e frotas de táxi. Em Rondônia, também não é
diferente, pois temos lá um termoelétrica queimando
um milhão de litros de óleo diesel por dia. O gás tem
praticamente a metade do custo do diesel. Assim, um
custo de R$45 milhões a R$50 milhões por mês de óleo
diesel baixaria para aproximadamente R$25 milhões
de gás natural. Seria uma economia de R$20 milhões
a R$30 milhões por mês, porque esse óleo é subsidiado pelo Sistema Elétrico Brasileiro. Na verdade, é
subsidiado pelo povo brasileiro, do qual é cobrada uma
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taxa, embora pequena e quase imperceptível, para
compensar o consumo de óleo diesel na geração de
energia elétrica no norte do País. Na região de V. Exª
também não é diferente. Portanto, eu tenho dito que
esse gasoduto Urucu–Porto Velho tem que ser construído com a máxima urgência. Tive oportunidade de
cobrar isso do Presidente da República pessoalmente, semana passada, na sua visita ao Acre, Bolívia e
Rondônia, e disse que já demorou demais e já deveria
ter sido inaugurado, pois já estamos esperando pela
licença ambiental do Ibama há dois anos. Houve um
problema do Ministério Público do Amazonas que emperrou um pouco o processo, e agora o projeto volta
à competência do Ibama, que deve expedir a licença
ambiental para que o gasoduto seja construído pela
Petrobrás, em parceria com empresas privadas que
geram energia com a Termonorte. Dessa forma, faço
mais uma vez aqui esse apelo e parabenizo V. Exª por
trazer à tribuna do Senado esse importante assunto.
Muito obrigado.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Agradeço também sua intervenção, Senador Raupp, e quero
parabenizá-lo pela oportunidade que seu Estado terá,
se Deus quiser, em breve tempo, de fazer uso desse
gás, não só economizando no preço do combustível
óleo diesel, mas também trazendo menos poluição
para o meio ambiente.
Acredito que o Governo Federal, o Presidente da
República tem muito interesse em solucionar essas
questões, apesar de ﬁcarmos sempre em uma situação
muito difícil, principalmente nas nossas interpretações
quanto às decisões do Ministério do Meio Ambiente e
do próprio Ibama. Apesar de serem Ministérios que nos
traduzem que seus técnicos deveriam ir para o campo
e conhecer a realidade, principalmente da nossa Amazônia – acredito que poucos conhecem a realidade in
loco –, muitas decisões atrasadas, não sei se por falta de conhecimento, por falta de coragem ou por não
terem uma deliberação nacionalista, fazem com que
esses projetos importantes, como é o gasoduto para
seu Estado, sejam concluídos.
Quero chamar a atenção principalmente do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama, para que olhem
com mais cuidado, determinação e respeito esses investimentos de que precisa a Amazônia, principalmente, mas que, por uma burocracia – eu não quero dizer
“burra” – inconseqüente, faz com que a nossa região
sempre ﬁque no prejuízo.
Frente a esse quadro, qual seria a posição do
Governo Federal? Dado que o gás natural veicular
realmente não exige subsídio e visto que o Brasil tem
interesse em promover também o uso da biomassa,
na forma de álcool – como lembrou muito bem o Se-
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nador Edison Lobão – e de biodiesel, pela vantagem
estratégica e na criação de empregos, o mais provável é que as políticas de governo para os combustíveis
sigam as seguintes linhas: incentivos para o álcool e o
biodiesel veiculares e para o gás natural na indústria e
na geração de energia elétrica; apoio para o gás natural veicular – GNV – nas áreas urbanas servidas por
gasodutos. No tráfego interurbano de caminhões e de
ônibus, haveria incentivos ao biodiesel.
Provavelmente teremos, em breve, veículos saindo das montadoras já adaptados ao gás natural. O ideal
seria que se fabricassem carros bicombustíveis, aptos
a usar o gás e o álcool.
Há alguns dias, houve o lançamento – se não
me engano, pela fábrica General Motors do Brasil –,
com a presença do Presidente da República, de um
veículo que faz uso de gás natural, de álcool e de gasolina. O Presidente, muito entusiasmado, com o motor
ligado, fez a conversão para os devidos combustíveis,
e o carro realmente mostrou que não sofria alteração
alguma, pelo menos no ruído do motor.
Contudo, preocupou-nos qual seria o preço desse
veículo. A fábrica ainda não fez uma estimativa de preço
para o mercado. Então, devo lembrar que o Governo é
fundamental, sim, na ﬁxação desse preço, porque ele
poderia participar com algumas isenções ﬁscais e fazer
com que esse veículo viesse para o comércio em um
preço alcançável pela maioria da população que tenha
poder aquisitivo para adquirir um veículo.
Então, Sr. Presidente, vemos que o que não falta ao Brasil são boas opções energéticas. O País dispõe de uma imensa riqueza e variedade de fontes de
energia.
Quero aqui fazer uma lembrança da ação do Presidente José Sarney para o nosso Estado do Amapá.
Quando S. Exª lá chegou com sua primeira candidatura,
em 1990, estávamos passando por uma situação bastante difícil no Estado, por falta de energia elétrica. Não
tínhamos alternativa, mas o Presidente José Sarney
teve uma solução imediata, e hoje estamos com uma
produção de energia suﬁciente para atrair as indústrias
que queiram investir no Estado do Amapá. Então, faço
essa referência e agradeço ao Presidente José Sarney
por essa visão de futuro. Logicamente, essa foi a sua
primeira ação imediata e muito favorável ao Estado,
além das outras extremamente importantes que ﬁzeram o Amapá passar a ter o grande respeito de que
dispõe hoje, nacionalmente. Nós temos que agradecer
ao Presidente José Sarney.
O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Muito obrigado.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – O País
dispõe de uma imensa riqueza e variedade de fontes de
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energia: potenciais hidrelétricos, petróleo, gás natural,
biomassa, carvão. Nesse quadro se insere o gás natural
veicular, que se apresenta vantajoso em muitos casos.
O gás natural veicular, nos próximos anos, certamente
estará presente, cada vez mais, como combustível dos
veículos que circulam pelas nossas cidades.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Muito obrigado.
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres,
como Líder do PDT, e, em seguida, ao Senador Edison Lobão.
S. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, vou abordar outro assunto, mas não
posso deixar de me referir à frase infeliz do Presidente
da República, quando, ontem, não sei se à guisa de
brincadeira, chamou os jornalistas de covardes porque
estariam com medo do Conselho de Imprensa, esse
Conselho de jornalistas.
Sr. Presidente, se os jornalistas estão com medo
desse Conselho instituído pelo Governo, têm toda a
razão. Também começo a ﬁcar com medo do ranço
autoritário deste Governo, inclusive pelo desrespeito à
opinião pública, quando, em vez de afastar o Sr. Henrique Meirelles até o ﬁm das investigações, promove-o
a Ministro por medida provisória. Sr. Presidente, este
Governo começa a dar medo.
Entretanto, o que me trouxe à tribuna foi o referendo na Venezuela, que manteve o Presidente Hugo
Chávez no poder. Não comentarei o mérito da decisão do povo venezuelano, porque isso cabe apenas
a ele, mas o fato serve-me de pretexto para lembrar
ao Senado que há meses apresentei uma emenda à
Constituição para inserir na Carta Magna o instituto
do recall, que me parece uma boa inovação das instituições americanas e existe em alguns Estados daquela federação.
Senador Papaléo Paes, como sabe V. Exª, o recall
consiste no plebiscito revogatório de mandato de quem
exerce postos executivos ou mesmo de senador, que
é um cargo majoritário. É inaplicável no caso de deputados federais e estaduais ou de vereadores, porque
em eleições proporcionais não há como se aplicar o
plebiscito revogatório. Para quem exerce mandato executivo, Senador José Sarney, creio que se trata de um
bom mecanismo democrático que impede que crises
políticas se transformem em crises institucionais.
Não fora o recall, Senador Sarney, o que teria
acontecido na Venezuela? Há uma oposição absolutamente inconformada com o Presidente, a nação dividida
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ao meio. Não iriam esperar dois anos de mandato de
Chávez. Provavelmente a situação teria terminado ou
em outra tentativa de golpe de Estado ou em desordem
generalizada nas ruas, talvez em uma guerra civil. No
entanto, graças ao recall, o povo foi convocado e, em
que pesem as acusações de fraude, não houve fraude generalizada. A verdade é que, gostemos ou não,
o mandato do Sr. Hugo Chávez está legitimado pela
aprovação popular, ou seja, democraticamente se vai
superar a crise.
Faço aqui um apelo público ao Senador Marcelo
Crivella, relator dessa emenda à Constituição de minha
autoria, para que traga o assunto a debate.
Senador Edison Lobão, eu pediria a V. Exª, como
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
que interferisse junto ao Senador Crivella no sentido
de convocar audiências públicas. Vamos discutir o recall; vamos saber se é conveniente ou não para o País
esse instrumento democrático que permite, em casos
excepcionais e mediante regras estritas, a antecipação de mandatos, principalmente no Executivo. É o
apelo que faço a V. Exª, com a sua proverbial vocação
diplomática – creio que estaria tão bem no Itamaraty
quanto está aqui no Senado –, para que o relator dê
tramitação a essa PEC, mesmo que seja para rejeitála, mas que haja um bom debate.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado a V. Exª.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Paulo Octávio, por
cessão do Senador Edison Lobão.
Antes ouço V. Exª, pela ordem, Senador João
Ribeiro.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Em seguida ao Senador Paulo Octávio, V. Exª poderá
fazer uso da palavra por cinco minutos.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, Srªs e Srs. Senadores, quero, em primeiro lugar, registrar que ontem representei esta Casa e o Presidente José Sarney na
cerimônia de abertura do XXIV Seminário Nacional
da Propriedade Intelectual, encontro que está sendo
realizado aqui em Brasília, com muito sucesso, com a
participação de técnicos, advogados e proﬁssionais de
todo o Brasil. O tema desse encontro é “Propriedade
Intelectual, Crescimento Econômico com Responsabilidade Social”.
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Quero deixar registrada também a atuação do Dr.
Gustavo Leonardos, Presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Creio que esse é um
caminho que o Brasil precisa trilhar, um caminho de
respeito à propriedade intelectual, do ﬁm da informalidade, do ﬁm do contrabando e das coisas irregulares.
Temos que trilhar, realmente, rumo à valorização da
propriedade intelectual, como o mundo todo já vem
fazendo. Estamos um pouco atrasados, mas estamos
caminhando.
Exatamente por isso quero informar, Sr. Presidente, que ontem foi encerrada a Semana Nacional pela
Cidadania e Solidariedade, que nos traz uma vez mais
à reﬂexão os constantes desaﬁos com os quais deparam nossa sociedade e nossas instituições, no pertinaz
caminho que temos a trilhar, rumo aos tão desejados
ideais de amadurecimento político e de justiça social,
na ﬁrme expectativa de que um dia a verdadeira plenitude democrática possa chegar de fato, sem nenhuma
exceção, a todos os nossos irmãos brasileiros.
No curso das intensas atividades de mobilização
que, ao longo dos últimos dias, marcaram, aqui em
Brasília e em todos os demais Estados, importantes
eventos – como manifestações em praças públicas,
campanhas de conscientização e de arrecadação, palestras, debates, cursos e outras iniciativas de articulação popular –, o crescente engajamento e a expressiva participação de setores representativos de nossa
sociedade civil levam-nos à gratiﬁcante conclusão de
que estamos realmente amadurecendo.
Mais e mais sensibilizadas, conscientes e responsáveis, grandes parcelas da Nação brasileira despertam a cada dia que passa, dispostas a ocupar os
espaços que lhes pertencem; dispostas a assumir e a
desempenhar o papel que lhes cabe na condução dos
mais autênticos instrumentos da democracia representativa; dispostas, enﬁm, a pavimentar os caminhos da
solidariedade, na consecução dos mais legítimos anseios coletivos, em favor do progresso e do bem-estar
da comunidade em que se inserem.
Neste notável fenômeno de despertar de consciências, é mais do que justo rendermos homenagens
àquele que foi sem dúvida um de seus principais precursores. É justo reverenciarmos a inesquecível memória do excepcional brasileiro que serve de símbolo e
inspiração ao movimento organizado que tomou conta
do Brasil durante a semana que passou.
Herbet de Souza, o saudoso Betinho, que partiu
de nosso convívio há sete anos – precisamente no dia
9 de agosto, data de início das atividades desta quinta
edição anual da Semana de Mobilização pela Vida –,
liderou, em 1993, a fundação do Comitê de Entidades
no Combate à Fome e pela Vida, o COEP, que hoje
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reúne cerca de 700 organizações, integradas em uma
extensa rede de entidades públicas e privadas, distribuídas em 27 comitês estaduais, com vistas à promoção
do desenvolvimento humano e social.
Desde então, as mais diversas parcerias vêm
sendo desenvolvidas entre múltiplos segmentos de
nossa sociedade, no sentido de propiciar experiências voltadas para a melhoria da qualidade de vida da
população excluída.
Os excelentes resultados alcançados por meio
de projetos ousados e inovadores têm possibilitado
um número cada vez maior de adesões de empresas,
associações e grupos informais, o que se vem traduzindo numa verdadeira revolução de comportamentos,
no que tange à responsabilidade de todos no combate
à miséria e ao compromisso comum da cidadania para
com a dignidade e a inclusão social dos brasileiros de
baixa renda.
A conseqüência prática da eﬁcácia de tais iniciativas tem-se demonstrado por uma substancial mudança na cultura das organizações, de norte a sul de
nosso País. E essa enorme revolução, que se espalha
silenciosa pelo Brasil afora, já ressalta também ante
olhares da comunidade internacional. No contexto das
oito metas ﬁxadas pelas Nações Unidas na virada do
século, ocasião em que ﬁrmamos a Declaração do Milênio, juntamente com outros 190 países, assumindo
o compromisso de perseguirmos uma pauta de macro-objetivos a serem alcançados até 2015, a Semana
Nacional pela Cidadania e Solidariedade propõe a uniﬁcação de uma agenda integrada entre os indivíduos,
o Poder Público e as instâncias não-governamentais,
numa autêntica cruzada contra as desigualdades sociais e a degradação ambiental.
Tais metas incluem a erradicação da fome e da
extrema pobreza que atinge 1,2 bilhão de pessoas em
43 países, cujos povos correspondem a 60% da população mundial; incluem, também, a universalização do
ensino básico, levando à escola 113 milhões de crianças que ainda estão fora dela; incluem a promoção da
igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres,
com a superação das disparidades de acesso à escolarização, num cenário em que 80% dos analfabetos
do mundo são mulheres.
Tais metas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, incluem ainda a redução da mortalidade infantil
(ainda na ordem de 11 milhões de óbitos anuais); a
melhoria da saúde materna, ante o quadro atual de
uma morte a cada 48 partos, em média, nos países
em desenvolvimento, assim como o combate à Aids,
à tuberculose, à malária e a outras doenças que ainda
aﬂigem grande parte da Humanidade.
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A garantia de sustentabilidade ambiental e a
constituição de uma parceria mundial para o desenvolvimento encerram o rol dos macros objetivos do
milênio, posto que um bilhão de pessoas no Planeta
ainda não têm acesso à água potável e que a maioria
dos países muito pobres gasta bem mais com os juros
de suas dívidas externas do que com a superação de
seus problemas sociais.
A semana que terminou ontem trouxe à baila todas
essas questões, num estímulo à reﬂexão, num concitar
da consciência nacional, por meio da capacidade de
articulação dos grupos organizados e da sensibilidade
dos indivíduos como cidadãos.
O resultado disso foi um grande mutirão de solidariedade, pois solidária é a índole do brasileiro, numa
corrente de entusiasmo, de trabalho e de dedicação
em que se sobressai o espírito fraterno e a vontade de
ajudar nosso País salta aos olhos do mundo e começa a
despontar como liderança emergente de um novo tempo
que se avizinha. Um novo tempo em que a supremacia
bélica e a supremacia econômica terão, inevitavelmente, de curvar-se ante a supremacia moral.
Nesse novo tempo que nos bate à porta, quando
se põe em xeque o futuro do Planeta, quando está em
jogo a sobrevivência da própria Humanidade, a liderança que há de se sobrepor a todas as outras certamente
é a ética, aquela em cujo fundamento se calca o maior
e o mais caro de todos os valores: o valor da vida.
Eis a nova moeda que regerá os novos mercados,
ensejará as novas tecnologias e moldará a nova ordem ﬁnanceira global, na saudável ambiência em que,
mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas, governos
e empresas hão de conviver. A nova moeda cunhada
pelos recursos naturais e pela conduta ética que inexoravelmente se imporão ao mundo. A valorização do
ser humano como bem maior a ser mais preservado.
Desejo, portanto, parabenizar os idealizadores e
executores dessa recém transcorrida Semana Nacional
pela Cidadania e Solidariedade, pois estou certo de que
é por meio desse exercício cívico, voluntário, ecumênico e apartidário que as instâncias representativas da
sociedade, em uníssono com a classe política e com
os demais setores produtivos da Nação brasileira, encontrarão os caminhos que conduzirão ao progresso,
ao reconhecimento e à dignidade que nosso País tanto
busca e que nossos irmãos tanto merecem.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP
) – Senador Paulo Octávio, poço pedir uma gentileza
a V. Exª?
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O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Pois não,
Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Estive na abertura da Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade, em São Paulo, presidida pelo
Presidente Lula.
Como eu estava preparando um pronunciamento,
não com a envergadura, o conhecimento e a inteligência
de V. Exª, mas tentando explicar a importância desse
fato, eu gostaria de apoiar o discurso de V. Exª.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Agradeço.
V. Exª muito enriquece e enobrece o meu pronunciamento, tendo em vista que esteve presente à abertura
que contagiou todo o Brasil.
Vou encaminhar ao seu gabinete cópia do meu
pronunciamento, para poder contribuir modestamente
com aquele que V. Exª certamente fará, oportunamente, nesta Casa.
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
V. Exª me dá licença, Senador Ney Suassuna? O
Senador João Ribeiro já me havia solicitado a palavra,
mas, no meu entusiasmo pelo discurso do Senador
Paulo Octávio, desviei minha atenção da lista.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com o
maior prazer.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador João Ribeiro, pela
ordem, por cinco minutos.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PFL – TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, trago, para registro nos Anais desta Casa,
dois grandes acontecimentos folclóricos que ocorreram neste mês de agosto no meu querido Estado de
Tocantins.
Reﬁro-me, primeiramente, às Cavalhadas de
Taguatinga, tão bem administrada pelo meu ilustre
amigo Paulo Roberto, seu grande Prefeito, realizadas nos dias 12 e 13, com a presença do Governador
Marcelo Miranda, que reúne, ano a ano, o povo daquela cidade, que atua na grande encenação. É uma
festa que se tornou tradição no Brasil, como herança
deixada pelos portugueses e espanhóis, onde são
representadas as batalhas que ocorreram no período
das cruzadas, no ano de 800 Depois de Cristo, entre
cristãos e mouros.
A encenação das Cavalhadas, que é realizada
na cidade desde a década de 20, faz parte dos festejos de Nossa Senhora D’Abadia, santa padroeira de
Taguatinga, com a realização de missas, procissões,
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festas e shows, que compõem o lado profano e sagrado dessa festa religiosa.
A outra festa folclórica, um verdadeiro acontecimento religioso que merece destaque, é a romaria
do Nosso Senhor do Bonﬁm, que reúne anualmente
cerca de 80 mil pessoas em Natividade e no Povoado de Bonﬁm, onde acontece sempre esse grandioso
festejo. Trata-se da maior manifestação religiosa popular do Tocantins, que se encerra no dia de hoje e
que tem seu ponto alto no dia do Senhor do Bonﬁm,
dia 15 de agosto.
A festividade contou com a presença do Governador Marcelo Miranda e com o apoio do Governo do
Estado por meio da Fundação Cultural do Estado, cuja
presidente é a Professora Meire.
Não existe memória sobre a data exata, mas se
estima que os festejos começaram no Século XVIII,
quando a imagem foi encontrada naquela localidade.
Com o passar do tempo, a memória acabou por se
transformar numa emocionante celebração da fé tocantinense. Centenas de peregrinos chegaram a percorrer
mais de 200 quilômetros entre sua cidade e o Povoado
do Bonﬁm, uma verdadeira festa de romaria.
Essas festas dão uma idéia da fé e da força do
povo tocantinense, que valoriza suas raízes e que se
mantém ﬁrme na busca da sua integração territorial
e espiritual.
Fica aqui, Sr. Presidente, o meu registro sobre
essas duas festas fantásticas, que se tornaram grande tradição dos religiosos, das pessoas que crêem em
Deus, no meu querido Estado do Tocantins.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Parabéns, Senador.
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna
por 20 minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje venho à tribuna
manifestar minha preocupação com as sérias deﬁciências do Brasil em várias áreas de infra-estrutura, mas
a principal delas, a que vou me referir inicialmente, é
a área de transportes.
Nós ﬁzemos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma opção pelo transporte rodoviário e hoje estamos numa grave situação porque as nossas rodovias
estão em pandarecos. Toda a nossa riqueza – e grande
parte dela é oriunda da agricultura – escoa por essa
malha, que precisamos rapidamente consertar sob
pena de pagarmos um preço muito alto.
Na maioria dos países do Primeiro Mundo, o escoamento das suas riquezas é feito por rodovia, ferrovia e navegação costeira e ﬂuvial. Nossa navegação
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costeira e ﬂuvial é praticamente zero hoje. Os únicos
navios que estão em nosso poder são os da Petrobras,
os únicos que têm a nossa bandeira. Estamos gastando US$6 bilhões anuais com arrendamento de navios.
Tínhamos uma situação muito mais confortável antes
de elaborarmos uma lei erroneamente. Entretanto, é
hora de repensar.
Privatizamos a maioria das ferrovias e apenas
pequenos trechos estão renovados.
Sobra o sistema rodoviário, que, para nossa tristeza, está em pandarecos. Neste Plenário, dois Senadores falaram sobre este assunto ultimamente. Um deles
foi o Senador Antonio Carlos Magalhães, que lembrou
que estamos com 57 mil quilômetros de rodovias inteiramente destruídas, precisando de pavimentação, e a
maioria com graves problemas de estrutura de base.
O outro foi o Senador Aelton Freitas, representante do
Estado de Minas Gerais, que discursou elogiando o
Presidente Lula pela decisão de editar medida provisória que autoriza o repasse aos Estados de parte dos
recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – Cide, com o objetivo de permitir investimentos na recuperação de estradas e obras viárias.
Apesar do esforço deste Governo, ainda continuamos com dezenas e dezenas de milhares de quilômetros de estrada que formam uma rede degradada.
Em certos lugares, é praticamente impossível utilizá-la
sem quebra do equipamento. Culpa também da nossa ﬁscalização, que deixa que transitem por nossas
estradas caminhões com carga acima do peso, que
daniﬁcam a pavimentação, e permite que carros, muitas vezes deteriorados mecanicamente, trafeguem e
causem acidentes.
Sr. Senadores, pasmem! Temos 80 mil acidentes rodoviários por ano: 50 mil feridos, 12 mil mortes;
destas, 7 mil no local. É essa a média brasileira. Vejam
que vergonha, que tristeza! É algo sem precedentes
no mundo. E não é só isso. Como as estradas estão
esburacadas, os caminhões têm que andar em baixa
velocidade, o que permite assaltos, mais do que o
normal. Assim, temos roubo de cargas e mortes de
motoristas. Enﬁm, é uma lástima a situação em que
estamos vivendo.
Segundo estudos recentes realizados por técnicos do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, a situação da nossa malha rodoviária
está em perigo. E por quê? Porque agora não basta o
recapeamento a cada dez ou quinze anos, pois o que
está em perigo é a própria base. Assim, teremos de
refazer a estrada, gastando muito mais.
Então, quando se fala na supersafra de grãos,
pensamos na logística. Mas os portos estão congestionados, as estradas em pandarecos, faltam contêi-
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neres. E o que se perde da safra, Srs. Senadores, é
suﬁciente para alimentar o Nordeste e preencher todas
as metas anuais do Programa Fome Zero. Outros estudos técnicos demonstram que o pavimento de uma
rodovia, uma vez degradado, como eu disse, precisa
ser refeito inteiramente. Isso gerará paralisação, porque se precisará fazer desvios.
Chegou uma parte do dinheiro da Cide, mas
urge fazer as obras. Na região do nobre Senador Luiz
Otávio, quando as chuvas por lá chegam, é pior, as
estradas ﬁcam só buraco e água, e só se consegue
transitar por elas puxado por trator. Como fazer, então? Eu conversava com um industrial nesse ﬁnal de
semana, e ele me dizia que fazia ﬁtas de DVD para
vender junto com os jornais em São Paulo e Rio de
Janeiro. – “Eu preciso aumentar o número de vendas,
mas não tenho avião para trazer a carga de Manaus.
Por caminhão, não chega, por ser uma carga altamente
sujeita a ser roubada. Roubam as ﬁtas e vão vendê-las.
É exatamente o que V. Exª está mostrando no recorte.
A situação é calamitosa.
Isso porque o País cresceu um pouquinho e vai
crescer mais. Quem conhece este País sabe que há
hoje 62 milhões de hectares plantados, mas há, ainda,
mais noventa milhões por plantar. Está progredindo. A
fronteira agrícola está avançando. Como será para escoar a safra? Não temos barcos. Os que ainda existem
são estrangeiros. Para exportar do Brasil para longo
curso, só temos 3% da frota, que são os navios que
trazem petróleo para a Petrobras. Vendemos todos
os nossos navios e acabamos com a nossa frota. Os
portos não têm onde armazenar os grãos. A perda,
como eu disse, cobre tudo do Fome Zero e dava para
alimentar o Nordeste durante um ano.
O que fazer? O que fazer em um País que entregou a maioria dos seus aviões? O que fazer em um
País que está com as estradas nessa situação? Há
somente uma solução: o PPP, mas para o fazermos,
o que é urgente, temos de resolver o problema nesta
Casa. Por quê? Porque temos três grupos: um que quer
resolver problemas pontuais a respeito do projeto; outro
que entende que o Governo está concedendo demais
para os empresários e um outro grupo que pensa que
os empresários estão tendo de menos. Portanto, são
três grupos: um pensa que está pouco, outro que é
grande a abertura do Governo para o empresariado,
e um terceiro que pensa que são pontos, como a Lei
de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Concorrência, e
assim por diante. Mas a verdade é que somente com
a ajuda da economia privada poderemos reformar e
criar a infra-estrutura e a logística de que o País necessita. E urge fazer isso. São Paulo e Minas Gerais
já ﬁzeram, e nós estamos engasgados, discutindo e
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procurando um caminho. A Liderança do Governo já
buscou organizar a agenda entre as três posições no
sentido de trazer a esta Casa os Ministros do Planejamento e da Fazenda, a ﬁm de que possamos encontrar
um caminho que seja mais ou menos pavimentado e
votar a matéria rapidamente. Urge votar a Parceria
Público-Privada.
Muitos países a implantaram com sucesso. Outros
implantaram e não obtiveram o sucesso que esperavam
porque o processo foi mal feito. Não podemos errar.
Não temos o direito de errar, porque já observamos
os outros errando. Na Paraíba, costumamos dizer que
quem é inteligente aprende vendo os outros apanharem, e não apanhando. Já observamos os que obtiveram sucesso ou não, e o porquê. Portanto, só nos cabe
votar. Dois grandes Estados já implantaram o programa: São Paulo e Minas Gerais. Mas a República não
tem tempo a perder. Precisamos votar rapidamente o
PPP nesta Casa.
E é exatamente nesse sentido que hoje ocupo
a tribuna, a ﬁm de pedir, Sr. Presidente, urgência aos
meus Pares, a ﬁm de pedir que organizemos a agenda
para discutir com o Governo e resolver as diferenças
restantes. Se o empresário está recebendo pouco,
que diga o porquê. Vamos discutir. Se o Governo está
concedendo demais, veremos o que podemos fazer.
Tem que haver conﬁança, tem que haver vantagem
para os dois lados. Não pode ser bom quando não é
bom para os dois lados. Mas, no momento, urge pensar na próxima safra. Ventos favoráveis empurram a
economia do País, e existem sérios problemas para
transportar as riquezas, para transportar as cargas,
para funcionar os portos. A Parceria Público-Privada
pode ser a solução.
A próxima semana será de votações nesta Casa.
Estarão todos aqui, e poderemos avançar muito. Se
Deus quiser, em setembro, poderemos estar votando
a matéria e resolvendo um problema urgente no País.
A infra-estrutura e a logística precisam ser tocadas
com rapidez, sob pena de paralisarmos o gigante que
está acordando, uma economia que está sendo revitalizada, e um País que necessita, como nunca, dessa
infra-estrutura.
Sr. Presidente, deixei de ler alguns textos. Peço a
publicação, na íntegra, do meu discurso, pois creio que
o que importa é a mensagem de que temos a obrigação
moral de votar a PPP o mais rápido possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR NEY SUASSUNA.
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho hoje a esta tribuna para manifestar
minha preocupação a respeito das sérias deﬁciências
que o Brasil enfrenta em matéria de infra-estrutura de
transportes.
Para reverter em médio prazo essa grave situação
e construir as bases que faltam para que o sistema produtivo nacional possa escoar as riquezas geradas sem
ter de arcar com grandes prejuízos, os investimentos
necessários são da ordem de bilhões de dólares.
Nós sabemos que o poder público sozinho não
tem a menor condição de bancar os custos dessas
obras, que são vitais para o nosso desenvolvimento.
Diante dessa realidade e da pressa que o País
tem em construir rotas modernas, rápidas e seguras,
semelhantes às existentes nos Países de Primeiro
Mundo, para o escoamento de inúmeros produtos industriais e agropecuários, o Governo Federal deveria
eleger como prioridade a busca de parcerias entre o
Setor Público e o Setor Privado.
Inegavelmente, os dois setores juntos teriam ampla capacidade de suportar os custos desses projetos.
É preciso considerar ainda que os valores de implantação dessas iniciativas poderão ser elevados em um
primeiro momento, mas, em médio prazo, serão amplamente lucrativos.
Assim, em tempo relativamente curto, gerarão
lucros signiﬁcativos para a iniciativa privada e benefícios para o setor público.
Por ﬁm, vale lembrar que a construção imediata
dessa infra-estrutura é vital para impulsionar o nosso
mercado interno, aumentar a oferta de produtos mais
diversiﬁcados e mais baratos, melhorar a qualidade
do consumo, proporcionar a criação de milhares de
novos postos de trabalho, multiplicar o volume de nossas exportações, que é uma meta do atual Governo, e
levar as nossas mercadorias até o Pacíﬁco, que é um
velho sonho que precisamos realizar no mais breve
espaço de tempo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, rodovias,
hidrovias e ferrovias são temas preocupantes e constantemente debatidos em todos os auditórios em que
se discutem os rumos do desenvolvimento nacional.
Aliás, há pouco tempo, neste Plenário, dois eminentes Senadores ocuparam esta tribuna para falar
sobre a situação de nossas rodovias.
O Senador Antonio Carlos Magalhães lembrou
que, dos 57 mil quilômetros de rodovias federais pavimentadas, grande parte apresenta graves problemas
de conservação.
Por sua vez, o Senador Aelton Freitas, representante do Estado de Minas Gerais, discursou elogiando

Quarta-feira 18

79

26533

o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela decisão de
editar medida provisória que autorizava repasse aos
Estados de parte dos recursos da Contribuição sobre
a Intervenção do Domínio Econômico (CIDE), com o
objetivo de permitir investimentos na recuperação de
estradas e em novas obras viárias.
Apesar dos esforços que foram feitos nestes primeiros tempos de governo para conseguir, pelo menos,
manter trafegáveis as dezenas de milhares de quilômetros de estradas que formam a degradada malha
nacional, a situação geral desse imenso patrimônio é
extremamente precária.
Vale dizer que o problema se vem agravando ao
longo dos anos por culpa da burocracia; da improvisação; da incompetência; da falta de cuidados com
a manutenção; dos caminhões que trafegam com o
peso das cargas acima do permitido; dos acidentes
graves que são freqüentes, envolvendo máquinas e
homens (são mais de oitenta mil acidentes por ano nas
rodovias federais, com mais de cinqüenta mil feridos
e mais de doze mil mortos, dos quais, mais de sete
mil morrem no local); da violência que paira constantemente em cada trecho com roubos e assassinatos;
e da degradação generalizada dos equipamentos de
apoio, que davam, antigamente, mais segurança ao
tráfego e aos motoristas, como placas de sinalização,
sistemas de comunicações, pontos de parada e postos
de abastecimento.
Segundo estudos recentes, realizados por técnicos do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), a situação da malha rodoviária brasileira
está em perigo.
De acordo com esses levantamentos, se não conseguirmos, desde já, uma fonte clara e permanente de
recursos, em pouco tempo haverá um colapso sério
no sistema como um todo.
Os diagnósticos revelam ainda que dezoito por
cento da malha está em péssimas condições e mais
de cinqüenta por cento está bem próxima de atingir a
mesma situação.
Por outro lado, se juntarmos a esse quadro as
perdas com o transporte da safra de grãos do País,
os resultados saltam aos nossos olhos.
Basta dizer que o desperdício seria mais do que
suﬁciente para alimentar toda a população do Nordeste e preencheria assim todas as metas anuais estabelecidas pelo chamado Programa Fome Zero para
aquela área.
Outros estudos técnicos demonstram que o pavimento de uma rodovia deve ser restaurado em períodos
de dez a quinze anos, mediante um reinvestimento de
pequenas proporções.
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Todavia, quando essa manutenção deixa de ser
feita no prazo, as estradas se degradam, os prejuízos
são incalculáveis e os investimentos em reparação
altamente vultosos.
Foi exatamente isso o que aconteceu com as
estradas brasileiras, que perderam recursos especíﬁcos com a Constituição de 1988 e começaram a se
degradar a partir do início do Governo Collor.
Apesar de todo esse quadro de diﬁculdades,
ainda é possível salvar as estradas nacionais. Como
dissemos anteriormente, além dos recursos que são
disponibilizados pelo Governo, seria necessário atrair
investimentos privados, buscar fontes de ﬁnanciamentos
externos e complementar o restante com a contribuição dos usuários. Todavia, em relação aos usuários,
as tarifas devem ser justas pelos serviços que lhes
são prestados.
Em síntese, tais providências precisam ser deﬁnidas urgentemente em uma nova política global de
recuperação e dinamização da malha de transportes.
Outros pontos fundamentais dessa diretriz seria eliminar
a improvisação, acabar com o desperdício de recursos
e evitar erros graves que são cometidos constantemente pelas próprias autoridades do setor.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no que se
refere às necessidades das hidrovias e ferrovias, em
função de suas importâncias estratégicas, os investimentos necessários para transformá-las em corredores
indispensáveis para o escoamento de nossa produção
são igualmente urgentes.
Lamentavelmente, após a Segunda Guerra Mundial, quando o surto de industrialização tomou conta
do País, a prioridade foi dada ao transporte rodoviário.
As ferrovias existentes foram gradativamente abandonadas e desativadas.
Quanto ao transporte hidroviário, este permaneceu em completo esquecimento. Assim, com grande
atraso, tudo ainda está para ser feito em benefício
dessas duas modalidades de transporte.
Inegavelmente, elas são suportes vitais da economia nacional, como acontece hoje em quase todos
os países desenvolvidos.
Em verdade, ao longo dos últimos sessenta anos,
não tivemos a devida preocupação em entender que
o Brasil dispõe de condições muito especiais para a
implantação de uma excepcional rede de navegação
interior.
Certamente, os custos são altos, porque quase
nada ﬁzemos até agora, mas, apesar de tudo, sabemos hoje que eles serão altamente compensadores
em breve espaço de tempo.
Nossas potencialidades são realmente fantásticas e causam inveja ao resto do mundo. Vale dizer
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que a rede hidroviária brasileira é formada por cinco
bacias: a Amazônica, a do Nordeste, a do Prata, a do
São Francisco e a do Sudeste.
Só a Bacia Amazônica, que responde por 20%
de toda a água doce do mundo, tem o maior sistema
ﬂuvial, o rio Amazonas, com uma bacia de drenagem
de 2 milhões e 700 mil milhas quadradas e 3 mil e
900 milhas de extensão. Vale a pena ressaltar que o
rio Nilo; o rio Paraná, que cruza o Brasil, Argentina e
Paraguai; o Congo e o Mississipi; têm projeção menor
que o Amazonas.
Com toda essa impressionante capacidade para
se desenvolver, o Brasil é um País privilegiado no mundo, mas precisa urgentemente viabilizar esses caminhos, como já o ﬁzeram os europeus e os americanos.
Para isto, precisamos de investimentos, mas o Governo
sozinho não dispõe dessa capacidade.
Como já dissemos anteriormente, o caminho mais
rápido é o estabelecimento de uma parceria viável entre o Setor Público e o Setor Privado, inclusive para a
adução/transposição das águas do São Francisco.
Precisamos queimar etapas e, só com essa parceria, será possível abrir essas passagens para a consolidação do desenvolvimento nacional.
Na Europa, por exemplo, mais de quatrocentos
milhões de toneladas de produtos são transportados
anualmente em mais de vinte e seis mil quilômetros
de hidrovias, dos quais mais de 10 mil são canais artiﬁciais.
Nos Estados Unidos, 40 mil quilômetros de hidrovias movimentam riquezas que chegam a quase 2
bilhões de toneladas transportadas.
No rio Mississipi, a hidrovia de uso mais movimentada do mundo, trafegam comboios de até sessenta mil toneladas.
No caso brasileiro, tomando como exemplo a
Bacia do Prata, que reúne os sistemas Tietê-Paraná e
Paraguai-Paraná, o transporte já chega a movimentar
mais de 6 milhões de toneladas de produtos em nosso território. Já no trecho do rio Paraguai que cruza a
Argentina até o Uruguai, mais 6 milhões de toneladas
são escoadas.
É importante alertar que a Bacia do Prata, em
médio prazo, se tornará a espinha dorsal da integração
do Mercado Comum do Sul (Mercosul).
Por último, cabe ainda destacar o elevado signiﬁcado econômico, político, social e ambiental que tem
o projeto de transposição das águas do rio São Francisco, que o Presidente Lula já elegeu como uma das
prioridades de sua administração e que custará cerca
de US$5,5 bilhões.
Segundo anúncio do próprio Governo, as obras
deverão começar ainda este ano. A transposição de-
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verá beneﬁciar onze Estados, e contará inicialmente
com recursos públicos e internacionais.
Todavia, as autoridades econômicas não estão
medindo esforços para viabilizar a lei que regulamenta
a Parceria Público-Privada (PPP), para atrair, futuramente, investimentos privados.
Justiça seja feita, o Presidente Lula avançou
bastante em direção da deﬁnição de um sistema de
Parceria Público-Privada (PPP) mais bem deﬁnido e
mais adequado para a urgente tarefa de elevar investimentos importantes no setor de transportes e em
outros segmentos de infra-estrutura. Vale aduzir que,
entre 2000 e 2003, os parceiros privados representavam cerca de 28% das inversões.
A intenção do Governo para 2004 é justamente a
de elevar signiﬁcativamente esse percentual, haja vista
a incapacidade do setor público em gerar os recursos
de que o País precisa, para poder iniciar a etapa de
crescimento a que se propõe daqui para frente.
Aliás, foi justamente com este objetivo que o Governo Federal encaminhou formalmente à Câmara dos
Deputados, no apagar das luzes de 2003, projeto de lei
que institui as normas para licitação e contratação das
PPPs no âmbito da União, Estados e Municípios e que
prevê a criação de um “Fundo Fiduciário de Incentivo
às Parcerias Público-Privadas” e que hoje se encontra
na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como vimos ao longo deste discurso, o objetivo é o de superar
etapas, para viabilizar em curto espaço de tempo a
construção de uma infra-estrutura que possibilite, em
médio prazo, o funcionamento de um setor exportador
forte, capaz de aproveitar ao máximo as oportunidades
que existem no comércio internacional e que dependem basicamente de grande capacidade de competir
nessa área.
Agindo assim, o Governo Federal está plenamente consciente de que a infra-estrutura de transportes
é um dos elementos fundamentais para garantir o desenvolvimento do sistema produtivo, que arca hoje com
custos elevados para transportar mercadorias.
Ao mesmo tempo, reconhece que é preciso diminuir a dependência das rodovias e viabilizar o uso
das ferrovias e das hidrovias.
É justamente aí onde deve ser fortalecida uma
eﬁciente integração entre o público e o privado, para
garantir o ﬁnanciamento dos grandes projetos nacionais
e assegurar o desenvolvimento sustentável do País.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª será atendido, na forma regimental.
Com a palavra o Senador Luiz Otávio.
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O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito a oportunidade,
Senadores Ney Suassuna, Romeu Tuma, João Motta
e Mário Calixto, para fazer desta tribuna uma reﬂexão,
mas principalmente um voto de apoio ao Presidente
Lula, ao Ministro Antonio Palocci e ao Presidente do
BNDES, Professor Carlos Lessa.
Tenho certeza de que, como obrigação e até
com respeito a nossa Constituição, a nossa cidadania, ao Congresso Nacional, a esta Casa, temos de
nos manifestar sobre a decisão do Governo de investir na Varig.
A Varig é hoje uma empresa dirigida pela Fundação Rubens Berta, que, além de sua tradição de produzir, de gerar emprego e renda, de transportar produtos fabricados no Brasil, tem a capacidade também de
transportar turistas que vêm conhecer o nosso País,
que vêm trazer divisas para as nossas economias.
Com certeza, a Varig precisa ter um voto de conﬁança, como está tendo do Governo Federal e terá
certamente do Congresso Nacional, tanto do Senado
da República quanto da Câmara dos Deputados.
A Varig é um referencial do Brasil em qualquer
país do mundo. É uma empresa que pode e deverá
continuar a dar não somente o suporte na infra-estrutura do País, na área de transportes, principalmente
de mercadorias, de valores e de pessoas, mas pela logística que a empresa detém nos portos e aeroportos,
com a sua capacidade de treinar pessoal, ao longo de
muitas décadas, de formar gente, principalmente na
área técnica, de manutenção, especíﬁca da aviação
propriamente dita – dos comissários de bordo, dos pilotos da companhia, que hoje voam pelo mundo todo,
que levam a marca do Brasil e vão continuar fazendo-o
–, porque não é justo que o Governo e nós, brasileiros,
deixemos ir embora a marca dessa empresa, de sua
vivência, do seu conhecimento e, diria até mais, do
know how e do bem intangível que ela representa.
A Varig possui a experiência de décadas e décadas de transporte aéreo, de formação de mão-deobra, de treinamento e de especialização no transporte,
principalmente nas rotas internacionais. Essa empresa
tem e terá apoio desta Casa, do governo federal e do
povo brasileiro.
Por isso, cumprimento o Presidente da República, o Ministro da Economia e o Presidente do BNDES,
enﬁm, todas as pessoas envolvidas nessa operação
ﬁnanceira não de salvar a Varig, mas de proporcionar à
empresa a capacidade ﬁnanceira de continuar a existir
e até de modernizar-se, desenvolvendo-se junto com
o Brasil, que agora apresenta esses índices econômicos tão bons.
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Com certeza, a Varig terá uma importância muito
grande na nossa economia, em nossas exportações e
importações e no transporte de turistas.
Com certeza, é visto por todo o Brasil o investimento feito nos aeroportos pela Infraero – que tem
como Presidente o nosso ex-colega, Senador Carlos
Wilson – e pelo próprio Ministério da Defesa. Dá-nos
uma satisfação muito grande andar pelo Brasil e ver a
condição dos aeroportos, principalmente nas capitais.
Agora, a Infraero começa a chegar ao interior do Brasil,
da Amazônia. Não basta investir em aeronaves e pessoal, mas também nos aeroportos, na área de comunicação e, principalmente, na de segurança da navegação
aérea. Com certeza, esse é um fator determinante na
navegação aérea. Temos visto tais investimentos na
Amazônia, inicialmente com o Sivam e, agora, com o
Sipam – Sistema de Proteção da Amazônia, que tem
dado retorno imediato à segurança da aviação.
É uma satisfação imensa ver a TAM, antiga Transporte Aéreo Marília, do saudoso comandante Rolim,
em condição quase de vanguarda no mercado de passageiros nacionais. Nós, que viajamos muito, Senador
Romeu Tuma – devido à necessidade que temos, usamos a ponte aérea entre nossos Estados de origem
e Brasília –, é muito comum vermos nos aeroportos
uma enorme quantidade de aeronaves, muito maior do
que a de outras companhias. Isso é algo que precisamos reconhecer. Trata-se da necessidade do próprio
mercado, pois outras empresas, com sua falência ou
extinção, foram substituídas pela TAM.
É muito comum ouvirmos, por meio da mídia
impressa principalmente, o reconhecimento dos técnicos do transporte aéreo de que o Brasil é privilegiado, porque, pelo mercado que temos, deveríamos ter
duas companhias de aviação, e temos bem mais que
isso. Temos quatro companhias grandes, que operam
em todo o País, e várias companhias regionais, que
exploram o transporte de passageiros, especialmente
nas regiões mais longínquas, como a Amazônia, onde
há grandes distâncias, e em especial o meu Estado, o
Pará, pelo seu tamanho, pelo seu potencial. Trata-se
de um Estado de muitas riquezas, com um povo muito trabalhador, o que gera muitas divisas e viabiliza
as exportações brasileiras. Com certeza, o Pará é um
Estado que sempre é motivo de orgulho para seu povo
e para os brasileiros.
Mas não falo isso só em relação ao meu Estado.
Na verdade, a Varig é uma empresa transnacional, que
precisa e deve contar com esse apoio, como agora
vemos ocorrer na forma de investimentos em infra-estrutura nos aeroportos.
Portanto, deixo aqui meu apoio a essa iniciativa
do Governo Federal, do Presidente da República, da
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equipe econômica. Realmente, precisamos, se for o
caso, sanear a área ﬁnanceira da Varig, investir mais
nessa companhia, modernizar sua frota, trabalhar
em outros mercados. Independentemente de quem a
dirige hoje ou a dirigirá amanhã, a Varig é um nome
que leva a imagem do Brasil para o exterior e faz um
grande trabalho no País.
Outro assunto que não poderia deixar de abordar
diz respeito ao tema do pronunciamento do Senador
Ney Suassuna. É muito interessante e atual a manifestação de S. Exª com relação às nossas rodovias,
às nossas hidrovias, principalmente, no nosso caso, à
Araguaia–Tocantins, à Tapajós–Teles Pires, às do rio
Amazonas e do rio Pará, que encurtam distâncias e
barateiam o custo de todos os transportes.
A hidrovia, além de ser um meio de transporte
mais barato e viável, estabelece uma equação não só
econômica, mas de atendimento a uma enorme área
ambiental, e permite a geração de energia. No Pará,
há o exemplo de Tucuruí – e, brevemente, o Estado
contará com a hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira
–, que gera energia para toda a Região Amazônica,
para o Nordeste e até para o Centro-Oeste e parte
do Sudeste.
Com certeza, essa capacidade de produzir riquezas, de cultivar grãos, de exportar soja para os Estados
Unidos – principal mercado consumidor – ou o minério
de ferro do Pará, por meio da Vale do Rio Doce, para
países como a China viabiliza nossa balança comercial. No Pará, são mais de US$2 milhões anuais, em
mais de 12 anos de superávit comercial. Portanto, é
necessário infra-estrutura, e o apelo que o Senador
Ney Suassuna fez nesta tarde é muito importante.
Nós temos o caso do Projeto Alvorada, um problema que penso não estar restrito apenas ao meu
Estado, mas o atual Presidente da Fundação Nacional
da Saúde já está a par. O Secretário de Estado José
Augusto Afonso e o Governador Simão Jatene estiveram na Funasa. Minha equipe no Senado Federal, junto
com a assessoria parlamentar da Fundação Nacional
da Saúde já analisaram detidamente as diﬁculdades e
a forma de solucioná-las, para que o projeto não ﬁque
paralisado. Há cidades em que as obras estão completamente paralisadas. São mais de 50, dos 143 Municípios do meu Estado, com mais de 100,5 milhões de
habitantes e mais de 1,25 milhão de quilômetros quadrados. Isso gera uma diﬁculdade muito grande para
a população, que tem as vias de acesso esburacadas
e a necessidade de atendimento dos serviços de saneamento e fornecimento de água potável.
Já ﬁz da tribuna um apelo ao Presidente da Fundação Nacional da Saúde e o reitero, até para evitar
que amanhã digam que estou convidando o Presiden-
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te da Fundação Nacional da Saúde a vir ao Senado
para prestar esclarecimentos. Esse não é o meu estilo
de trabalhar. Trata-se de uma necessidade que temos
e precisamos ver atendida. A Fundação Nacional de
Saúde local já está a par do assunto e tem a solução.
O Presidente da Funasa me informou que solucionaria
o problema, e continuamos a aguardar.
Não acredito que o Ministro da Saúde, Humberto
Costa, tenha conhecimento da questão e queira atrapalhar ou atrasar a sua solução, principalmente por se
tratar de saneamento e abastecimento de água, em
meu Estado ou em qualquer Estado da Federação.
Concedo um aparte ao Senador Leonel Pavan,
do PSDB de Santa Catarina.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador Luiz
Otávio, primeiro, cumprimento V. Exª pela brilhante explanação. Aliás, é muito comum V. Exª usar a tribuna do
Senado e falar, com muito conhecimento, sobre todos
os temas que abrangem a sua região. Nós estamos
a uma distância enorme – V. Exª, no Pará, e eu, em
Santa Catarina –, mas os problemas parecem ser os
mesmos. V. Exª, um Senador da base de sustentação
do Governo, sempre se tem comportado eticamente,
levando apoio ao que é bom e cobrando o que não
é feito. V. Exª dá esse exemplo no Senado. Mas nós
também estamos preocupados no Sul, principalmente no Estado de Santa Catarina. O nosso Ministro da
Saúde é uma das pessoas mais bem preparadas e
competentes do quadro do Presidente Lula. No entanto, estamos tendo diﬁculdades enormes para abrir
portas no Ministério da Saúde e levar os recursos devidos e investimentos para a Região Sul, para Santa
Catarina. E o Ministério da Saúde é apenas um setor.
Há pouco, V. Exª falava sobre rodovias. No meu Estado, Santa Catarina, temos quatro rodovias de grande
importância para o Brasil, e a saúde dessas rodovias
está precária. Não há mais como transitar, não há mais
como se viajar tranqüilamente, com segurança, e isso
se deve ao descaso do Governo. Permita-me usar o
espaço de V. Exª para dizer isso. Quase dois anos já se
passaram, e nós ainda não recebemos praticamente
nada do Governo Federal para os investimentos nessas rodovias. A saúde da população precisa da atenção do Ministério da Saúde, mas as nossas rodovias
precisam da atenção do Ministério dos Transportes.
Portanto, cumprimento V. Exª por essa sua excelente
explanação e aproveito o gancho para que o Governo
Federal olhe para a sua região, olhe para o seu Es-
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tado. Mas, por favor, Presidente Lula, olhe um pouco
também para Santa Catarina.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Senador
Leonel Pavan, agradeço a V. Exª pela manifestação,
pelo aparte de V. Exª, ilustre representante do PSDB
de Santa Catarina. Como faço parte do PMDB, partido
integrante da base do Governo, tenho aqui defendido
e votado com o Governo Federal, com o Presidente
Lula, porque tenho certeza de que o Governo Lula trabalha para o País, trabalha para o meu Estado. Mas
existem problemas localizados, como este agora do
Projeto Alvorada, do Ministério dos Transportes. Tenho certeza de que, com os recursos que estão sendo
repassados, com os contratos assinados não só para
manutenção e conservação das estradas, mas para
pavimentação e construção de novas vias, teremos,
nos próximos meses, bons resultados, porque, se
não os tivermos, Senador Leonel Pavan, não haverá
nenhum impedimento, nenhum mal-estar em virmos
a esta tribuna cobrá-los do Ministro dos Transportes,
assim como estamos fazendo com o Ministro da Saúde.
Além de sermos representantes da Federação deste
querido Brasil, não nos podemos esquecer, nenhum
de nós, de nossas origens, de onde viemos, por onde
fomos eleitos e do orgulho de pertencer a um Estado trabalhador, superavitário e que tem um Governo
sério, honrado e competente, como é o Governo do
Presidente Lula.
Temos que ter essa harmonia, essa parceria no
trabalho e no resultado das ações políticas para o nosso Estado. Nesse momento eleitoral, as coligações,
os partidos e as alianças estão sendo feitas, e cada
um defende a coligação e a aliança de seu partido. O
meu Estado tem a capacidade de gerar não somente
emprego, renda, divisas para o País, mas pregamos,
como sempre, a união do nosso Estado em prol da
nossa população, independentemente de ideologia ou
de questão partidária.
Era o que eu tinha a registrar nesta tarde. Agradeço ao ilustre Presidente desta sessão Senador Romeu Tuma pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado, Senador.
Para uma comunicação urgente, concedo a palavra ao Senador João Batista Motta, por cinco minutos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Tem V. Exª a palavra.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, eu também gostaria de me inscrever para uma
comunicação inadiável por cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª será o seguinte.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PMDB – ES. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Ney
Suassuna discorreu sobre a precariedade das nossas
rodovias e sobre a falta de ferrovias e de transportes
marítimo e ﬂuvial. Eu queria dizer aos Senadores e ao
Brasil, de uma maneira geral, que, quando se fala em
recuperar estradas e em recuperar nossos portos, a
resposta vem de imediato: não há recursos.
Entretanto, vejam bem, Srs. Senadores, o Governo, às vezes, sai de pires na mão e vai para os Estados
Unidos, mais precisamente para o BIRD, buscar recursos, ora para construir uma estrada, ora para construir
uma ponte, ora para recuperar um porto. Digamos que
o Governo traga de lá US$100 milhões. Pasmem V.
Exªs: desses US$100 milhões, 37%, ou seja, US$37
milhões vão diretamente em forma de impostos para
os cofres dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Só vamos investir a partir daí o que restou do pagamento desses tributos.
Estou apresentando, se Deus quiser, na próxima
terça-feira, um projeto de emenda constitucional onde
estou propondo a esta Casa que isentemos de qualquer
tributo obras públicas de infra-estrutura. Este projeto
deverá ter vigência de apenas 10 anos, enquanto este
País estruturar suas estradas, seus portos, abrir novas
estradas e construir novos portos. No meu Estado, o
granito tem sido exportado pelos portos do Rio de Janeiro. É uma vergonha, Sr. Presidente.
Com relação ainda à questão de se consertarem
as estradas, tenho feito veementes apelos ao Governo Federal no sentido de que criemos uma câmara
de gestão e coloquemos a sua frente um homem de
envergadura. O Governo Lula tem gente com gabarito
para enfrentar um desaﬁo desse. Por que o Presidente Lula não cria uma câmara de gestão? Por que não
vai buscar, dentre seus auxiliares, um homem do porte e do gabarito do Ministro Ciro Gomes? Trata-se de
um homem digno, honrado, corajoso, que tem todas
as condições de, à frente de uma câmara de gestão,
acabar com esse problema grave que tem assolado o
nosso País. Nossos portos e nossas estradas não têm
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como funcionar mais diante do atendimento da classe
produtora ao chamamento do Governo Federal para
a exportação.
Faço um apelo ao Presidente Lula para que convoque este homem que está sendo subutilizado em seu
Governo: o Ministro Ciro Gomes. Ponha ele à frente
de uma câmara de gestão. Vamos mobilizar este País
– Governo Federal, Estados e Municípios – e recuperar as nossas estradas em dois anos. Vamos reformular nossos portos. Vamos fazer projetos para construir
novos portos. Vamos dar condições ao nosso povo de
exportar o que vem produzindo com tanta galhardia.
Presidente Lula, vamos acordar! Vamos fazer
aquilo de que o Brasil está precisando em favor de
sua gente, principalmente quanto à geração de emprego e renda.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. João Batista
Motta, o Sr. Romeu Tuma, 1º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Luiz Otávio.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA)
– Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, do
PFL do Estado de São Paulo.
V. Exª dispõe de até 20 minutos.
O próximo a falar será o Senador Leonel Pavan,
do PSDB de Santa Catarina.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – V. Exª deseja
falar, Senador Leonel Pavan?
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Obrigado.
Falarei depois, Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio PMDB – PA)
– Senador Leonel Pavan, já foi ocupado o espaço das
comunicações inadiáveis. Então, V. Exª falará como
orador inscrito.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Luiz Otávio, Srªs e Srs. Senadores,
o Senador Pedro Simon, ocupando a tribuna, aﬁrmou
que são muitos os assuntos que devem ser tratados
aqui, pela avalanche de problemas produzidos pela própria imprensa. Faço um protesto: quem tentar algemar
a imprensa deve ser repudiado. Não se pode pensar
nisso. Qualquer um de nós, como homens públicos,
estamos sujeitos à ﬁscalização da sociedade. Por outro lado, temos todos os caminhos jurídicos para nos
defender, caso alguém ultrapasse o limite de respeito
ao cidadão. Então, não se pode discutir o trabalho li-
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vre da imprensa. A liberdade de pensamento deve ser
respeitada. Há caminhos legais para a defesa dos que
se sentirem ofendidos. Não adianta criar situações de
impedimento do trabalho livre da imprensa brasileira
ou internacional.
Há pouco, o Senador Ney Suassuna falava sobre as estradas e o prejuízo no roubo de cargas. Participei, na semana passada, em nome do Senado, de
uma reunião, promovida pela Polícia Federal, do setor
de combate ao crime organizado, cheﬁado pelo Dr.
Getúlio Bezerra. Contou com a presença do Ministro
Márcio Thomaz Bastos, do Dr. Clésio Andrade, ViceGovernador do Estado de Minas Gerais, e de outras
autoridades, discutindo-se o problema aﬂitivo do roubo de cargas e a importância do recapeamento das
estradas. Os caminhoneiros têm uma angústia muito
grande, pois precisam diminuir a marcha em alguns trechos, pela diﬁculdade das estradas, e a marginalidade
conhece esses pontos de lentidão. Assim, aproveitam
para assaltá-los, às vezes matando os motoristas. No
entanto, deixo esse assunto para depois.
Outra matéria me preocupou nesses dias. Peço
que o Presidente do PT, José Genoino, não me interprete mal. Não posso aceitar o que dizem as manchetes de jornais, em que S. Exª aﬁrma que o Governo é
vítima de ações exageradas e que a Polícia Federal e
o Ministério Público conspiram contra o Governo. Isso
não tem fundamento.
Sr. Presidente e Senador Leonel Pavan, quando
surgiu a CPI do Waldomiro, muitos fomos à tribuna dizer
que acreditávamos no trabalho da Polícia Federal, na
sua responsabilidade e na dignidade do Diretor-Geral,
Paulo Lacerda, que saberia cumprir com a sua obrigação na apuração dos fatos e trazer ao conhecimento
público o que realmente havia acontecido e qual era a
responsabilidade de Waldomiro Diniz desde a denúncia
em que ele e Carlos Cachoeira conversavam sobre o
problema da loteria do Rio de Janeiro.
O que aconteceu? Venho acompanhando o inquérito. O Delegado, Dr. César Nunes, teve o zelo de
pedir prorrogação de prazo ao juiz cuja distribuição do
inquérito estava sob sua gestão. O procedimento foi
encaminhado ao Ministério Público para que se pronunciasse sobre a concordância ou não com a prorrogação de prazo.
Os promotores ofereceram uma denúncia entre o
pedido de prorrogação de prazo e a devolução. O juiz
determinou que o processo fosse aberto aos denunciados, o que procrastinou o andamento do processo
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por mais de noventa dias. Portanto, o inquérito foi congelado durante esse tempo, trazendo diﬁculdade na
busca de novas provas, e cabe à autoridade policial
dar velocidade ao processo.
Lembro que, antes da Constituição de 1988, o
delegado de polícia poderia determinar e cheﬁar uma
busca e apreensão sem mandado judicial. Hoje, não.
A Constituição obriga que a autoridade policial, desejosa de uma busca e apreensão, consiga autorização
legal do juiz competente pelo processo.
E o que aconteceu? O delegado, Dr. César Nunes, e o promotor que acompanha o caso assinaram
um requerimento ao juízo competente para uma diligência de busca e apreensão na Caixa Econômica
Federal. Para quê? Para apurar, em documentos, o
envolvimento de Waldomiro com a GTech, que era um
procedimento de concorrência pública feito pela Caixa
Econômica com respeito à loteria.
É uma ação legitimada pela Justiça. Uma busca e
apreensão não tem violência, mas requer ﬁrmeza. Não
se pode avisar ou pedir licença para abrir uma gaveta.
Se a pessoa recusar-se, é possível até prendê-la por
obstruir a ação da Justiça, que está na mão da autoridade policial que cheﬁou a diligência.
Então, não houve agressão alguma. Não se pode
aceitar que o Deputado Genoino critique o delegado,
porque nós e vários membros do PT estivemos na tribuna para dizer que conﬁávamos na Polícia Federal,
na apuração, não havendo necessidade de CPI. Agora,
porém, houve a ação da direção da Caixa Econômica,
que pediu a devolução de alguns disquetes rígidos,
cujo sigilo poderia ser quebrado. A juíza determinou
a devolução, o delegado conﬁrmou com S. Exª e fez
a devolução. Aﬁrmou-se que foi agressiva e violenta,
coisa na qual absolutamente não acredito, porque era
legítima a ação na busca de informações para que se
concluísse o inquérito. Assim, a sociedade viria a conhecer realmente a responsabilidade de Waldomiro.
A CPI do Rio de Janeiro já está concluindo e já pediu
sua prisão preventiva.
Não se pode tentar desmoralizar a ação da polícia, principalmente da Polícia Federal, uma vez que
se está agindo dentro da lei, sem resquício algum de
violência ou de infração a dispositivo legal.
Portanto, Deputado José Genoino, com todo o
respeito que tenho pela sua história, pelo seu passado, pediria que raciocinasse melhor sobre esse tipo
de acusação que faz contra a Polícia Federal e o Ministério Público.
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Hoje ainda, temos de cumprimentar a Polícia Federal pela Operação Farol da Colina, que está cumprindo vários mandados de prisão, principalmente com
doleiros, resultantes já de operações anteriores que
nasceram aqui nesta Casa, como a CPI dos Precatórios, que pegou o Banestado e outros tantos bancos,
cujos inquéritos estão em andamento, já com condenações. São ações legítimas, respaldadas na lei, na
responsabilidade da lei.
Não quero tomar muito tempo. Pretendo falar hoje
ainda sobre os crimes hediondos. Fiz um trabalho ao
lado da assessoria sobre a importância desse tipo de
condenação pela Justiça. O enfraquecimento da autoridade levará, sem dúvida, à vitória dos marginais
contra o Estado de Direito de que o cidadão necessita
para se sentir mais seguro no que diz respeito à sua
liberdade de caminhar.
Pois não, Senador Leonel Pavan.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador Romeu Tuma, queria deixar registrado que um dos fatos
marcantes de minha vida política foi tê-lo conhecido e
com V. Exª vir mantendo contato seguidamente. Digo
isso por tudo o que V. Exª representa para o nosso
Senado e para a política brasileira, principalmente por
sua história, por seu passado junto à Polícia Federal.
Quando mencionamos o seu nome pelo Brasil afora,
as pessoas sempre escutam com muita atenção, e
isso se dá pelo respeito que têm por V. Exª, respeito
alcançado ao longo de um trabalho de muitos anos
na área de segurança e, depois, como homem público. Ao expressar a sua preocupação relativamente ao
Presidente do PT, José Genoino, V. Exª usa de muita
educação, pedindo desculpas a ele para contestá-lo
– V. Exª é uma pessoa que respeita todos. De fato,
causa preocupação ver o Presidente nacional do PT
fazer críticas à maior instituição de segurança do País.
Há poucos dias, a Polícia Federal teve que paralisar as
suas atividades para tentar buscar um pouco dos seus
direitos, avançar um pouco. Ficamos órfãos; o Brasil
ﬁcou exposto ao tráﬁco, ao contrabando. Os aeroportos enfrentaram problemas; não conseguíamos mais
ter acesso aos aeroportos, fazer viagens aéreas com
tranqüilidade; havia ﬁlas enormes. A Polícia Federal é
a instituição de maior respeito deste País. Penso que
não podemos colocá-la em dúvida, pois é uma instituição que sempre tem trabalhado com transparência e
lisura. Se existe algum caso que desabone a instituição
– isso pode ocorrer em qualquer setor –, ele deve ser
levantado; deve-se dizer qual setor, qual policial, qual
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autoridade cometeu deslize ou não está atuando com
responsabilidade. Quero aqui cumprimentá-lo pela
defesa dessa grande instituição para a segurança do
nosso País que é a Polícia Federal.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Muito obrigado, Senador Leonel Pavan. V. Exª está sendo muito
gentil comigo e reconhece a importância da Polícia
Federal e a seriedade que a norteia. De fato, ela não
tem tolerância com os desvios de conduta de qualquer
de seus membros. Sr. Presidente, diante de qualquer
abuso de autoridade – isso é estabelecido em lei –,
pode-se processar a autoridade policial. O ordenamento
jurídico do País legitima ação desse tipo.
Essas críticas que procuram esvaziar uma ação
legítima têm como conseqüência a diﬁculdade no andamento dos inquéritos. O que queremos é buscar a
verdade. Se o sujeito deve, se o sujeito infringiu dispositivo legal, se houve desvio de conduta, tem que
ser processado e condenado – a cadeia foi feita para
pessoas que assim agem.
Não se pode deixar de reconhecer a legitimidade
da ação da Polícia Federal, principalmente quando se
trata de um inquérito difícil como o que está em questão, no qual não pode e não deve haver intervenção
política de forma alguma, sob pena de amanhã as autoridades constituídas do País ﬁcarem sob suspeita da
população. Temos que apoiar essa instituição e manter
a vigilância para que o inquérito tenha andamento e a
verdade venha à tona.
Hoje eu vinha lendo no avião o que escreveu a
advogada Márcia Klinke. Ela faz alusão à “ﬂorescente
economia do mal”, Senador Leonel Pavan, uma referência à lavagem de dinheiro. Ela apresenta vários
argumentos sobre os quais me disporei a discutir na
próxima semana.
Fui relator do processo legislativo que deu origem
à lei referente à lavagem de dinheiro. Senti de perto,
durante minha gestão na Polícia Federal, a importância
de se ter uma lei forte para que se pudesse encontrar
caminhos para inibir, de forma segura, o fácil trânsito
do dinheiro, que anda pelo mundo e volta de forma
aparentemente legal.
Agradeço-lhe, Sr. Presidente, e peço que, sobre
o crime hediondo, seja o meu discurso publicado na
íntegra.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ROMEU TUMA.

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 18

87

26541

88

26542

Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 18

89

26543

90

26544

Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 18

91

26545

92

26546

Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 18

93

26547

94

26548

Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 18

95

26549

96

26550

Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 18

97

26551

98

26552

Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 18

99

26553

100

26554

Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 18

101

26555

102

26556

Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 18

103

26557

104

26558

Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 18

105

26559

106

26560

Quarta-feira 18

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA)
– V. Exª será atendido nos termos regimentais.
A palavra está facultada. (Pausa.)
Concederei a palavra, por cinco minutos, ao Senador Leonel Pavan.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA)
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Arthur
Virgílio, Líder do PSDB pela representação do Amazonas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Antes de ouvir o Senador Leonel Pavan, que acaba de formular um aparte
muito percuciente, muito clarividente ao discurso sólido,
consistente do Senador Romeu Tuma, trago à Casa,
Sr. Presidente, uma preocupação que, para sobre ela
expender algumas razões, não será necessário mais
do que dois minutos.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu pelo afastamento do Governador de Roraima, Estado vizinho
do meu. O jornal mais lido de Boa Vista é o mais lido
também no Amazonas; há uma ligação muito grande
entre a vida cultural de um Estado e a do outro.
O que me relatam amigos que me telefonam e
desconhecidos que me escrevem é que há um quadro
de acefalia no Estado. A sensação que se tem é a do
provisório. O governo, Senador Pavan, não se aﬁrma,
porque estaria sendo defenestrado por decisão judicial.
Ao mesmo tempo, empresários, agentes econômicos,
todos os segmentos da sociedade civil estão perplexos,
sem saber a quem exatamente prestar contas.
Chamo a atenção do Senado e de V. Exª, Sr.
Presidente, para a necessidade de uma tomada de
posição desta Casa no sentido de encaminharmos a
opinião do Senado – não uma decisão, porque não
cabe a nós uma decisão –, a posição do Senado a favor de um rápido desfecho para aquele caso. Se isso
não for feito, os investimentos rarearão, o quadro de
anarquia administrativa se instalará, o desânimo e a
baixa estima tomarão conta dos roraimenses.
Com esse registro, longe de estar me intrometendo na vida política de um Estado, falo de uma realidade que é muito próxima da minha. Roraima é um
Estado irmão, meu avô foi juiz em Boa Vista, quando
Boa Vista era comarca do Estado do Amazonas, antes
da divisão territorial. Lá existe uma avenida muito bonita com o nome de Desembargador Arthur Virgílio em
homenagem ao meu avô. Portanto, sinto-me obrigado,
certamente corroborando a opinião e a preocupação
de Senadores e Deputados do Estado de Roraima, a
cobrar uma posição do Senado diante desse preocupante quadro de acefalia.
Meu gabinete recebe muitas comunicações e
telefonemas, alguns até em tom de súplica, alertando
e pedindo apoio para que ajudemos a levar Roraima
para os quadros de sua plena normalidade. Hoje, o
que se percebe é que impera a acefalia e, portanto,
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impera uma lamentável anormalidade, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Peço desculpas ao Senador Leonel Pavan. Ouvirei o seu discurso com muita atenção, mas ﬁz aqui
um registro que julguei ser necessário; o registro que
cabia a um Senador que se preocupa com o País e,
muito fortemente, com aquela vizinhança que conheço tão bem, um Estado tão viável, tão produtivo, tão
capaz de dar o grande salto e que hoje se vê às voltas
com problemas políticos que são contornáveis, desde
que haja a efetiva decisão de quem tem que decidir no
sentido de levar Roraima a encontrar a normalidade
política – normalidade política que vem com a idéia de
um governo deﬁnitivo e não com a idéia de um governo provisório e de uma situação provisória que está
atormentando a cabeça do povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA)
– Com a palavra o Senador Leonel Pavan, do PSDB
do Estado de Santa Catarina.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, recebemos um pedido
dos Vereadores de Descanso, Alvari Mazzardo, Irmany
Bortoloto, Carlos Tessaro, Lenoir Povala, Jedson Cerezer, Alberto Brugnerotto, Alice Briedis, Agenor Guadagnin e David Dalmás.
A Câmara de Vereadores do Município de Descanso, no Estado de Santa Catarina, aprovou, por unanimidade, a Moção nº 5, de 2004, em que solicita ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, e ao Sr. Ministro da Fazenda, Dr.
Antonio Palocci, a imediata correção da atual tabela
do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
Descanso é uma pequenina cidade do interior
de Santa Catarina, cuja economia baseia-se na agricultura e na suinocultura. Tem um povo trabalhador e
ordeiro, que labuta todos os dias para sobreviver. Chamam os Srs. Vereadores a atenção do Presidente Lula,
solicitando a Sua Excelência a correção da tabela do
Imposto de Renda da Pessoa Física.
A exemplo de milhares de brasileiros, a Câmara de Vereadores de Descanso, ao aprovar a referida
moção, reconheceu que a maioria dos assalariados,
formada basicamente por pessoas que recebem baixos
e médios salários, corresponde às maiores vítimas da
cobrança desse imposto, que exige, na verdade, um
ajuste de mais de 55,3% e uma redeﬁnição do universo dos que são hoje obrigados a contribuir a cada
exercício. Vejam que esse é o índice que precisa ser
corrigido na declaração do Imposto de Renda.
A não correção da citada tabela e dos limites de
deduções previstos na legislação em vigor continuam
penalizando milhares de contribuintes que deveriam
estar isentos. Por sua vez, outros milhares que poderiam muito bem estar submetidos a alíquotas inferiores são igualmente espoliados pela injustiça ﬁscal que
reina no País.
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Sr. Presidente, o discurso é extenso, por isso peço
que seja dado como lido, para que o Presidente Lula
tome conhecimento dessa moção dos Vereadores de
Descanso – um ato de repudio à atual ação do Governo
–, que solicita ao Dr. Antonio Palocci e ao Presidente
da República a imediata correção da atual tabela do
Imposto de Renda da Pessoa Física.
Permita-me, Sr. Presidente, para ﬁnalizar, dizer
que hoje o Governador de Santa Catarina, mais uma
vez, veio a Brasília para reivindicar. Se existe um Governador que viaja do seu Estado para Brasília, esse
é o de Santa Catarina. Infelizmente, S. Exª vem aqui,
fala com os Ministros, com o Presidente, solicita apoio,
e volta de mãos abanando.
Uma das reivindicações de S. Exª é a internacionalização do aeroporto de Navegantes, do qual já falamos aqui inúmeras vezes. Está chegando a temporada.
O aeroporto está pronto. Carlos Wilson entregou-o com
a pista preparada, a infra-estrutura pronta, porém não
se encontra respaldo no Governo Federal para que as
medidas sejam tomadas. O Presidente da República
esteve lá há poucos dias, não sei por que, já que não
tinha o objetivo de internacionalizar o aeroporto. Outdoors estavam espalhados por Santa Catarina e no
aeroporto com dizeres como “Navegantes – Santa
Catarina aberta para outros países. O aeroporto de
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Navegantes está deﬁnitivamente internacionalizado”.
E não ocorreu nada até agora.
Falei com o Senador Ney Suassuna, que me
disse: “Pavan, é apenas uma questão de vontade política”. Se existem infra-estrutura, vôos, empresas que
querem fazer os vôos de Navegantes a Buenos Aires
e a Santiago, como a TAM, a Gol e uma empresa argentina, por que não atender essa reivindicação que
é feita há tantos anos?
Por isso, ﬁca aqui, mais uma vez, o nosso protesto
pelo descaso do Governo Federal com o meu Estado.
A internacionalização do aeroporto de Navegantes
seria boa para o Paraná e para o Rio Grande do Sul,
mas principalmente para Santa Catarina, uma região
de muitos empresários, que exportam seus produtos
e necessitam de se locomover de um país para o outro, e de cidades turísticas como Joinvile, Blumenau,
Balneário Camboriú, Itajaí, Jaraguá do Sul.
Deixo registrado, da tribuna do Senado, nosso repúdio pelo descaso do Presidente Lula, por não ter ele
internacionalizado o aeroporto de Navegantes, quando lá esteve. Espero que o Governo Federal atenda
Carlos Wilson, os nossos empresários, os Senadores
e Deputados Federais, para, pelo menos uma vez,
respeitar Santa Catarina.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR LEONEL PAVAN.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA)
– V. Exª será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA)
– Os Srs. Senadores Mozarildo Cavalcanti, Sérgio Zambiasi, Alvaro Dias, Teotônio Viela Filho e Valdir Raupp
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso
I e o § 2º do art. 210 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente Srªs
e Srs. Senadores, em setembro do ano 2000, houve,
em Nova Iorque, a maior reunião de chefes de Estado e
de governo da história. Essa reunião, conhecida como
Cúpula do Milênio, deu origem a uma declaração, na
qual os líderes mundiais reunidos aﬁrmaram uma série
de metas a serem atingidas neste milênio.
Essas metas, Sr. Presidente, em conjunto, dizem
respeito à redução da pobreza no mundo. Na primeira
delas, os líderes mundiais se comprometeram a agir
no sentido de reduzir pela metade, até 2015, o número
de pessoas que vivem com uma renda diária de menos de 1 dólar PPC (“paridade do poder de compra”,
ou seja, eliminando-se a diferença de preços entre
os países).
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Em 2001, segundo dados do Banco Mundial, cerca de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas viviam com
menos de 1 dólar PPC por dia. Quase metade da população mundial, 2,7 bilhões de pessoas, viviam com
menos de US$2.00 PPC. É um quadro desalentador
de pobreza. Se a meta ﬁxada na Cúpula do Milênio for
efetivamente atingida, ainda assim mais de 1 bilhão
de pessoas continuariam a viver com o equivalente a
menos de US$2.00 de poder de compra.
Segundo o Banco Mundial, essa meta pode ser
efetivamente alcançada em 2015, caso a situação
econômica mundial, e, em especial, as economias da
Índia e da China, continuem caminhando na direção
em que estão, sem maiores crises. No entanto, não
só as disparidades regionais são grandes, como também outros indicativos de pobreza não estão recuando
com a mesma eﬁciência. Se a pobreza, de fato, tem
diminuído nos países asiáticos, vem aumentando, por
exemplo, na África sub-saariana. E não se tem obtido
o mesmo sucesso, por exemplo, em diminuir a mortalidade infantil e materna, em universalizar o acesso
ao ensino primário e em eliminar a desigualdade entre os sexos.
O mundo tem uma idéia clara da dimensão do
problema, como mostra a declaração da Cúpula do
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Milênio. Todos estão convencidos de que, entre as
metas prioritárias para o desenvolvimento social e
econômico do mundo, deve estar a eliminação da pobreza. No entanto, o que fazer, diante da enormidade
do problema? Como fazer para que essa metade da
população do planeta que vive em situação de penúria
venha a participar mais eqüitativamente da prosperidade mundial? Eis aí, Srªs e Srs. Senadores, nossa
quadratura do círculo.
Pensando nesse tema, lembrei-me de um artigo
publicado em fevereiro deste ano pelo jornal O Estado
de S. Paulo, de autoria de Alvin e Heidi Tofﬂer, renomados “futurólogos” americanos, co-autores de livros
como O choque do futuro e A terceira onda. Permitamme, Srªs e Srs. Senadores, resgatar aqui algumas das
idéias que defendem nesse artigo.
Os autores iniciam seus argumentos lembrando
um aparente paradoxo. Por um lado, todos parecem
convencidos de que a pobreza deve ser combatida e
eliminada. Além disso, nos últimos 50 anos, os países
ricos deram mais de US$1 trilhão, na forma de ajuda
ou assistência ao desenvolvimento dos países mais
pobres. No entanto, por outro lado, a pobreza continua, pois, como já disse, quase metade da população
mundial vive com menos de US$2.00 por dia.
De certa forma, lembram os autores, mesmo isso
é uma relativa vitória, se pensarmos em prazos mais
longos. Se quase metade da população mundial vive
abaixo da linha de pobreza, mais da metade vive acima. Se compararmos essa situação com a de alguns
séculos atrás, houve um avanço considerável. No início
da chamada revolução industrial, que os autores identiﬁcam como a segunda grande “onda” de mudanças
na evolução econômica, social e cultural da humanidade, o número de pobres e miseráveis era esmagadoramente maior.
Essa “segunda onda”, no entanto, atingiu desigualmente os vários países. Alguns, que são hoje os
mais pobres, não completaram o ciclo de industrialização que caracterizou essa “onda”. Outros, que são
hoje os mais ricos, já começaram a fazer a transição
de uma economia baseada no industrialismo para uma
baseada no conhecimento. Já se beneﬁciam de uma
“terceira onda” de mudanças.
A tese que os autores querem defender em seu
artigo é que o combate à pobreza, hoje, não pode
deixar de levar em conta o fato dessa “terceira onda”
de transformações, que há décadas já espalha suas
mudanças nos países mais ricos. Para os países pobres, em especial, as escolhas que terão de fazer no
futuro são estratégicas.
Por um lado, não têm como evitar a necessidade
de aprofundar ainda as transformações da segunda
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onda. Buscar seguir o caminho do desenvolvimento,
da modernização, da industrialização é ainda um objetivo válido. Mas a eliminação da pobreza, por esse
caminho, será cada vez mais lenta, à medida que as
mudanças trazidas pela terceira onda se multiplicarem
na economia global.
Por outro lado, os países pobres terão de se
esforçar para não perder o impulso da terceira onda.
Caso o percam, sua distância para os países mais ricos não só interromperá sua diminuição, como poderá agravar-se. Se os países pobres vierem a perder a
terceira onda, isso signiﬁcará mais atraso para os já
lentos progressos que fazemos no combate à pobreza no mundo.
Seja como for, é inevitável que o desdobramento dessa terceira onda nos países ricos tenha efeitos
sobre os países pobres. Na medida que os países ricos fazem a transição para uma economia baseada
no conhecimento, muitas indústrias de baixa tecnologia migram para países mais pobres, onde, via de
regra, os salários são mais baixos. Isso, em muitos
casos, representa um benefício para os países que
receberam essas indústrias. Mesmo sendo baixos,
muitas vezes os salários signiﬁcam um aumento real
de renda para uma parte da população que vivia miseravelmente. Além do mais, essa migração de fábricas
ajuda a fazer avançar a industrialização dos países
que as receberam.
Mas hoje a interação cada vez mais intensa das
economias já permite a “exportação”, pelos países ricos,
também de empregos ligados à terceira onda. Hoje,
programadores de computador na Índia trabalham para
corporações americanas, analistas ﬁnanceiros no Brasil
trabalham para bancos europeus. Esse fenômeno não
pode ser negligenciado pelos responsáveis pelas políticas públicas nos países mais pobres. Assim como a
migração de fábricas faz avançar o setor da segunda
onda, a “exportação” desse tipo de empregos pode
impulsionar a terceira onda nos países mais pobres,
encurtando alguns caminhos.
A questão é complexa e delicada. Nos momentos de transformação profunda, somos chamados a
deixar de lado preconceitos e maneiras esclerosadas
de pensar, a mudar nossos paradigmas, e isso nem
sempre é fácil.
Um exemplo dado pelos autores ilustra bem isso.
Trata-se da questão de como redeﬁnir a propriedade
nesse contexto de transição. Essa é, certamente, uma
questão central para o combate à pobreza. Por um lado,
é preciso estender o direito à propriedade aos mais
pobres, formalizando sua posse dos meios necessários
para superar sua situação de pobreza. Por outro lado,
é cada vez mais difícil proteger e garantir os direitos
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de propriedade intelectual, cuja importância para uma
economia baseada no conhecimento é óbvio.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que à
medida que a humanidade progride, progridem também
os instrumentos que temos à nossa disposição para
tornar a vida melhor. Dispomos, hoje, de mais meios
para lidar com o ﬂagelo da pobreza do que tinham
aqueles que viveram as primeiras fases da revolução
industrial, nos séculos dezoito e dezenove.
O que é preciso, sobretudo para os países
que, como o Brasil, não pertencem ao grupo dos
países mais avançados social e economicamente,
é não perder de vista as mudanças que há muito já
se anunciam na economia mundial. Para esses países, o desaﬁo é sempre maior. Ao mesmo tempo
em que têm de se esforçar para recuperar o tempo
perdido, seguindo, de certa forma, o mesmo percurso feito pelos países mais avançados no processo,
precisam estar atentos para não perder as novas
oportunidades abertas pelas transformações, com
a possibilidade, inclusive, de encurtar alguns caminhos. Precisamos estar prontos para responder à
altura a esse desaﬁo.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, estive, entre os dias 27 e 29 de junho,
em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, representando o
Senado Federal, em missão oﬁcial, no “Encontro Interparlamentar” entre a Comissão Parlamentar Conjunta
do Mercosul, da qual sou membro, e o Parlamento
Andino.
Participaram também do encontro, representando a Câmara dos Deputados do Brasil, os parlamentares Doutor Rosinha, João Hermann Neto e Zico
Bronzeado.
Considero extremamente relevantes eventos dessa natureza, pois reforçam a importância da participação ativa dos parlamentos sul-americanos no processo
de integração regional, cuja iniciativa costuma ser monopólio dos respectivos Poderes Executivos.
Ademais, o Poder Legislativo brasileiro tem a
oportunidade de consolidar a imagem de instituição
interessada e atuante, não só no plano dos assuntos
domésticos, como também nas questões internacionais.
A recepção dos participantes e o coquetel de
abertura do encontro ocorreram na noite do dia 27 de
junho. Os trabalhos propriamente ditos começaram no
dia 28, pela manhã, com a realização da Sessão Solene de Instalação, à qual esteve presente, além dos
Presidentes do Parlamento Andino e da Comissão
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Parlamentar Conjunta do Mercosul, o Presidente da
Bolívia, Carlos Mesa Gisbert.
Logo em seguida, fomos brindados com duas
excelentes conferências, que abordaram as perspectivas da Comunidade Andina e do Mercosul frente à
consolidação da integração sul-americana. A primeira
foi proferida pelo Sr. Allan Wagner Tizón, SecretárioGeral da Comunidade Andina; e a segunda, pelo Sr.
Eduardo Duhalde, ex-Presidente da Argentina e atual
Presidente da Comissão de Representantes Permanentes do Mercosul.
Merece destaque à proposta do primeiro orador,
que defendeu a criação de cinco áreas de trabalho,
com o intuito de construir a integração sul-americana.
São elas: integração comercial de bens; investimentos
em infra-estrutura e desenvolvimento; cooperação ﬁnanceira entre os países, e entre bancos e fundos de
investimento; cooperação política, com a existência de
uma agenda social; e articulação institucional, visando
a construir entidades comuns nas áreas parlamentar
e de solução de controvérsias.
Às duas conferências seguiu-se um período de
debates, no qual diversos participantes usaram a palavra, abordando desde a questão do turismo até a
ingerência norte-americana nas questões internas da
América do Sul.
Os trabalhos matutinos foram encerrados, de
forma brilhante, por Allan Wagner Tizón, ao concluir
que a integração somente será possível com a criação
de instituições supranacionais e com a elaboração de
uma “Constituição Comunitária”.
No período vespertino, foi instalada uma sessão
plenária, com intervenções orais de diversos parlamentares presentes ao encontro. Destacarei, aqui,
as participações que considero de maior pertinência
e relevância.
O Vice-Presidente do Parlamento Andino pelo
Equador, Deputado Freddy Ehlers, ressaltou a vocação
da América do Sul para a integração, a qual considerou irreversível, e ressaltou as riquezas da região em
matérias-primas e produtos industrializados, além das
belezas naturais e do vasto patrimônio cultural.
O parlamentar equatoriano defendeu, entre outras propostas, a formação da Federação de Estados
da América do Sul, a elaboração de uma Constituição
única e a criação de uma Corte Penal para julgamento
de casos de corrupção.
Em seguida, fez uso da palavra o Senador Jorge
Pizarro, Presidente Substituto do Parlamento LatinoAmericano, que pregou a ampliação, para a esfera
social e cultural, dos esforços de integração, restritos,
a seu ver, aos campos político e comercial. Para ele,
devem ocupar um lugar central nos debates questões
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como: manutenção da paz, respeito aos direitos individuais e combate à violência, pobreza e discriminação
de gênero, religiosa e étnica.
Por ﬁm, gostaria de destacar a intervenção do
Deputado Alfredo Atanasof, Presidente pro tempore
da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, que
defendeu a forte convicção política como caminho para
superar as assimetrias do processo de integração sulamericana. Propôs, para tal, a realização de uma série
de encontros de trabalho entre representantes dos países, incluindo uma nova reunião entre parlamentares
ainda no ano de 2004.
Após as palestras às quais me referi, instalaramse três mesas de trabalho, nas áreas de integração
e política exterior, economia e assuntos sociais. Os
temas tratados nas diferentes áreas foram, respectivamente: “Propostas sobre o Espaço Sul-Americano”;
“Análise e Perspectivas do Acordo Assinado entre a
Comunidade Andina e o Mercosul” e “O Mercosul e a
Comunidade Andina frente às Negociações Multilaterais”; e, ﬁnalmente, “Uma Visão Sul-Americana de um
Plano Integrado de Desenvolvimento Social”.
A manhã do dia 29 de junho foi dedicada à elaboração da declaração ﬁnal do encontro, lida durante
a plenária ﬁnal e aprovada pelos participantes. O documento assegurou a disposição dos parlamentares presentes em dar continuidade à realização de encontros
e reuniões, com o intuito de aprofundar o processo de
integração dos países da América do Sul.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, durante
o evento, tive a oportunidade de expressar meu ponto de vista a respeito do processo de integração dos
países sul-americanos. Aﬁrmei aos participantes do
encontro, e o faço agora diante dos meus Pares, que
a integração deve ser feita para derrubar barreiras e
não para construir novas.
Vivemos num continente banhado por dois oceanos, com possibilidades comerciais e industriais notáveis. Entretanto, a indústria mais limpa que existe na
Terra, e uma das mais lucrativas, a indústria do turismo,
não é suﬁcientemente explorada na América do Sul,
incluindo o nosso Brasil.
Apresentei aos parlamentares sul-americanos
números de turistas que viajam pelo continente e de
que país para qual. Conclui minha participação defendendo, com veemência, o ﬁm da exigência de vistos
para viagens dentro da América do Sul, bem como o
ﬁm da exigência de passaportes.
Tal medida, além de ser um passo importante rumo à integração sul-americana, incentivará o
turismo intra-regional, gerando empregos e renda
para as populações dos diversos países. Garantiremos, assim, benefícios econômicos, mas, princi-
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palmente, benefícios sociais à população carente
da nossa região.
Agradeço a V. Exªs a oportunidade a mim conferida de representar o Senado Federal no encontro
entre a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul e
o Parlamento Andino. Acredito que o evento representou mais uma etapa rumo à integração do Continente
Sul-Americano, o que contribuirá, com toda a certeza,
para a geração de bem-estar econômico e social para
o povo da América do Sul.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para registrar a intenção do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), delegado Mauro Marcelo
de Lima, em mudar a lei que criou a Abin, para que a
Agência possa fazer grampos telefônicos, mediante
autorização judicial, e possa também colocar escutas
em ambientes. Mudança esta que somente é possível
por meio de emenda à Constituição.
Na contra-mão deste processo, o próprio governo apresenta projeto, já conhecido como “mordaça
telefônica”, para proibir que órgãos de comunicação
divulguem o conteúdo de escutas telefônicas, sejam
elas legais ou ilegais. O projeto ganhou força no Executivo depois que foram veiculadas conversas telefônicas de autoridades do governo. O líder do PSDB
no Senado, Arthur Virgílio, lamentou que essa idéia,
compatível com regime ditatorial, seja de iniciativa do
Ministro da Justiça, Marcio Thomaz Bastos. A “mordaça telefônica” também foi atacada pelo presidente
interino da OAB, que aﬁrmou que a Lei de Imprensa
já resolve o problema.
Apesar disso, Mauro Marcelo encampou também uma proposta do Senador Antero Paes de Barros, para quem o diretor-geral da Abin deve ter um
mandato, que não precisa, obrigatoriamente, coincidir
com o mandato do Presidente da República, já que
esta é uma atividade de Estado e não de governo.
Em resumo, quer uma nova Política de Inteligência,
compatível com o regime democrático, equacionando a relação entre o maior e o menor sigilo, visando
a eﬁciência de inteligência.
Para concluir, Sr. Presidente, requeiro que as reportagens anexas sejam dadas como lidas e que sejam
consideradas como parte deste pronunciamento.
DOCUMENTOS 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. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB – AL.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento
para registrar o destaque dado pela imprensa para a
reunião que contou com a presença dos oito governadores do PSDB, ocorrida no último dia 2 de agosto
em Palmas (TO). Em nota divulgada após o encontro,
os governadores manifestaram sua preocupação com
a maior concentração de renda na mão da União de
toda a história republicana. Além disso, cobraram investimentos em infra-estrutura e mudanças nos limites
para o pagamento das dívidas dos estados.
Finalizando, “reaﬁrmam seu compromisso como
toda iniciativa voltada para a retomada do crescimento
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nacional, promoção da justiça social e o desenvolvimento sustentável do País”.
Sr. Presidente, para que esse momento não se
perca no tempo, solicito que as matérias, encaminhadas em anexo, publicadas no último dia 3 de agosto
sejam dadas como lidas e consideradas como parte
integrante deste pronunciamento, a ﬁm de que passem
a integrar os anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TEOTÔNIO VILELA FILHO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho hoje à tribuna desta Casa para fazer
alguns comentários sobre os resultados alcançados
pela pecuária brasileira neste ano de 2004 e sobre os
lucros auferidos pelos pecuaristas que se dedicam a
essa atividade de extrema importância para a economia brasileira.
Nesse sentido, podemos observar no boletim “Indicadores Pecuários” n° 16, de julho de 2004, editado
pelo Departamento Econômico da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e pelo Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq) da
Universidade de São Paulo (USP), relevantes informações acerca das variações percentuais dos custos de
produção da pecuária de corte nas principais regiões
produtoras do País. A série se refere ao acumulado do
ano até o último mês de maio.

Quarta-feira 18

121

26575

De acordo com os dados apresentados, as mais
importantes regiões pecuárias brasileiras, pelo menos
até o apagar das luzes do primeiro semestre, não conseguiram colher os frutos que esperavam. Muito pelo
contrário, segundo os índices, quase todas estão acumulando resultados bastante tímidos e mesmo prejuízos como veremos a seguir.
Nos Estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul,
Rondônia e de São Paulo, que representam as maiores
áreas pecuárias do País, concentrando cerca de 77,89%
do rebanho bovino nacional, os custos de produção da
pecuária de corte continuam altos. Face a essa realidade,
os ganhos com as exportações, por exemplo, não estão
beneﬁciando inteiramente o setor pecuarista.
Analisando os percentuais divulgados, em um primeiro momento, podemos até achar que os lucros são
compensadores. Embora a média acumulada entre os
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meses de janeiro a maio deste ano, correspondente a
cada Estado citado, comparada com os custos registrados no mês de maio, tenha sido superior em quase
todas as ocorrências, não signiﬁca que os pecuaristas
estão usufruindo os melhores benefícios.
Aliás, no caso de Rondônia essa situação é ainda
mais evidente. Em meu Estado, a variação média de
0,15% referente aos Custos Operacionais Efetivos (COE),
registrada entre janeiro e maio de 2004, foi bem menor do
que o índice alcançado no último mês de maio, ou seja,
1,44%. Como podemos observar, em maio passado, os
pecuaristas de Rondônia foram penalizados com o aumento dos custos de produção em suas atividades.
Em nível nacional, no que se refere à variação média ponderada dos Custos Operacionais Totais (COT)
na atividade pecuária, no mês de maio, o índice encontrado foi de 1,01%. Em relação aos Custos Operacionais Efetivos (COE), o índice no mesmo período foi de
0,56%. Dessa forma, ainda que os dois índices sejam
inferiores às médias encontradas entre janeiro e maio
de 2004, não podemos dizer que esse resultado indica
os melhores momentos dos pecuaristas brasileiros.
Como já podemos perceber, para os produtores
de carne bovina, não adianta apenas registrar percentuais de custos mais baixos em relação a outros porque o problema central da rentabilidade da pecuária
brasileira não passa por aí. A questão mais importante
é que, nas condições econômicas atuais, com taxas
de juros nas alturas, diﬁculdades de crédito, ﬁnanciamento insuﬁciente e insumos caríssimos, os custos
operacionais enfrentados pelos pecuaristas são muito
elevados. Sem dúvida alguma, os preços altos desses
itens diﬁcultam a produção, prejudicam a produtividade
e oneram o produto, prejudicando a competitividade e
os ganhos ﬁnais. No caso de Rondônia, todos esses
aspectos negativos estão presentes nas atividades
econômicas diárias dos pecuaristas que têm de arcar
com pesados compromissos em relação aos bancos
e aos fornecedores de matérias-primas, que são fundamentais para o crescimento da atividade.
Outro agravante contra o equilíbrio do mercado é a
constante oscilação do dólar. Toda vez que a cotação dessa moeda sobe, o conjunto de todos os insumos que são
vitais para o desenvolvimento da atividade pecuária são
igualmente onerados. Assim, em meio a essas turbulências freqüentes, os pecuaristas não conseguem planejar
custos e viabilizar corretamente os seus negócios.
A título de exemplo podemos citar o caso da pecuária rondoniense. Basta dizer que os custos operacionais
totais para os pecuaristas sofreram aumentos de 3,65%
apenas no último mês de maio. Como se não bastasse,
as previsões até o ﬁnal do ano não são nada animadoras e indicam novas altas que poderão ultrapassar os
5%. Segundo os especialistas do setor, o aumento de
7,35% no adubo, de 20% nos serviços terceirizados de
desmatamento e de 15,4% na contratação de máquinas pesadas, explicam todas essas variações de custos
ocorridas na atividade pecuária de Rondônia.
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Eminentes Srªs e Srs. Senadores, o Estado de
Rondônia é um dos mais promissores do Brasil para
o desenvolvimento da criação de gado de corte. O
rebanho bovino em nossa região tem hoje mais de 5
milhões de cabeças. A pecuária em nosso Estado é
das mais eﬁcientes do Brasil e viabiliza investimentos
criteriosos em sanidade, em genética, e, principalmente, em manejo pecuário.
Nos pastos de Rondônia, a maioria dos pecuaristas
utiliza sais minerais de alta qualidade e rações selecionadas para garantir a qualidade do produto que oferecem. Vale destacar que, segundo os critérios sanitários
exigidos pelas autoridades nacionais e internacionais,
o Estado de Rondônia, pelo menos no que se refere à
atividade pecuária, é considerado pelos ﬁscais sanitários como zona livre de febre aftosa, com vacinação
abrangente. É importante registrar ainda que o Estado
de Rondônia sempre esteve na vanguarda das lutas
em defesa da sanidade dos seus rebanhos bovinos. O
mesmo acontece com a questão ambiental. Aliás, nesse
quesito, o Estado luta para ser exemplo de preservação
ambiental, com quase três quartos da área total do seu
território tomado pela ﬂoresta Amazônica.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, podemos dizer que a viabilidade de Rondônia só foi possível graças
à construção da BR-364. Depois de muitas controvérsias,
de falta de orientação e da chegada indiscriminada de
migrantes, por ﬁm, as forças vivas da sociedade local
tomaram a decisão de ocupar, de maneira adequada e
racional, os espaços vitais da região.
No início, entre 1977 e o ﬁnal de 1982, cerca de
220 mil migrantes, vindos principalmente dos Estados
do Sul do País, chegaram a Rondônia. A maioria pensava em desbravar uma nova terra, em iniciar um novo
negócio, em ganhar dinheiro, em montar uma nova estratégia social e em redeﬁnir as suas vidas.
Sem dúvida alguma, apesar dos erros iniciais, parte
desse sonho foi realizado. Agora, em uma nova etapa,
com mais consciência, com maior sentido de responsabilidade, em pleno desaﬁo do século XXI, em que precisamos aﬁrmar decisivamente e urgentemente a nossa
soberania absoluta e o nosso domínio incontestável
sobre toda a Amazônia brasileira, precisamos urgentemente de maiores incentivos oﬁciais para impulsionar a
economia regional e contribuir para o desenvolvimento
global dessa enorme área geográﬁca que está situada
em nosso território e da qual não abrimos mão.
Era o que tinha a dizer!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio. PMDB – PA)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 48
minutos.)
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Ata da 112ª Sessão não Deliberativa,
em 18 de agosto de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs.: José Sarney, Eduardo Siqueira Campos,
Sérgio Zambiasi e da Sra. Serys Slhessarenko.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/
PTB – RS) – Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 183/04-GLPSDB
Brasília, 17 de agosto de 2004
Senhor Presidente,
Cumprimentando V. Exª tenho a honra de indicar
o Senador Antero Paes de Barros, para o cargo de Titular, na Comissão de Assuntos Econômicos.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/PTB
– RS) – A Presidência designa o Sr. Senador Antero
Paes de Barros como titular para compor a Comissão
de Assuntos Econômicos, nos termos do ofício que
acaba de ser lido.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Of. nº 86/04
Brasília, 18 de agosto de 2004
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência os nomes dos Parlamentares indicados, em substituição, para integrar a
Comissão Parlamentar Mista, destinada a analisar a
Medida Provisória nº 207, de 2004, que altera disposições das Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, e
9.650, de 27 de maio de 1998.

Respeitosamente, – Senador Eduardo Azeredo,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar da Minoria.
Ofício nº 672-L-PFL/04
Brasília, 18 de agosto de 2004
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado José Roberto Arruda para integrar, como membro suplente,
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, em substituição ao Deputado Carlos
Nader.
Atenciosamente, – Deputado José Carlos Aleluia, Líder do PFL.
Ofício nº 677-L-PFL/2004
Brasília, 18 de agosto de 2004
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente Liberal que farão parte da
Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida
Provisória nº 207, de 13 de agosto de 2004. que “Altera disposições das Leis nºs 10.683, de 28 de maio
de 2003, e 9.650, de 27 de maio de 1998”, em substituição aos anteriormente indicados.
Titulares:
Deputado José Roberto Arruda
Deputado Rodrigo Maia
Suplentes:
Deputado José Carlos Aleluia
Deputado Osório Adriano
Atenciosamente, – Deputado José Carlos Aleluia, Líder do PFL.
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PROJETO DE LEI Nº 47, DE 2004-CN

Ofício nº 678-L-PFL/2004
Brasília, 18 de agosto de 2004
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Júlio César para integrar, como membro titular, a Comissão
Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória
nº 206, de 6 de agosto de 2004. que “Altera a tributação do mercado ﬁnanceiro e de capitais, institui o
Regime Tributário para Incentivo a Modernização e
Ampliação da Estrutura Portuária – REPORTO, e dá
outras providências”, em substituição ao Deputado
José Carlos Aleluia.
Atenciosamente, – Deputado José Carlos Aleluia, Líder do PFL.
Ofício nº 115/Plen
Brasília, 18 de agosto 2004
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a
ﬁm de indicar o Deputado Paulo Rocha, PT/PA, como
suplente, em substituição ao Deputado Ivan Valente,
PT/SP, na Comissão Mista que emitirá parecer à Medida Provisória nº 207, de 2004.
Atenciosamente, – Deputado Paulo Rocha, ViceLíder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/PTB
– RS) – Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.
É lido o seguinte:

Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios da Educação e
do Turismo, crédito suplementar no valor
global de R$71.237.676,00 para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor dos
Ministérios da Educação e do Turismo, crédito suplementar no valor global de R$71.237.676,00 (setenta
e um milhões, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos
e setenta e seis reais), para atender às programações
constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I – excesso de arrecadação de Recursos Ordinários no valor de R$70.237.676,00 (setenta milhões,
duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e
seis reais); e
II – anulação parcial de dotação orçamentária, no
valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MENSAGEM Nº 490
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto á elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto
de lei que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor
dos Ministérios da Educação e do Turismo, crédito suplementar no valor global de R$71.237.676,00 para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Brasília, 16 de agosto de 2004. – José Alencar.
EM 218/2004-MP
Brasília, 10 de agosto de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
Projeto de Lei que abre crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro
de 2004), no valor global de R$71.237.676,00 (setenta
e uni milhões, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos
e setenta e seis reais), em favor dos Ministérios da
Educação e do Turismo.
2. A solicitação visa a adequar o orçamento vigente daqueles Órgãos às suas reais necessidades de
execução, conforme demonstrado a seguir:
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3. A suplementação proposta para o Ministério da
Educação possibilitará a expansão gradativa do Sistema de Avaliação do Ensino Básico – SAEB, de maneira
que sejam avaliados censitariamente os alunos de 4º e
5º séries do ensino fundamental, em todas as escolas
da rede pública com mais de nove alunos, localizadas
na zona urbana dos 5.560 municípios brasileiros.
4. No Ministério do Turismo, o reforço de dotação
custeará projetos de infraestrutura turística visando a
dar cumprimento às metas de trabalho estabelecidas
no Plano Nacional de Turismo.
5. O crédito em questão decorre de solicitações
formalizadas pelos Ministérios da Educação e do Turismo e será atendido à conta de recursos provenientes
de excesso de arrecadação de Recursos Ordinários e
anulação parcial de dotação orçamentária.
6. Ressalte-se que, de acordo com o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o cancelamento proposto não acarretará prejuízo à execução da
sua programação, uma vez que foi decidido com base
em projeções de suas possibilidades de dispêndio até
o ﬁnal do exercício.
7. O excesso de arrecadação da fonte de recurso envolvida neste crédito é demonstrado no quadro
anexo, em atendimento ao disposto no art. 63, § 9º, da
Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2004-LDO/2004).
8. Esclareço, a propósito do que determina o art,
63, § 11, da LDO/2004, que as alterações decorrentes
da abertura deste crédito não afetam a obtenção da
meta de resultado primário estabelecida para o corrente exercício, tendo em vista que:
a) o remanejamento ocorre entre despesas primárias do Poder Executivo para priorização da programação suplementada;
b) as demais despesas serão atendidas
com excesso de arrecadação de receitas primárias; e
c) em ambos os casos, sua execução
está condicionada aos limites ﬁxados pelo
Decreto nº 4.992, de 18 de fevereiro de 2004,
em observância ao disposto no art. 14 do referido Decreto.
9. O crédito será viabilizado mediante projeto de lei,
a ser submetido à apreciação do Congresso Nacional,
estando em conformidade com o art. 43, § 1º incisos II e
III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas
às prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.
10. Nessas condições, submeto à deliberação de
Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa a
efetivar a abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente. – Guido Mantega.
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Aviso nº 960 – C. Civil.
Em 16 de agosto de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República,
no exercício do cargo de Presidente da República,
relativa ao projeto de lei que “abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Educação
e do Turismo, crédito suplementar no valor global de
R$71.237.676.00 para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLAçÃO CITADA
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual
e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso
Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena de
maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2004.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2004, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º deste artigo, não se
aplica quando de atendimento de despesas de pre-
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catórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor, de que trata o inciso
III do mesmo parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a
classiﬁcação de que trata o art. 8º, inciso III, alínea a,
desta Lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e divida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
DECRETO Nº 4.992,
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2004, e dá
outras providências.
....................................................................................
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Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os
créditos especiais reabertos, relativos aos grupos de
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos”
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto, terão sua
execução condicionada aos limites ﬁxados à conta das
fontes de recursos correspondentes.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios a do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos
disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO.
3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO. 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior: (Veto rejeitado no
DO. 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação:
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 36-1964)
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos
créditos adicionais transferidos e as operações de
credito a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DO. 36-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-a
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
....................................................................................
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LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/PTB
– RS) – O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução nº 1, de 2001 – CN,
a Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do projeto:
Até 23-8 Publicação e distribuição de avulsos;
Até 31-8 Prazo ﬁnal para apresentação de emendas;
Até 5-9 Publicação e distribuição de avulsos das
emendas;
Até 15-9 Encaminhamento do parecer ﬁnal à
Mesa do Congresso Nacional.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/
PTB – RS) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado
que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 238, DE 2004
Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março
de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 29 da Lei nº 9.615, de 24
de março de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 29. ..................................................
..............................................................
§ 3º A entidade de prática desportiva
formadora detentora do primeiro contrato de
trabalho com o atleta por ela proﬁssionalizado
terá o direito de preferência para a primeira
renovação deste contrato, cujo prazo não poderá ser superior a quatro anos.
...... ......................................... .......(NR)
Art. 2º Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 29
da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998:
Art. 29 .................................................. .
..............................................................
§ 8º Nenhum atleta poderá ter seus direitos federativos negociados com o exterior
enquanto não for proﬁssionalizado e atingir a
maioridade. (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
O futebol, sem dúvida nenhuma, constitui-se no
elemento formador da cultura e do espírito nacionais.
Dentro desse contexto, é fundamental o aprimoramento
dos instrumentos legais que regulamentam o funcionamento desta prática esportiva em nosso País, a ﬁm de
impedir que ocorra a desestruturação das instituições
responsáveis pela formação dos atletas. É inadmissível que valores que despontam em nossos clubes sejam prematuramente compelidos a jogar fora do País,
antes de darem a sua efetiva contribuição ao desenvolvimento nacional do esporte. Além do mais, muitas
vezes, os atletas, ainda adolescentes, são induzidos
por “empresários” a verdadeiras aventuras no exterior,
onde desperdiçam seu talento prematuramente, antes
de conseguir realizar todo o seu potencial.
Outra questão que deve ser enfrentada na reforma da legislação esportiva diz respeito ao prazo de vigência do primeiro contrato proﬁssional do atleta. Ora,
a legislação atual estabelece que este não poderá ser
superior a dois anos. Entretanto, a ﬁm de que as entidades de prática esportiva possam vir a ter retorno, e
continuem a investir em novos talentos, é necessário
que tal prazo seja ampliado, garantindo maior aproveitamento econômico do potencial do novo jogador.
Assim, apresenta-se a proposta de ampliar este prazo
para quatro anos.
Portanto, o presente projeto de lei visa a garantir melhores condições para que o futebol possa se
desenvolver em nosso País em proveito de nossas
associações esportivas.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2004.
– Senador Demóstenes Torres.
LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998
Regulamento Institui normas gerais
sobre desporto e dá outras providências.
Vide texto atualizado
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO V
Da Prática Desportiva Proﬁssional
Art. 29. A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá o direito de assinar com esse, a
partir de dezesseis anos de idade, o primeiro contrato de trabalho proﬁssional, cujo prazo não poderá
ser superior a cinco anos. (Redação dada pela Lei nº
10.672, de 15-5-03)
Parágrafo único. (VETADO)
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§ 2º Para os efeitos do caput deste artigo, exige-se da entidade de prática desportiva formadora
que comprove estar o atleta por ela registrado como
não-proﬁssional há, pelo menos, dois anos, sendo facultada a cessão deste direito a entidade de prática
desportiva, de forma remunerada. (Parágrafo incluído
pela Lei nº 9.981, de 14-7-00)
§ 3º A entidade de prática desportiva formadora
detentora do primeiro contrato de trabalho com o atleta
por ela proﬁssionalizado terá o direito de preferência
para a primeira renovação deste contrato, cujo prazo
não poderá ser superior a dois anos. (Redação dada
pela Lei nº 10.672, de 15-5-03)
§ 4º O atleta não proﬁssional em formação, maior
de quatorze e menor de vinte anos de idade, poderá
receber auxílio ﬁnanceiro da entidade de prática desportiva formadora, sob a forma de bolsa de aprendizagem
livremente pactuada mediante contrato formal, sem
que seja gerado vinculo empregatício entre as partes.
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 15-5-03)
§ 5º É assegurado o direito ao ressarcimento dos
custos de formação de atleta não proﬁssional menor
de vinte anos de idade à entidade de prática de desporto formadora sempre que, sem a expressa anuência dessa, aquele participar de competição desportiva
representando outra entidade de prática desportiva.
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 15-5-03)
§ 6º Os custos de formação serão ressarcidos
pela entidade de prática desportiva usufruidora de
atleta por ela não formado pelos seguintes valores:
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 15-5-03)
I – quinze vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga na hipótese de o
atleta não proﬁssional ser maior de dezesseis e menor de dezessete anos de idade; (Incluído pela Lei nº
10.672, de 15-5-03)
II – vinte vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga na hipótese de o
atleta não proﬁssional ser maior de dezessete e menor
de dezoito anos de idade; (Incluído pela Lei nº 10.672,
de 15-5-03)
III – vinte e cinco vezes o valor anual da bolsa
de aprendizagem comprovadamente paga na hipótese de o atleta não proﬁssional ser maior de dezoito e
menor de dezenove anos de idade; (Incluído pela Lei
nº 10.672, de 15-5-03)
IV – trinta vezes o valor anual da bolsa de aprendizagem comprovadamente paga na hipótese de o
atleta não proﬁssional ser maior de dezenove e menor
de vinte anos de idade. (Incluído pela Lei nº 10.672,
de 15-5-03)
§ 7º A entidade de prática desportiva formadora
para fazer jus ao ressarcimento previsto neste artigo
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deverá preencher os seguintes requisitos: (Incluído
pela Lei nº 10.672, de 15-5-03)
I – cumprir a exigência constante do § 2º deste
artigo; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 15-5-03)
II – comprovar que efetivamente utilizou o atleta
em formação em competições oﬁciais não proﬁssionais;
(Incluído pela Lei nº 10.672, de 15-5-03)
III – propiciar assistência médica, odontológica e
psicológica, bem como contratação de seguro de vida
e ajuda de custo para transporte; (Incluído pela Lei nº
10.672, de 15-5-03)
IV – manter instalações desportivas adequadas,
sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança e salubridade, além de corpo de proﬁssionais
especializados em formação técnico-desportiva; (Incluído pela Lei nº 10.672, de 15-5-03)
V – ajustar o tempo destinado à formação dos
atletas aos horários do currículo escolar ou de curso
proﬁssionalizante, exigindo o satisfatório aproveitamento escolar. (Incluído pela Lei nº 10.672, de 15-5-03)
(Às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania, de Assuntos Sociais e de Educação,
cabendo à última decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/PTB
– RS) – O projeto lido será publicado e despachado
às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.168, DE 2004
Com fulcro no artigo 218 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento do advogado e empresário Dr.
Nazir Bucair, aos 78 anos na cidade de Cuiabá, com
apresentação formal de condolências à família.
Justiﬁcação
Vítima de problemas cardíacos faleceu em Cuiabá, na noite de 7-8-2004, aos 78 anos, o advogado e
empresário Nazir Bucair, criador do “Sayonara”, a mais
importante casa de espetáculos de Mato Grosso. O
seu sepultamento foi na tarde seguinte, no Cemitério
da Piedade.
Nas décadas de 70 e 80, Nazir Bucair trouxe a
Cuiabá, centenas de artistas famosos, entre os quais
Roberto Carlos (ainda jovem), Maysa, Jair Rodrigues,
Ângela Maria, Orlando Silva, Beth Carvalho, Alcione,
Agnaldo Rayol e Grande Otelo.
O nome desse histórico clube cuiabano não teve
origem oriental, pois era a soma das sílabas SA (do
irmão Samir), YO (do pai Yosef), NA (do seu nome) e
RA (de Ramis, também seu irmão).
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Em abril de 1969, no 250º aniversário de fundação de Cuiabá, Nazir Bucair trouxe de uma só vez 15
artistas, entre os quais Valdick Soriano, Sérgio Reis e
Wanderléia.
O “Sayonara” encerrou suas atividades em 1980
e o seu prédio foi recentemente demolido para ser ali
construído um condomínio residencial, mas ﬁcou na
história.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2004. – Serys
Slhessarenko, Senadora da República.
REQUERIMENTO Nº 1.169, DE 2004
Com fulcro no artigo 218 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro a inserção em ata de
voto de pesar pelo falecimento, ocorrido no dia 14 de
agosto do corrente, em Cuiabá, aos 89 anos, do exdeputado estadual e advogado emérito da Ordem dos
Advogados de Mato Grosso, Dr. Sebastião de Oliveira
mais conhecido com Doutor Paraná, com apresentação
formal de condolências à família, Assembléia Legislativa de Mato Grosso e a OAB/MT.
Justiﬁcação
O Doutor Paraná foi um dos mais ativos proﬁssionais da advocacia mato-grossense e ﬁgura muito
respeitada na comunidade de Mato Grosso, tendo dirigido a OAB/MT no período de 1971 a 1973.
Além disso teve destacada atividade política como
Deputado Estadual e ao lado de seu ﬁlho o ex-Ministro
da Reforma Agrária, ex-deputado estadual e federal,
ex-prefeito de Cuiabá e ex-governador do Estado de
Mato Grosso, Dr. Dante Martins de Oliveira.
Sala das Sessões, 18 de agosto de 2004. – Serys
Slhessarenko, Senadora da República.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/
PTB – RS) – A Presidência encaminhará os votos de
pesar solicitados.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/PTB
– RS) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 144,
de 2004 (nº 491/2004, na origem), de 16 do corrente,
pela qual o Presidente da República, nos termos do
art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja
autorizada a contratação de operação de crédito externo no valor de até US$ 100,000,000.00 (cem milhões
de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre a República Federativa do Brasil e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
– BIRD, para ﬁnanciamento parcial da segunda etapa do Projeto do Sistema Nacional de Vigilância em
Saúde – Vigisus II, a ser executado pela Secretaria de
Vigilância em Saúde – SVS, do Ministério da Saúde, e
pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa.
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A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/
PTB – RS) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel,
primeiro orador inscrito.
S. Exª dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Sérgio Zambiasi, Srªs e Srs. Senadores, um dos
pilares da economia pernambucana é a avicultura, com
grande inﬂuência não somente nos negócios, sobretudo no chamado agronegócio, mas também nos aspectos sociais do Estado. Pernambuco é o maior produtor
de ovos e de carne de aves do Norte e Nordeste do
País, ocupando a quinta e oitava colocações, respectivamente, no nível nacional, com uma produção anual de 2,8 milhões de caixas de ovos, cada caixa com
360 unidades, como se sabe, e 200 mil toneladas de
carne. A avicultura gera, no Estado, 94 mil empregos
diretos e indiretos, daí a importância social do setor, e
contribui com quase 2,5% do PIB estadual.
Entre os maiores insumos do setor avícola estão
o milho, o farelo e o grão de soja, dos quais Pernambuco é grande importador. Além de sua ótima adequação
ao uso na alimentação humana, excelente sucedâneo
desses insumos é o sorgo granífero, cereal com alto
nível energético, como dizem os especialistas, também
conhecido por milho zaburro e egipciano, descrito na
história por Plínio, o Velho, há quase 2000 anos, com
sua credibilidade de historiador clássico. O semi-árido
nordestino tem vocação atual para a produção do sorgo e Pernambuco, particularmente, possui tecnologia
inovadora e eﬁciente, com mais de 100 municípios,
no Agreste e Sertão, atendendo às condições básicas
para a cultura dessa gramínea.
Durante o tempo em que governei o Estado de
Pernambuco, uma missão técnico-administrativa cheﬁada pelo então Secretário da Agricultura Aloísio Sotero esteve na Índia para conhecer o manejo do sorgo, tanto o granífero quanto o forrageiro, pois nossas
condições climáticas são adequadas à sua produção.
A ﬁnalidade do projeto que iniciamos naquela época
era de introduzir a cultura da gramínea em Pernambuco, utilizando-a não só na alimentação humana, mas
também, poderia dizer, em rações balanceadas.
Uma das características do sorgo é sua alta estabilidade agrícola – algo em torno de uma safra perdida em cada 20 anos por motivos climáticos –, o que
constitui um fator de motivação para a permanência
do homem no campo, que era, na realidade, uma das
metas de um Projeto que desenvolvi no semi-árido
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pernambucano, intitulado Asa Branca, o pássaro que,
como sabemos, volta quando a chuva chega e foi
imortalizado na canção de Luiz Gonzaga e Humberto
Teixeira. O Projeto Asa Branca visava criar condições
para manter o homem em seu chão, e o sertanejo e
o agrestino são seres essencialmente telúricos. Suas
principais ações eram: a melhoria do desempenho da
agricultura, da pecuária – sobretudo a de médio porte,
como ovinos e caprinos – e, naturalmente, no campo
da avicultura; exploração de novos cultivares, inclusive o sorgo; açudes e perenização de rios; estradas,
inclusive vicinais, e comunicações. Levamos àquela
época, inclusive, telefonia e sinais de televisão para
todo o agreste e o sertão de Pernambuco; crédito e
eletriﬁcação rural; melhoria das condições gerais de
educação, inclusive com a construção e reformas de
escolas e também melhoria do nível do professorado; construção de casas populares; implantação de
saneamento básico e postos de saúde. Além disso,
duas preocupações nortearam, na época, as ações
do governo: a produção de sementes climatizadas
– e criamos, nesse sentido, uma empresa chamada
Sememp (Sementes de Pernambuco S.A.) – e novos
hábitos alimentares da população.
Pernambuco, além das condicionantes favoráveis,
tem atualmente, sob a liderança do Governador Jarbas
Vasconcelos, uma administração com visão estratégica
e dinamismo empreendedor. Na sexta-feira passada,
o Governador Jarbas Vasconcelos fez o lançamento
oﬁcial do Programa Sorgo Granífero, com base em um
trabalho cooperativo e coordenado das Secretarias de
Produção Rural e Reforma Agrária, cheﬁada competentemente pelo Dr. Gabriel Maciel, do Planejamento,
cujo titular é o Deputado Estadual Raul Henri, também
um político da nova geração, da Associação Avícola
de Pernambuco e da Unimilho, com o apoio técnico
da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária
– IPA, que atua em articulação com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, experiências recentes continuam a demonstrar o sucesso da
iniciativa do cultivo do sorgo em solo pernambucano.
O programa ora lançado prevê, com o engajamento
de cinco mil produtores, distribuídos entre agricultores
familiares, médios agricultores e produtores rurais que
não dependem de crédito, o plantio, até 2005, de 50
mil hectares, com uma produtividade média de três
toneladas por hectare. Faz parte do programa a mobilização de dezenas de equipes proﬁssionais capacitadas à provisão, em todo o interior do Estado, de
assistência técnica e extensão rural aos envolvidos
nas atividades produtivas.
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Obviamente, nos tempos em que se reclama cada
vez mais uma agricultura e uma pecuária competitivas, é
fundamental investir em ciência e tecnologia e também,
por extensão, no crédito adequado. Mais do que isso,
deve-se criar condições para que essas experiências
sejam adequadamente disseminadas, para que o agricultor que nem sempre tem acesso à boa informação
possa sentir-se mais seguro ao inovar plantando uma
cultura que, muitas vezes, não conhece.
Segundo estimativa do já citado Secretário Gabriel
Maciel: “o cultivo do sorgo granífero está direcionado
para substituir 50% do milho na produção de rações
e do composto alimentar das aves, destacando-se aí
a diminuição de 25% do custo”.
É bom recordar que o Estado de Pernambuco
não é um grande produtor de milho. Conseqüentemente o sorgo pode cumprir esse papel de substituir,
como ração, sobretudo, para o desenvolvimento da
agricultura.
Desejo, portanto, Sr. Presidente, Senador Sérgio
Zambiasi, enaltecer a iniciativa do Governo de meu
Estado pelas ações do Governador Jarbas Vasconcelos, de seu parceiro e colaborador, o Vice-Governador
José Mendonça Filho, e da diligente equipe da administração estadual.
Ao ﬁnal, requeiro que sejam transcritos o excelente editorial “Sorgo granífero”, da edição de 16 de
agosto de 2004 da Folha de Pernambuco, e a matéria
do jornalista Roberto Cavalcanti “Safra deverá crescer
1.250%”, publicada na edição de 13 de agosto de 2004
do Diário de Pernambuco, que exaltam a importância
do Programa Sorgo Granífero.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
1º e § 2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
“Sorgo granífero”; e “Safra deverá crescer
1.250%”.
Safra deverá crescer 1.250%
Roberto Cavalcanti
Da equipe do Diário
A cultura do sorgo granífero conquistou o semiárido pernambucano. Para a próxima safra está sendo
projetado um incremento de 1.250% na produção do
grão. As estimativas são de que a colheita passe das
12 mil toneladas registradas em 2003/2004 para 150
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mil toneladas em 2004/2005. Ao todo serão plantados
50 mil hectares em 110 municípios do Agreste e do
Sertão. De acordo com a Secretaria de Produção Rural deverão ser beneﬁciados cerca de 5 mil pequenos
e médios agricultores. Parte da atividade será ﬁnanciada pelo Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Famliar (Pronaf) através da liberação de
R$28 milhões em crédito rural.
A área cultivada ganhará 42 mil novos hectares
distribuídos entre municípios como Caruaru, Garanhuns, Araripina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira e Salgeiro. Segundo o diretor de Extensão Rural da
Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária
(IPA), Gilberto Ramos, o produtor rural que plantar 10
hectares de sorgo terá um rendimento bruto de R$8
mil em apenas quatro meses, tempo previsto entre o
plantio e a colheita. A produtividade média por hectare
é de 3 mil toneladas.
Principal substituto do milho na composição das
rações avícolas, o sorgo granífero pernambucano acaba de ganhar um certiﬁcado de garantia de compra de
70% da produção. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) ﬁcará responsável pela aquisição
de 40% do que for colhido e a Associação Avícola de
Pernambuco (Avipe), por 30%. O preço mínimo assegurado para cada saca de 60 quilos é de R$16,00, o
que torna a cultura mais rentável do que qualquer outra plantada na região.
De acordo com o secretário de Produção Rural,
Gabriel Maciel, a produção de sorgo no estado não
atende nem 10% da demanda da avicultura local, o
que abre uma ampla perspectiva de crescimento para
a atividade em todo semi-árido.
Anualmente, os avicultores pernambucanos compram cerca de 600 mil toneladas de milho da Argentina, ﬁcando refém dos preços praticados no mercado
internacional. Constituindo 60% do preço da ração, o
milho pode ser integralmente substituído pelo sorgo,
reduzindo em até 20% os gastos com a alimentação
das aves. As expectativas da Avipe são de que a produção pernambucana de sorgo ajude a reduzir em
30% a importação de milho.
Sorgo granífero
Merece registro a ação desenvolvida pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias de Produção
Rural e Reforma Agrária e de Planejamento (SEPLAN),
em parceria com a Associação Avícola de Pernambuco
(AVIPE) e Unimilho/Embrapa, para incentivar a produção do sorgo granífero usando tecnologia de ponta,
gerando mais emprego e renda aos trabalhadores do
campo e oferecendo melhores condições de competitividade aos produtores do setor avícola estadual.
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Esta iniciativa integra em bom tempo os objetivos do
Programa Sorgo Granífero de Pernambuco que, inclusive, garante um Certiﬁcado de Garantia de Compra de
70% da produção total, sendo 40% pela Companhia
Nacional de Abastecimento (CONAB) e outros 30%
pela Avipe. Por sua vez, é bom lembrar que o Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), liberará R$28 milhões em Crédito Rural
para ser aplicado no Programa Sorgo Granífero, que
conforme estimativas iniciais deve alcançar até o ﬁnal
de 2005, uma área plantada de 50.000 hectares com
produtividade média de 3.000 kg/há. e produção de
150.000 toneladas. Ressalte-se ainda a importância
do Programa, quando serão beneﬁciados cerca de cinco mil produtores, englobando agricultores familiares
com crédito do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (PRONAF), médios agricultores
que não tenham cadastro e ainda, produtor rural que
não depende de crédito, ou seja, que tem recursos
próprios. Outro fator relevante foi citado pelo secretário de Produção Rural e Reforma Agrária, Gabriel
Maciel, destacando a qualidade de produção do sorgo
granífero em comparação ao milho. “Enquanto o sorgo
perde uma safra em 20 anos o milho tem uma boa a
cada 10 anos. Isso representa mais estabilidade para
o homem do campo”. Maciel ressalta ainda, o incentivo
que vem sendo dado nos últimos anos pelo Governo
do Estado ao setor da avicultura pernambucana no
sentido de melhorar a competitividade com ênfase na
produção local de sorgo granífero em substituição à
importação de milho. Vale também registrar os dados
estatísticos da Diretoria de Extensão Rural do IPA, na
safra 2002/2003, quando foram plantados 5.000 hectares de sorgo na Região do Semi-Árido pernambucano
com produção de 10.000 toneladas, e, em 2003/2004
foram 8.000ha, o que representa uma produção de
12.000 toneladas. E, segundo os cálculos levantados
com o advento do Programa um produtor rural ou agricultor que plantar o sorgo granífero numa área de 24
hectares, por exemplo, terá lucro líquido de R$12 mil
num prazo máximo de quatro meses, o ciclo médio de
produção. Segundo o Gabriel Maciel, o cultivo do sorgo
granífero está direcionado para substituir em 50% o
milho na produção de rações e de composto alimentar para aves, destacando-se aí, a diminuição em 25%
do preço de custo, aproximadamente R$40,00/tonelada. Desta forma, o sorgo é um cereal de qualidades
semelhantes às do milho, sendo uma excelente fonte
energética e de fácil adaptação ao clima quente do
Nordeste, sendo produzido além de Pernambuco, no
Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/PTB
– RS) – Concedo a palavra à Senadora Serys Slhes-
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sarenko, inscrita para falar, na seqüência, por cessão
dos Senadores Marcelo Crivella e Edison Lobão.
S. Exª dispõe de até 20 minutos.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em
primeiro lugar, gostaria de falar do compromisso que
assumi no Congresso Nacional Intermodal de Transportadores de Cargas, realizado em Foz do Iguaçu,
no dia 04 deste mês.
No evento foram discutidas todas as questões
que tratam do transporte de cargas no Brasil, abrangendo desde a necessidade de se tratar da questão do
transporte de cargas até uma discussão mais ampla
acerca da proposta do Mercosul, da própria Alca, e até
mesmo sobre a segurança em nossas estradas – da
questão do roubo à necessidade de termos estradas
em condições de trafegabilidade.
É claro que novamente veio à tona a questão dos
recursos da Cide (Contribuição sobre Intervenção no
Domínio Econômico). Essa discussão é realmente importantíssima. Precisamos que esses recursos sejam
usados para as ﬁnalidades para as quais essa arrecadação foi constituída. Repito que há muitas estradas
federais em situação extremamente precária.
Concedo um aparte ao Senador Gerson Camata.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senadora
Serys Slhessarenko, inicialmente lhe agradeço pelo
aparte. Quero cumprimentá-la não só pela participação
que V. Exª teve nesse encontro, mas também por trazer
ao plenário, de uma maneira clara e bem colocada, o
fato de que este Congresso precisa, quando votar a
criação de fundos, acrescentar no texto disposições
obrigatórias do uso do fundo para a ﬁnalidade por
que foi efetivamente criado. E não estou me referindo
a este Governo, mas também a períodos anteriores.
Certamente V. Exª se lembra da criação da CPMF. O
Ministro da Saúde de então – aliás, um ilustre Ministro
– veio garantindo que, em quatro anos, estariam resolvidos todos os problemas da saúde no Brasil com a
criação da CPMF. E nós, criticados por aumentarmos
a carga tributária, explicávamos aos nossos eleitores
que aquele tributo resolveria o problema da saúde; e o
resolveria para aqueles que não tinham plano de saúde, os mais pobres, os menos favorecidos – naquela
época a palavra “excluídos” ainda não estava em moda.
Veja V. Exª que arrumamos uma ótima justiﬁcativa! E
nunca se aplicou um centavo da CPMF para socorrer
a saúde brasileira, que não melhorou. Houve também
outros fundos. A Cide foi criada no ﬁnal do Governo passado do mesmo jeito. Já havíamos criado um
tributo para a recuperação de estradas e rodovias e
até para a construção de novas rodovias, mas aquele
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tributo entrou no bolo geral da Constituinte e foi para
o caixa único da União. Dessa vez, então, aﬁrmamos
tratar-se de um tributo justo, um fundo justo, porque
seria cobrado exatamente de quem usa o combustível
e em benefício apenas de quem usa o combustível.
Dissemos que a contribuição melhoraria as estradas
e que faríamos grandes rodovias. Lembro inclusive
que eu – acredito que fui eu, levado pelo Ministro dos
Transportes de então – disse que, em cinco anos, teríamos a melhor rede rodoviária da América Latina.
Paguei com a língua, pois piorou a rede. Novamente,
então, o Governo joga aquele fundo que o Congresso cria por lei, com objetivo deﬁnido, para dentro do
caixa único para fazer superávit. Então, a população
não tem oportunidade de se servir ou de ser servida
desses fundos que andamos criando a rodo. Portanto,
V. Exª está cheia de razão. Ouvi declaração do novo
Ministro dos Transportes de que, se tivesse metade da
Cide durante cinco anos, as estradas brasileiras seriam
as melhores rodovias do Hemisfério Sul – nem é mais
da América Latina. Isso é uma lição para nós todos,
do Parlamento da época e do Parlamento de hoje.
Quando se cria um fundo, deve-se deﬁnir como crime
de responsabilidade mexer em um centavo dele para
objetivo diverso daquele para o qual foi criado. Essa
era a intervenção que eu queria fazer, cumprimentando
V. Exª por abrir essa cruzada em favor dos objetivos
para os quais os fundos foram criados.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Não terei tempo hoje de tratar dessa questão
com mais profundidade, mas assumi o compromisso
de que, cada vez que viesse a esta tribuna, eu voltaria a falar no assunto. Falei durante um ano sobre a
questão da Cide, por poucos minutos, cada vez que
conseguia assumir a tribuna, e continuarei reivindicando, assim como também continuarei reivindicando
da Câmara Federal que aprove – não disponho agora
do número do projeto, porque não ia falar sobre esse
tema, resolvi falar rapidamente – o projeto de lei que
regulamenta as atividades do setor das transportadoras de carga. Trata-se de projeto de lei que tramita na
Câmara e que esperamos seja aprovado, pois é de
extrema importância para as transportadoras de cargas a regulamentação dessa situação.
Comunico também que estive, nos dias 5 e 6
deste mês, em Santiago do Chile. Compareci lá por
indicação da Agendi, organização brasileira que trata
da questão de gênero, que pagou todas as despesas.
Participei de um encontro extremamente signiﬁcativo
entre Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Brasil, com a
presença do representante do Estatuto de Roma, onde
discutimos a questão da Corte Penal Internacional e a
Justiça de Gênero, um tema muito importante.
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Cada representante levou para seu país uma
série de questões a serem encaminhadas, a ﬁm de
avançarmos na adequação de todos à Corte Penal
Internacional. Para o Brasil, trouxemos algumas delas,
principalmente, Sr. Presidente, no que se refere aos
crimes de lesa-humanidade. A respeito do assunto, um
vídeo deverá ser exibido aqui.
O nosso Governo, do Presidente Lula, já está
dando os encaminhamentos necessários para a adequação do contexto brasileiro ao Estatuto de Roma,
a ﬁm de que sejam ajustados determinados aspectos
da legislação, no que diz respeito a esses crimes de
lesa-humanidade. Foi um encontro da Corte Penal Internacional, que avançou um pouco a tratar da justiça
de gênero também.
Sr. Presidente, no tempo que me resta, desejo
falar sobre o funcionalismo público, em especial, sobre
os trabalhadores da educação pública de nível superior, isto é, das nossas universidades.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo
Lula vem promovendo uma importante e necessária
reestruturação do serviço público federal, por meio da
construção de uma política global, que envolve desde
a questão salarial até a recomposição da força de trabalho, mediante a criação de novos cargos e realização
de concursos, passando por pontos importantes como
a reestruturação de carreiras, estratégias de avaliação
e monitoramento do serviço, a estruturação do melhor
desempenho institucional, entre outros aspectos, todos
relevantes na consecução do objetivo principal que é
a prestação de um bom serviço público, garantia fundamental da cidadania.
É importante lembrar que os Governos Collor
e FHC, a partir de uma política calcada em um viés
neoliberal, promoveram uma política de desmonte do
serviço público, com expressiva redução no quadro
dos servidores da Administração Pública Federal, além
de deixarem, aqueles dois Presidentes, por quase dez
anos, de conceder reajustes sistemáticos para o conjunto dos servidores.
E não se tratava de uma política que visasse a
melhoria da prestação de serviço público federal, que
buscasse eﬁciência e modernização, mas uma política de guerra contra o servidor, considerado o então
culpado pelo déﬁcit do Estado e que desconsiderava,
ideologicamente, a necessidade de se garantir uma
atuação estatal capaz de atender os direitos básicos
do cidadão e de construir um modelo societário mais
inclusivo e justo.
Sem fortalecer a burocracia estatal, os Governos
passados criaram um enorme passivo social, seja pela
má prestação do serviço público, seja pela situação de
penúria da grande massa de servidores.
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Sr. Presidente, os números são signiﬁcativos:
em 1995, quando assumiu Fernando Henrique Cardoso, o número de servidores ativos era de 567,7 mil
servidores; em 2002, seu último ano, havia 459,4 mil
servidores.
Dessa circunstância decorre a situação de gravíssimo déﬁcit institucional veriﬁcado em áreas estratégicas de governo, tais como: universidades públicas,
ministérios sociais, Receita Federal, carreiras jurídicas,
ﬁscalização agropecuária e do trabalho, reforma agrária,
proteção do patrimônio histórico, propriedade industrial,
Polícia Federal, Instituto Nacional de Seguro Social,
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, entre
outros. Eu poderia aqui elencar uma série de outros
dados, mas o tempo não me permite.
Sr. Presidente, diante desse quadro desolador
encontrado pelo Governo Lula, este vem atuando na
construção da referida política global de reestruturação
do serviço público.
Destaco aqui o fato de que os servidores terão
reajustes acima da inﬂação – em alguns casos bem
acima –, o que comprova a intenção do Governo de
cumprir com a promessa de recompor as perdas salariais provocadas nos Governos anteriores, recuperando, desse modo, o poder aquisitivo dos servidores
públicos.
O Governo Lula tem buscado uma reestruturação
do serviço público federal, garantindo reestruturações
de carreiras e aumentos da remuneração em valores superiores aos da inﬂação e com recomposição
do poder aquisitivo. As MPs 198 e 199, por exemplo,
estabelecem os reajustes salariais de 2004 para as
maiores categorias de servidores públicos federais
após ampla negociação na Mesa Nacional de Negociação Permanente.
Vejam as categorias para as quais a negociação
já ocorreu:
–
–
–
–

Carreira da Seguridade Social – 191.072 servidores;
Carreira do Seguro Social e Carreira Previdenciária (INSS) – 70.781 servidores;
Plano de Classiﬁcação de Cargos (PCC) – 393.003
servidores;
Docentes do ensino fundamental, médio e tecnológico, 22.528 servidores.

Isso totaliza 677.384 servidores abrangidos.
Eis, segundo o Governo, as principais bases dos
reajustes:
–

beneﬁciar setores do funcionalismo que sofreram maior reﬂexo da política de arrocho salarial
e de redução do aparelho do Estado nos últimos
anos;
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interromper a política adotada pelo Governo anterior (art. 3º da Lei nº 10.331, de 2001), que aprofundaria cada vez mais o fosso entre os maiores
e os menores salários do funcionalismo federal;
garantir o diálogo e os acordos ﬁrmados para o
funcionalismo federal;
beneﬁciar setores do funcionalismo federal que
tiveram menor reajuste nos últimos anos;
deﬁnir critérios de recomposição das tabelas salariais, tendo por parâmetro os últimos seis anos;
dar início a um processo organizado de reestruturação das tabelas salariais, que se consolidará
com a negociação de novos planos de carreira
para os servidores.

Sr. Presidente, nesse contexto é que estamos vendo aqui, com preocupação, a situação dos nossos professores universitários, categoria à qual pertenço, com
muita honra, e na qual construí toda a minha vida.
Em que pese o reconhecimento do esforço do
Governo em reestruturar o setor do funcionalismo, tão
fustigado nos Governos anteriores, algumas distorções
ainda acontecem e os professores das universidades
federais estão sendo vítimas delas, estão sendo prejudicados. Não foram, até o presente momento, atendidos em seus pleitos, em que pese os esforços da sua
entidade sindical em negociar.
Contudo, o Governo precisa avançar em suas
propostas, tendo em vista, notadamente, as concessões – que não são concessões, mas direitos – que
tem feito a outras carreiras. Por exemplo, as carreiras
jurídicas do Estado (advogados da União, procuradores fazendários e federais, defensores públicos da
União, procuradores do Banco Central), as carreiras
de auditoria ﬁscal da Previdência Social, de auditoria
da Receita Federal, a carreira dos servidores do Tribunal de Contas da União, todas elas, merecidamente,
tiveram aumentos signiﬁcativos.
Para que esses aumentos fossem possíveis, o
Governo, demonstrando o seu interesse em garantir
que os servidores públicos ﬁnalmente sejam respeitados, enviou, neste ano, para o Congresso, proposta de
ampliação do limite contido no item III.4 do Anexo VII da
Lei Orçamentária de 2004 (Lei nº 10.837, de 2004).
As propostas, já aprovadas pelo Congresso Nacional, transformaram-se nas Leis nºs 10.905 e 10.906,
ambas de julho de 2004, e aumentaram, respectivamente, em R$800 milhões e em R$2 bilhões os limites
orçamentários para este ano para os aumentos dessas
categorias citadas.
E agora, mais recentemente, o Governo tem sinalizado que vai enviar outra proposta de ampliação
dos limites do já famoso Anexo VII da Lei Orçamentária, para atender aos servidores do Judiciário Federal,
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tão bem defendidos pelo Ministro Nelson Jobim, e cuja
reestruturação de carreira já tramita no Congresso, Sr.
Presidente.
A proposta enviada pelo Ministro Jobim, que aumenta a gratiﬁcação devida aos servidores do Judiciário em 18%, já foi votada pela Câmara e brevemente o
será pelo Senado, o que exigirá que o Governo envie
proposta de dotação orçamentária no valor de R$467
milhões em 2004.
Respeitamos os servidores do Judiciário e somos
favoráveis a essa justa proposta. Ao aceitá-la, vê-se
que o nosso Governo tem negociado e tem encontrado
recursos para as diversas categorias. Portanto, não é
possível que não encontre meios de atender a uma categoria fundamental, prioritária para o desenvolvimento
do País e para a formação do povo brasileiro como a
dos proﬁssionais de educação de nossas universidades federais, que precisam ser ouvidos para terem
suas reivindicações atendidas. Essa categoria, se não
a mais pisoteada, a mais discriminada, tem seus salários completamente depauperados. Não tenho certeza,
mas, entre os servidores públicos federais, talvez seja
essa a categoria em pior situação.
Por isso, nosso apelo é no sentido de que a negociação com a Andes seja retomada, para que pela negociação se possa chegar a uma solução para essa demanda dos trabalhadores das universidades federais.
Os docentes do ensino superior merecem essa
atenção e esse cuidado por parte do nosso Governo,
do Governo do Presidente Lula. É uma gente combativa, que precisa ser respeitada. Nós, que militamos
no Partido dos Trabalhadores, sabemos dessa combatividade. Sou professora, lecionei na Universidade
Federal de Mato Grosso por 26 anos e sei da luta das
universidades federais, do seu combate no processo
de democratização do nosso País, da sua busca pela
qualidade do ensino superior público. Todos nós que
temos curso superior devemos isso às nossas universidades federais. Os nosso ﬁlhos, os nossos netos
necessitam das universidades federais, que precisam
ser valorizadas. Como disse, esses proﬁssionais combativos precisam ser respeitados.
Sabemos que as grandes lutas por transformações vitais em nosso País foram forjadas nos quadros
da universidade pública. Por isso, desta tribuna, manifestamos nossa solidariedade à luta da Andes – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino
Superior. Essa luta é por uma causa justa, a da necessidade de um reajuste merecido, não de aumento
salarial. Ela trará o ﬁm da discriminação contra essa
categoria. Precisamos reabrir a negociação com a Andes, para que se resolva a questão dos trabalhadores
de ensino das nossas universidades federais.
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Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. Bloco/
PTB – RS) – Concedo a palavra ao Senador Paulo
Octávio, pela Liderança do PFL, por cinco minutos,
para uma comunicação urgente de interesse partidário, nos termos do art. 14, inciso II, alínea “a”, do Regimento Interno.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pela Liderança
do PFL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, desejo apenas comunicar ao Senado
Federal que o Governador Joaquim Roriz e eu estamos
profundamente empenhados em que o Governo Federal
traga para Brasília uma ramiﬁcação do gasoduto BrasilBolívia. E não só para Brasília, mas também para Goiás,
Tocantins e todo o Centro-Oeste.
Apontado hoje como um dos energéticos de maior
perspectiva de incremento, a ponto de ser designado
freqüentemente como “o combustível do século XXI”,
o gás natural praticamente não foi ainda implantado
no Brasil, pois seu consumo representa apenas 5%
da matriz energética nacional, o que evidencia nosso
atraso. Apesar disso, cresce o uso desse produto como
matéria-prima industrial, o que elevará esse índice
para 10% a 12% nos próximos cinco anos, segundo as
metas governamentais, em razão do amplo programa
de massiﬁcação do uso do gás, que esperamos seja
capitaneado pelo Governo brasileiro, o que levará o
produto a quase todos os Estados da Federação.
Com reservas agora substanciais e rede de transporte adequada, as inquestionáveis vantagens econômicas e ambientais do gás natural serão oferecidas a
termelétricas, indústrias, casas e veículos.
Nesse contexto, Brasília não poderia ﬁcar de fora
dessa inserção do País no mundo do consumo do gás
natural, e a nossa Capital poderá contar em breve com
essa possibilidade. No último dia 28 de julho, mantivemos um encontro com a Ministra de Minas e Energia,
Dilma Rousseff, quando ﬁcou acertado o início dos estudos para viabilizar a construção de uma ramiﬁcação
do gasoduto Bolívia-Brasil para o Centro-Oeste.
A Ministra já determinou a constituição de um grupo de trabalho para executar a ramiﬁcação, que beneﬁciaria também os Estados de Goiás e Mato Grosso do
Sul, em um total de 1.769 quilômetros de tubulações.
Há pouco mais de um mês, em audiência no Palácio do Planalto, levamos também ao Ministro-Chefe
da Casa Civil, José Dirceu, a necessidade do apoio
federal ao projeto. Depois disso, já houve uma reunião,
no Ministério de Minas e Energia, com a Vice-Governadora Maria de Lourdes Abadia, os Governadores de
Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, de Goiás, Marconi
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Perillo, do Piauí, Wellington Dias, e também do Maranhão, José Reinaldo Tavares, para acertar os detalhes
ﬁnais da ramiﬁcação do gasoduto Bolívia-Brasil.
A expansão da infra-estrutura de transporte de gás
natural no Brasil é uma necessidade para que possamos
utilizar as reservas de gás natural existentes aqui e no
cone sul do continente. A construção de ramal do gasoduto Bolívia-Brasil – Gasbol, até o DF está estimada
em US$670 milhões, hoje cerca de R$2,1 bilhões. Os
recursos para as obras de construção desse gasoduto de transporte viriam da Conta de Desenvolvimento
Energético – CDE. Trata-se de recursos constituídos
com as provisões criadas pela Lei nº 10.438, de 2002,
que existirão pelos próximos 25 anos.
Para 2004, a CDE já conta com R$217,4 milhões
para o início das obras de construção desses gasodutos de transporte de gás natural. Até 2008, são estimadas arrecadações da ordem de R$1,94 bilhão, e
pretendemos que as obras possam ser prontamente
iniciadas, com elaboração dos projetos para a sua
execução ainda neste ano.
É bom lembrar que, em abril deste ano, foi instalada em Goiânia a empresa Transportadora de Gás do
Brasil Central – TGBC, que contará com capital público
e privado, inclusive com a participação da Companhia
Brasiliense de Gás –CEBGAS, e de suas congêneres
de Goiás – Goiasgás, e de Mato Grosso do Sul –MSGÁS. A CEBGAS é a concessionária de distribuição
de gás do DF, controlada pela Companhia Energética de Brasília – CEB, que tem, entre seus sócios, a
Petrobras Gás – Gaspetro. A TGBC será responsável
pela execução dessa obra, que, depois de concluída,
poderá transportar cerca de seis milhões de metros
cúbicos de gás natural por dia, para diversos usos e
aplicações nos Estados de Mato Grosso do Sul, Goiás
e no Distrito Federal.
O gás natural transportado para o Centro-Oeste
será utilizado como combustível automotivo, que poderá ser usado tanto para ﬁns industriais como para
a área de transportes, comércio e residências. O gás
é o melhor caminho para o País. Entre as vantagens
do gás natural, estão o seu baixo impacto ambiental,
a sua segurança operacional, a não necessidade de
estocagem, o aumento da vida útil dos equipamentos
e seu preço mais barato.
Com o gás natural em Brasília, vamos acelerar
o crescimento econômico de todo o DF e teremos cidades menos poluídas e uma diminuição signiﬁcativa
nos gastos das famílias com combustível.
Essa é a boa notícia que tenho a honra de trazer
às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores sobre essa
grande possibilidade que Brasília está vislumbrando
na área de abastecimento de gás natural, a par de ou-
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tras possibilidades, como o trem de alta performance
entre Brasília e Goiânia e a construção da Usina de
Corumbá IV, capaz de solucionar o abastecimento de
água nos próximos cem anos.
Pelo crescimento e pela posição estratégica de
Brasília, tenho convicção de que a construção desse gasoduto é vital para a capital de todos os brasileiros.
Portanto, ﬁca comunicado ao Senado Federal o
apoio dos três Estados para que se comecem imediatamente, no âmbito do Ministério de Minas e Energia,
os estudos desse projeto que realmente mudará o
nosso Centro-Oeste.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Octávio, o
Sr. Sérgio Zambiasi, 4º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra.
Serys Slhessarenko, Suplente de Secretário.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Srª
Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
ordem.) – Srª Presidente, solicito a minha inscrição
pela Liderança da Minoria.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Eduardo Azeredo, por cinco minutos, pela Liderança
da Minoria.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
Liderança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sra
Presidente, Sras e Srs. Senadores, ocupo hoje esta
tribuna para registrar o artigo “Escolas públicas entram
na rede”, publicado no jornal Minas Gerais, edição de
18 de agosto do corrente, que trata de um assunto que
abordei muitas vezes nesta Casa: a inclusão digital dos
alunos das redes públicas em todo o Brasil.
No caso especíﬁco de Minas Gerais, esse projeto
levado a efeito pelo Governador Aécio Neves busca
garantir o acesso à Internet a alunos, professores e
comunidade. O Governo do Estado, com investimentos de R$5,6 milhões, deu início à segunda fase do
projeto Escolas em Rede, que atenderá 996 escolas
da rede estadual de ensino até 2006, em 359 municípios. O objetivo é disponibilizar o acesso à Internet
aos alunos, professores e comunidades envolvidas
com as escolas.
Para esta etapa do projeto, o Governador está
utilizando um sistema de parceria com a Telemar, com
a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, que
doou os equipamentos, e com a Secretaria de Estado
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da Educação, para a interligação de 25% das escolas
estaduais, beneﬁciando 902 mil alunos.
A juventude que tem maior facilidade de acesso
à Internet advém exatamente das classes com melhor
situação ﬁnanceira. As escolas particulares normalmente têm computadores disponíveis para os alunos
utilizarem as modernas ferramentas eletrônicas de
tecnologia da informação, especialmente a Internet.
Entretanto, infelizmente, as crianças e os jovens das
escolas públicas não têm esse mesmo acesso.
Fazemos, então, uma nova separação na sociedade: aqueles que têm acesso à tecnologia da informação e aqueles que não a têm; aqueles que podem
utilizar a Internet e aqueles que não a podem utilizar.
Em relação à telefonia celular, a maioria das cidades
dispõem de telefonia celular e uma minoria não dispõe;
isso ainda ocorre, apesar do grande avanço dessa tecnologia, que é nova. Aﬁnal de contas, o telefone celular é utilizado há aproximadamente dez anos apenas.
É muito importante avançarmos nessa questão de as
escolas públicas entrarem na rede de transferência de
dados, na Internet.
A Secretária de Estado de Educação de Minas
Gerais, Vanessa Guimarães, ressaltou que, caso o Governo Federal libere os recursos retidos no Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações –
Fust, poderemos atingir 100% das escolas mineiras.
O Fust é formado por 1% das contas de telefone
que todos os brasileiros pagam. Esse 1% vai ﬁcando
no caixa do governo permanentemente. Já são mais de
R$3 bilhões, e não se usa um tostão desses recursos
para informatizar as escolas públicas brasileiras.
Houve promessas e mais promessas no sentido
de o governo ﬁnalmente fazer uma concorrência para
a utilização desses recursos no projeto de inclusão digital. Mas isso não ocorre. O Presidente da República
há pouco tempo, na África, falou outra vez de inclusão digital, mas nada ocorre. Ficamos sempre com as
promessas sem execução, o que é, aliás, uma característica do PT no governo, que mudou muito desde a
época em que era oposição, quando era muito crítico
em relação à morosidade do governo e aﬁrmava que
tudo o que não ocorria era devido à falta de vontade
política. Hoje os projetos andam mais devagar ainda.
Não sei se, além de vontade política, faltam harmonia
e preparo talvez, para poder levar à frente um projeto
tão importante como o relativo à inclusão digital, que
beneﬁciará os alunos que não têm acesso a computadores.
Srª Presidente, esse era o registro que queria
fazer acerca do projeto que pretende ligar escolas
públicas em rede em Minas Gerais, que deve ser seguido pelo Governo Federal. Na verdade, devia ocor-
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rer o inverso: o Governo Federal devia estar dando
o exemplo aos Estados. No caso, Minas Gerais está
priorizando as escolas das cidades com menor Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, que serão as
primeiras beneﬁciadas.
Eu queria trazer a palavra de alerta mais uma vez
e a palavra de cobrança, para que o Governo acorde
e utilize os recursos do Fust. Dinheiro existe, mas não
está sendo utilizado para fazer a inclusão digital dos
alunos das escolas públicas brasileiras nessa área tão
importante para o futuro da juventude brasileira.
Muito obrigado, Srª. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra ao Senador Gerson Camata, por permuta com o Senador Rodolpho
Tourinho.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o objetivo
principal da minha fala nesta tarde é cumprimentar a
Agência Nacional do Petróleo, a Petrobras e muito especialmente a Srª Dilma Rousseff, Ministra de Minas e
Energia, pelo espetacular e estrondoso êxito alcançado
no 6º leilão de licitações para produção e prospecção
de petróleo da sexta rodada, realizado ontem e que
continua hoje.
Esse leilão, que chegou a ser contestado injustamente em algumas áreas políticas e jurídicas – até em
algumas áreas sindicais –, recebeu da Ministra uma
posição ﬁrme em seu favor, uma vez que é previsto na
legislação brasileira, e alcançou só no dia de ontem
uma arrecadação superior a R$450 milhões para a
Agência Nacional do Petróleo. Tenho quase absoluta
certeza de que, com os lances ocorridos hoje, ainda na
sexta rodada, a arrecadação total poderá ultrapassar
R$1 bilhão, superior, portanto, à terceira rodada, que,
naquela época, alcançou R$600 milhões.
Enquanto nos regozijamos e cumprimentamos
a Agência Nacional do Petróleo, a Srª Ministra Dilma
Rousseff, de Minas e Energia, e a própria Petrobras
pelo espetacular êxito desse leilão que se realizou parte
ontem e parte hoje, temos a lamentar algumas posições retrógradas que, de vez em quando, contaminam
setores políticos e até jurídicos do Brasil.
O Brasil obteve, pela Lei nº 9.478, de 1997, um
espetacular avanço no processo de exploração não
só de petróleo, mas de minerais. O avanço espetacular na produção de petróleo ocorreu nos últimos três,
quatro anos, inclusive no ano passado. E tenho aqui
que registrar que hoje, à frente da Petrobrás, está um
ex-colega nosso, José Eduardo Dutra, que está mostrando ao Brasil ser um excelente administrador. Ele
tornou a administração da Petrobras, aquilo que se
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chamava de “caixa preta da Petrobras”, mais transparente, mais clara, mais meridiana, perceptível aos olhos
de todos os que observam a economia petrolífera do
Brasil. Temos que dizer que esse enorme avanço que
a Petrobras obteve com uma gestão mais clara, mais
transparente, quase se perde, por uma iniciativa que
me pareceu extemporânea do Governador de Paraná.
Ele não tinha nada que ver com o problema da sexta
rodada de licitações dos blocos e foi à Justiça para
tentar derrubar a Lei nº 9.478.
Ora, os poços de petróleo são, é claro, um bem
da Nação brasileira, pertencem ao Estado brasileiro.
O subsolo é do Governo brasileiro, portanto, do povo
brasileiro. A lei, sábia, prevê que, para a exploração do
petróleo, há que haver licitação pública, e a Agência
Nacional do Petróleo é qualiﬁcada por lei para colocar
em licitação, nos leilões, os blocos de exploração que
estão disponíveis em determinado momento.
Eu não sei o que pessoas como o Governador do
Paraná e uma Parlamentar do Espírito Santo querem.
Elas propuseram até ao Presidente da República que
descumprisse a lei. É até um atentado um Parlamentar que vota uma lei propor ao Presidente da República, que é o Executivo, que é o executor da lei, que
a descumpra.
Ora, se a Agência Nacional do Petróleo tivesse
poderes para doar áreas de exploração de petróleo,
para doá-las à Petrobras ou à Eletrobrás, eu gostaria de ter uma para mim também. Certamente muitos
brasileiros também quereriam ter uma área, até no
fundo do quintal de sua casa, para ali poder explorar
petróleo e outros minerais. A maneira correta, justa,
constitucional, ética, legal, avançada é o contrário do
pensamento retrógrado desses agentes políticos e do
Judiciário, que tentavam propor ao Presidente da República o descumprimento da legislação.
Cumprimentei a Ministra Dilma Rousseff porque
ela foi ﬁrme na sua posição: há uma lei, vamos cumprir a lei, vamos fazer executar a lei. Entretanto, essa
vacilação, essa iniciativa e uma posição equivocada
de um Ministro do Supremo Tribunal Federal ocasionaram prejuízos à sexta rodada de licitações, embora
ela tenha sido até agora exitosa.
Observamos, por exemplo, que a Shell, que era
uma das empresas que pretendiam participar ativamente do processo recuou nos últimos instantes. E o
fez, acredito eu, temerosa de que decisões judiciais
viessem a tornar proibitivos os investimentos que a
empresa tem planejado para o Brasil. O Vice-Presidente da Shell, Sr. John Haney, segundo a imprensa
registra hoje, evitou críticas, mas a empresa não deu
lance algum nos leilões, embora estivesse inscrita na
licitação. Haney aﬁrmou que a liminar não alterou a
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estratégia da empresa nos leilões e acrescentou que
fatos como esses são normais num mercado em processo de abertura.
Entendo que o mercado brasileiro não está num
processo de abertura. Ele já é aberto. E o fato de já
estarmos na sexta rodada de licitações de blocos para
exploração de petróleo prova que não estamos começando, estamos num caminho que tomou rumo e deﬁnições, embora, de vez em quando, ocorra no Brasil
essa tendência para regredir, que é bem própria do
nosso País, lamentavelmente.
O que é mais interessante e que temos que comemorar nesse fato é que a Petrobras, na verdade, foi
a grande vencedora desses leilões. Eram 416 blocos
oferecidos, 81 blocos foram leiloados ontem, e a Petrobras arrematou 61 blocos. Sozinha, ela ﬁcou com
28, e, em consórcios, com 33. Os consórcios foram
distribuídos de maneira muito interessante. Cito os que
estão no Estado do Espírito Santo, por exemplo. Ela
arrematou blocos associada com a Repsol espanhola
e a YPF argentina, a Yacimientos Petroliferos Fiscales.
Ficou, apenas ela, com mais uns 15 blocos no Estado,
e acabou depois se associando a empresas estrangeiras nas quais tem maioria. Por exemplo, no Bloco 588,
a Petrobras tem 40%, a EnCana Corporation tem 30%
e a Kerr-McGee tem 30%. No Bloco 590, a Petrobras
tem 60% e a Kerr-McGee Corporation tem 40%. E assim por diante. Ela está associada também a empresas
portuguesas de exploração de petróleo, sendo que tem
maioria. Enﬁm, ela está associada a empresas do Irã,
de Portugal, da Argentina e da Espanha.
Aﬂorou nessa sexta rodada de licitações que se
conclui hoje outro fator muito interessante. A Ministra Dilma Rousseff colocou de forma muito clara que
essa licitação é fundamental e essencial para que o
Brasil consiga a auto-suﬁciência de petróleo no ano
de 2006.
Nós estamos acompanhando o que está acontecendo no mercado internacional do petróleo. Estamos
vendo as incertezas provocadas ora por problemas
no Iraque, ora por outros problemas políticos criados
fora das fronteiras do Brasil, e que estão elevando o
preço do petróleo a valores quase proibitivos. Isso fez
a Petrobras vir a público dizer que se esses valores
permanecerem por mais de sessenta dias tão elevados, ela terá que reajustar os preços dos combustíveis
no mercado interno, provocando, sem dúvida, também
inﬂuência do aumento dos combustíveis na própria inﬂação interna no Brasil.
Ora, a busca da auto-suﬁciência é fundamental
e se torna mais premente neste momento. Conjura
contra o País, trabalha contra o País – não é contra o
Governo –, trabalha contra o Brasil todo aquele que
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neste momento tenta impedir que o Brasil se torne
auto-suﬁciente em petróleo. Há que suspeitar de certas atitudes. Há gente no Brasil que não quer que ele
se torne auto-suﬁciente em petróleo. Há grandes empresas multinacionais que não querem isso. É claro,
elas querem vender petróleo para o Brasil. Os grandes
vendedores de petróleo – a Petrobras é uma grande
compradora de petróleo – não querem que o Brasil
atinja a auto-suﬁciência, querem que o Brasil continue
comprando petróleo deles; algumas grandes empresas
multinacionais também.
Os que nesta hora vestem a casaca de um falso
nacionalismo e começam a entrar na Justiça e a propor manifestos contra os leilões previstos na legislação
– aliás, forma única de se propor a exploração não só
de petróleo mas também de outros minerais –, essas
pessoas, esses indivíduos podem estar travestidos
de nacionalistas, mas podem estar, ao tentar impedir
a auto-suﬁciência em petróleo, objetivando favorecer
grandes empresas multinacionais que vendem petróleo
ao Brasil e que não desejam que o Brasil seja autosuﬁciente em petróleo.
A Ministra Dilma Rousseff, numa carta que endereçou à Federação Única dos Petroleiros, foi muito clara e disse que a Lei nº 9.478 determina que as
concessões de áreas para pesquisa e produção de
petróleo sejam feitas por licitação. Essa é a maneira
correta, ética, honesta, repito, de se propor um bem
público à exploração de uma empresa privada – e a
Petrobras é uma empresa privada embora com a maioria de ações públicas.
Outro ponto muito interessante que ela menciona
é que não há descobertas comprovadas de petróleo
ou gás nos blocos que estão sendo licitados na sexta
rodada. Porque falsamente alguns desses agentes da
vanguarda do atraso propuseram na imprensa que a
Agência Nacional do Petróleo estaria leiloando áreas
já onde o petróleo havia sido descoberto, bacias petrolíferas já com produção comprovada. Não é verdade isso. É claro que o que se propõe para exploração,
para prospecção, para se descobrir petróleo é uma
área em que não se sabe se tem. Por leilões anteriores,
principalmente os leilões para prospecção no Espírito
Santo, no litoral capixaba, sabemos que em 80% de
sua área não sai petróleo. Há um enorme investimento
que se perde, pois só em 20% se encontram poços de
petróleo, e aliás com uma boa produção.
A Ministra foi clara: o Governo atual herdou dos
governos anteriores, porque a Petrobras vem desde 1950, as condições para o Brasil manter quase a
auto-suﬁciência. Se o Brasil começar a crescer mais, a
busca da auto-suﬁciência vai sendo protelada porque
o consumo de combustível vai aumentando.
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É obrigação do Governo como ente que representa toda a sociedade brasileira a busca do bem-estar
também na área energética, que é fundamental para
todos nós, a busca da auto-suﬁciência de petróleo.
Há uns oito anos venho defendendo na Comissão de Minas e Energia, a nossa Comissão de InfraEstrutura aqui no Senado, a busca da colocação em
leilões dos chamados poços maduros. O que é um
poço maduro? É um poço descoberto, furado, mas cuja
produção de 200, 300 barris por dia, não é comercial
para a empresa. Para a Petrobras não interessa, não
é comercial, não compensa. E lacra-se aquele poço no
qual foram investidos milhões de dólares. A Ministra
agora está colocando em leilão esses poços.
Como é do conhecimento de todos, o Estado
norte-americano do Texas tem dezoito mil pequenos
produtores de petróleo que produzem menos de 6
barris por dia. Um pequeno produtor, na sua fazendinha, coloca um cavalo de pau e tira de 6 a 30 barris
de petróleo por dia. Somando-se tudo isso, dá uma
razoável produção.
A Ministra Dilma Rousseff teve esse entendimento extraordinário. No primeiro debate a que S. Exª
compareceu eu iria propor-lhe isso. Quando comecei
a fala, S. Exª já disse: um poço maduro. E realmente
o poço maduro também entrou nesses leilões. Houve
críticas, disseram que se colocaram mais de seis mil
poços para leilão. Mas esqueceram-se que são poços
maduros. Um pequeno empresário ou um pequeno proprietário que abriu um poço em sua fazenda, mas que
está lacrado, maduro, entra na licitação e vai produzir
petróleo: uns 10 a 15 barris por dia. Para a Petrobras
é anticomercial, mas para ele, que mora ali, tendo um
cavalo de pau e energia elétrica, é muito interessante
que produza. Se se somarem todos esses poços maduros poderemos ter uma razoável produção de petróleo que depois será vendida para própria Petrobras,
que irá reﬁná-lo.
A Ministra teve a percepção de que o petróleo
não é só para as grandes empresas: Petrobras, Shell,
Esso etc. E desse esforço que o Brasil faz para atingir a sua auto-suﬁciência podem participar pequenos
empresários, pequenos empreendedores por meio da
exploração dos poços maduros de gás e de petróleo.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Com
muito prazer, ouço o Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Nobre Senador Gerson Camata, acompanho o pronunciamento de V. Exª desde o início, mas o que me chamou a
atenção foi a maneira triunfante com que V. Exª se dirigiu ao Plenário, diante dessa vitória que o País teve
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ontem com o leilão promovido pela ANP. E V. Exª subiu com ar de sheik do petróleo. E justiﬁco: é a vitória
do Espírito Santo.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Ah!
Exatamente. Vou chegar lá. Quero agradecer a V.
Exª.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Exatamente.
Eu vi perfeitamente que sua vitória não é uma vitória
pessoal, mas é uma vitória do Estado.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Exatamente.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Daí por que
o seu discurso ganha uma dimensão esperada de um
Senador como V. Exª, que tem marcado a sua longa
carreira nesta Casa defendendo de maneira intransigente não só o seu País, mas de maneira muito especial o seu Estado. Portanto, esse ar triunfalista de sheik
do petróleo que V. Exª emana nesta Casa contamina
todos nós. Parabenizo o Espírito Santo, que é um dos
grandes beneﬁciados desse leilão de ontem, mas quero também parabenizar, de maneira muito especial, a
ANP na pessoa do Embaixador Sebastião do Rego
Barros, que é um diplomata brasileiro dos melhores
da sua geração, que comandou esse processo, como
também o Presidente da Petrobrás,...
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Exato.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – ...o ex-Senador José Eduardo Dutra, que por aqui passou deixando um pouco da sua experiência e, por que não
dizer, faz muita falta nesta Casa nesse momento de
carência de homens públicos com vocação política. A
Ministra Dilma Vana Rousseff tem agido com cautela
nessa questão que hoje preocupa o mundo inteiro. Nós
estamos vendo a crise do petróleo fazendo com que o
preço do barril atinja números nunca antes pensados e
é preciso que o Brasil tenha cautela na condução dessa matéria. V. Exª depois abordou, com conhecimento
de causa muito grande, o tema dos poços maduros.
Nós temos essa questão no Brasil e em todo o mundo
não só em relação ao petróleo, mas também em relação a outros minérios. E se esses poços maduros, no
momento, não são prioridade porque não dão o lucro
na mesma proporção que outros poços com potencial
maior, eles, numa crise, servirão amanhã, com certeza, para a própria Petrobras, ou, neste momento, para
estimular a iniciativa privada. Portanto, parabenizo V.
Exª e espero que tenha o mesmo êxito na questão
que V. Exª abraça e dela não se afasta que é a briga
da Nestlé com a Garoto, que tanto tem prejudicado o
Espírito Santo. Parabéns!
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Nobre
Senador, agradeço a V. Exª e atendendo à sua agradá-
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vel provocação quero dizer que estava guardando para
o ﬁnal, mas vou citar agora a declaração do Diretor de
Produção da Petrobras, Dr. Francisco Nepomuceno,
que explicou que a estratégia da empresa para atingir
a auto-suﬁciência é ir em direção ao Espírito Santo e
que a Petrobras retomou as áreas que teve de devolver
por causa do vencimento dos prazos de exploração. E
disse o seguinte: “O Espírito Santo se tornou a nova
província petrolífera do Brasil”. O que quer dizer que,
dentro de alguns anos, nós iremos suplantar o glorioso
Estado, nosso vizinho, do Rio de Janeiro e nos tornaremos, se Deus quiser, o maior produtor – a Petrobrás
e a ANP também – de petróleo do Brasil.
O Governador Paulo Hartung ontem estava soltando foguetes da janela do Palácio do Governo, comemorando, porque ele está de olho nos royalties.
Aliás, todos nós, o Brasil inteiro, mas acima de tudo,
como patriotas, estamos de olho na auto-suﬁciência
de petróleo.
O José Eduardo Dutra, logo que tomou posse
na Petrobras, esteve aqui, e eu disse a ele: presidente, você é um homem de sorte, você é um homem de
muita sorte porque a auto-suﬁciência de petróleo será
atingida exatamente na sua administração.
Esse fato está a caminho, chegará no ano de
2006. Só o Espírito Santo, no ano que vem, passará
a produzir 250 mil barris a mais, chegando à beira da
auto-suﬁciência, com reserva de petróleo leve, o chamado petróleo brand, que a Petrobras hoje compra de
fora – sendo obrigada a vender o petróleo pesado –,
vamos chegar a uma produção, no Estado, de 200 mil
barris de petróleo de primeiríssima qualidade.
Quero ainda colocar um pontinho a mais, se me
permite o Sr. Presidente José Sarney, que acaba de
chegar e cuja presença saúdo com muito prazer. Aqui
no Congresso Nacional foi colocada uma posição errônea de que se as empresas multinacionais vencessem as licitações elas exportariam o petróleo. Dizem
porque não conhecem a lei aprovada aqui em 1997.
No entanto, a Ministra conhece a legislação porque
em carta enviada aos petroleiros ela faz referência à
lei dizendo: a produção advinda das novas descobertas é destinada, prioritariamente, ao abastecimento
do mercado interno, gerando emprego e renda à população brasileira. Não poderia ser diferente, uma vez
que a Lei 9.478, que regula a atividade de importação
e exportação de petróleo, estabelece que “eventual
exportação só poderá ocorrer após garantido o abastecimento interno”, com a autorização ainda da ANP.
Ora, só pode exportar se atingir o mercado interno.
Se tivermos auto-suﬁciência é bom exportar, vamos
fazer mais divisas. Estamos fazendo já 30, 35 bilhões
de dólares, vamos fazer 60 bilhões de dólares, vamos
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decretar a nossa autonomia direta, sem precisar fazer
esses enormes saldos de orçamento para cobrir dívidas com o FMI. Vamos fazer isso por meio do petróleo,
tenho absoluta certeza.
Cumprimento o Governador Paulo Hartung, que
sempre jogou pesado na direção de que o Espírito
Santo era uma grande província petroleira, e também a
ANP, como V. Exª fez, Senador Heráclito Fortes. Cumprimento ainda, acima de tudo, a Ministra Dilma Rousseff, que mostrou pulso, mostrou a que veio, mostrou
que está ali para cumprir a lei e mostrou àqueles que
queriam propor ao Presidente o descumprimento da
legislação que o Presidente é o chefe do Poder Executivo; e levou o Presidente à posição certa de que a
lei votada no Congresso é para ser cumprida; e que a
maneira correta de se colocar um bem público à disposição do privado é por meio da licitação pública clara,
transparente, como a que foi feita ontem, reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, através da
manifestação do Ministro Nelson Jobim.
Cumprimentos à Ministra e a todos aqueles, desde o Presidente da Petrobrás. Aliás, a Petrobras foi a
grande vencedora da licitação, trazendo capitais para
ajudar na auto-suﬁciência, trazendo tecnologias novas
– se bem que a Petrobras já possui uma tecnologia de
altíssima qualidade na exploração de camadas profundas do mar. Cumprimentos ao Estado do Espírito
Santo, saudado pela Petrobras como a nova província petrolífera do Brasil e uma das mais importantes
do mundo.
Tenho certeza de que, terminados esses leilões
que se conﬁrmam hoje, o petróleo vai cair um pouco
no mercado internacional, dada a posição ﬁrme que
a Ministra teve nessa hora de crise, mostrando que
se cumpre a lei no Brasil com determinação e com a
certeza de que estamos no caminho certo, impedindo
que os retrógrados conseguissem dominar novamente
esse setor tão importante da economia brasileira.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Gerson Camata, a Sra. Serys Slhessarenko, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana
passada ﬁz um pronunciamento a respeito de uma certa
diﬁculdade que algumas personalidades na Oposição
estão tendo face ao novo momento político e econômico do nosso País. E até para que não pairasse qual-
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quer dúvida sobre a análise, usei uma frase da coluna
da semana anterior do Deputado Delﬁm Neto: quando
se perde o rumo e o discurso, realmente, às vezes,
ﬁca um pouco difícil trabalhar. E já brinquei também
– está nos jornais –, que algumas pessoas na Oposição estão querendo fazer canja sem pé de galinha.
Com pé de galinha já é difícil, sem pé de galinha ﬁca
mais difícil ainda.
Tivemos que ouvir, nos últimos dias, um discurso
batendo numa tecla do autoritarismo, do autoritarismo e
do autoritarismo... Junto com esse discurso do autoritarismo – inclusive é capa de uma das revistas nacionais
do ﬁnal de semana – vieram várias desinformação, de
desvirtuamento e de declarações que não colaboram
para o esclarecimento do que está posto em diversos
assuntos que estão sendo apresentados, ou debatidos, ou encaminhados ao Congresso Nacional. Queria
citar aqui três. Um deles é a questão dos jornalistas,
do Conselho, projeto que só foi encaminhado ao Congresso Nacional por uma solicitação, um pedido, uma
reivindicacão antiga, de muitos anos, da Federação
Nacional dos Jornalistas. E ainda vem como projeto,
para que este Congresso, soberanamente, depois do
debate, faça a apreciação, a alteração, a votação, a
aprovação ou a rejeição. Portanto, taxaram uma iniciativa de encaminhar o projeto como algo autoritário.
Foi grande o volume de declarações e a repercussão,
inclusive quem leu o projeto, muitas vezes, não consegue identiﬁcar o viés de várias críticas com o que está
escrito, posto no Conselho. De qualquer forma, dizer
que é autoritário encaminhar um projeto para ser debatido, apreciado e votado no Congresso nos parece
um pouco de exagero.
Na semana passada, veio também a público a
proposta que estava sendo debatida no Governo de
um decreto para facilitar o envio e a troca de informações de dados sigilosos entre os diversos órgãos do
governo. Veio também uma saraivada de declarações,
de questionamentos. O Governo agora quer quebrar
sigilo por decreto, não quer respeitar. Assim, vai-se
atrás, tentando descobrir qual é o motivo e por onde
as coisas estão passando.
É interessante, porque essa ﬂexibilização de sigilo, de alguma forma, já trouxe grandes benefícios,
porque já vem acontecendo. Por exemplo, no ano
passado – com isso, vem toda a questão da CPMI
do Banestado –, o repasse do sigilo quebrado pela
CPMI para a Receita Federal permitiu que a Receita
autuasse em algumas centenas de milhões e pudesse
ter arrecadação, fruto desse cruzamento dos dados.
Existem outros membros aqui da CPMI que sabem
que isso foi permitido.
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Lembram-se da briga do CPMF: se a Receita
poderia ter acesso aos dados da CPMF, exatamente
para poder ﬁscalizar aqueles que têm grandes movimentações bancárias, mas não declaram Imposto de
Renda e fazem sonegação? Foi uma briga para poder
permitir que a Receita acessasse os dados da CPMF.
Houve uma séria de diz-que-diz-que, de conversas.
Os sigilos que podem ser transferidos para fazer o
cruzamento de outros crimes são os sigilos que estão
sendo propostos, são os sigilos já quebrados por ordem judicial. Mas, de qualquer forma, isso ainda está
em debate.
A outra questão – autoritarismo e tal – diz respeito
à agência nacional para regular cinema e audiovisual. Presidente Sarney, estou cada vez mais indignada
porque essa nem sequer ao Congresso chegou, é um
pré-projeto que está em debate no Conselho Nacional
de Cinema, com o site do Ministério da Cultura aberto
para que todas as propostas, alterações e sugestões
possam ser feitas. Só depois da deliberação do Conselho Nacional de Cinema e desse levantamento aberto
pelo site do Ministério é que vem aqui para o Congresso Nacional, para que possamos debater, alterar, aprimorar e votar. Também foi apelidado de autoritário e
de que seria dirigismo cultural. E lá vem um monte de
viés de coisas! Ficamos tentando entender por onde
está passando a lógica dos que, com falta de discurso
e com perda de rumo, agora ﬁcam querendo achar os
pés de galinha para tentar fazer as canjas.
Eu não poderia deixar de tratar desses assuntos
e queria me dedicar um pouco mais a esta questão do
audiovisual, da absoluta necessidade de termos efetivamente a regulamentação da produção audiovisual
no nosso País. Esse não é um assunto qualquer, de
menor importância. Não nos venham distrair e tirar a
atenção do que está por trás desse debate com essa
questão de dirigismo. Houve jornalista que teve a ousadia de dizer que era um viés autoritário stalinista.
Desta tribuna quero dizer que quem desviar o assunto
do foco dessa questão do audiovisual é imperialista e
está fazendo a defesa dos interesses que querem dominar corações e mentes pela comunicação.
Na segunda-feira, último dia do Festival Catarina, terceira edição do Festival do Documentário no
Balneário Camboriú, participei de uma atividade, e
ﬁzemos um debate excelente sobre essa questão da
Ancinav, sobre o que está por trás desse tema, a importância, os dados e as informações necessárias a
serem colocadas.
O Senador Gerson Camata fez um belíssimo discurso a respeito do petróleo, parabenizando o resultado
da atuação da Petrobras nessa licitação vitoriosa, toda
a potencialidade e possibilidade que temos de alcançar
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autonomia em termos desse combustível, provavelmente no próximo ano. O debate que ﬁzemos no Balneário
Camboriú seguiu exatamente essa lógica.
Presidente José Sarney, se na década de 50 a
campanha “O Petróleo é Nosso” teve um papel fundamental como divisor de águas em termos da potencialidade de soberania nacional, neste início de século
o tema, o assunto que faz a divisão de águas é a comunicação. Só quem tiver controle e só quem puder
regulamentar e colocar a serviço dos interesses de seu
país a comunicação terá condições de, efetivamente,
disputar soberania.
No debate, dissemos que, da mesma forma que,
na década de 50, foi fundamental e estratégica para
o nosso País a campanha “O Petróleo é Nosso”, estamos agora numa situação em que devemos fazer a
campanha “A Tela é Nossa”.
A tela já não é mais tela; ela é uma teia, uma
rede, é TV, vídeo, computador, telefone, tudo interligado.
Quem domina isso, quem tem o controle da veiculação
do que passa por esses instrumentos de comunicação,
efetivamente, têm ou não condição de dominar.
Quando falamos de tela, estamos falando do domínio das cabeças, da mente das pessoas, domínio
do comércio porque, embutidos no ﬁlme americano,
estão os valores, o merchandising de seus produtos,
de sua moda, de suas opiniões, de sua visão de mundo. Obviamente, não temos condição de nos contrapor
se esse debate não for colocado efetivamente para a
sociedade brasileira.
Para exempliﬁcar, lembro que, nas negociações
do Nafta, do qual participam os Estados Unidos, o Canadá e o México, o Canadá não permitiu que questão
cultural entrasse no acordo. Cultura é interesse nacional
de soberania. De forma diferente, o México permitiu.
O que aconteceu a esse país? Sua produção cultural
anual, que era de aproximadamente 100 ﬁlmes ao ano,
caiu para apenas 17 atualmente. Além disso, não tem
onde exibir seus ﬁlmes, pois, para o cinema mexicano,
não há salas disponíveis. O México, que tinha a autonomia do livro didático, passou a importá-los. Esse foi
o resultado da inclusão desse tema no Nafta.
Quero ainda citar alguns dados que recebi do
Congresso Brasileiro de Cinema. São informações
que considero pertinentes para esse debate sobre
a Ancinav, a Agência Reguladora do Audiovisual no
nosso País.
Nelson Pereira dos Santos e Orlando Senna, em
21 de outubro de 2002, no Canecão, disseram:
Nas próximas décadas, as maiores atividades econômicas estarão relacionadas às
indústrias cultural e de telecomunicações.
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Das dez maiores indústrias francesas,
seis são culturais.
Das dez maiores indústrias inglesas, cinco são culturais.
A maior receita dos Estados Unidos é a
indústria bélica e, em seguida, vem a indústria
audiovisual, que ocupa 80% do mercado de
cinema no mundo. O audiovisual é a segunda,
mesmo sem levar em conta sua capacidade
de anunciar e vender produtos, inclusive as
armas.
O país que não desenvolver o seu audiovisual estará fadado a importar não só mídias,
mas produtos e comportamentos que incidirão
direta e gravemente na economia.
O Presidente Lula fez uma declaração absolutamente pertinente para este momento: “O cinema brasileiro tem que ser acolhido no regaço do seu povo. À semelhança do Fome Zero, o povo brasileiro tem o direito
de ver o seu cinema, nem que seja a custo zero”.
E o custo zero para o povo brasileiro acessar o
cinema é exibição na televisão. Porque só a televisão
alcança 41,5 milhões de domicílios no Brasil. Portanto, a melhor a maneira de atingir a população brasileira com os nossos valores, com os nossos produtos,
com o nosso interesse, com a nossa cultura é pela
televisão.
E, por estranho que pareça, é exatamente o artigo que mexe na produção das TVs que está criando a
maior polêmica no pré-projeto da Ancinav. Coincidência? Não acredito nesse tipo de coincidência.
Hoje, no Brasil, 80% do que é veiculado em cinema é de ﬁlmes americanos, mas, na TV, é 90%. Portanto,
exatamente o instrumento, o veículo que poderia fazer
com que o povo brasileiro acessasse a produção cultural brasileira é ainda mais restrito do que as salas de
cinema. E não é porque não tenham audiência. Estão
aqui os dados apurados pelos institutos de audiência
do mês de outubro do ano passado:
O ﬁlme “Xuxa Requebra” teve 37 pontos no canal
em que foi exibido. A audiência do outro canal foi de
apenas 6 pontos.
“Eu, Tu e Eles” – aquele ﬁlme belíssimo – teve
27 pontos de audiência. O outro veículo teve apenas
14, no mesmo horário.
“Amores Possíveis” obteve 21 pontos, enquanto
que o outro canal, 10.
Portanto, não é porque o povo brasileiro não gosta
do cinema brasileiro, muito pelo contrário. Não é pela
pouca qualidade do ﬁlme brasileiro, porque ele é reconhecido internacionalmente, ele tem respaldo, tem
disputado prêmios de forma até discriminada porque,
obviamente, quem domina mais de 80% do mercado
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mundial, de produção cinematográﬁca, domina absolutamente esse mercado e também as premiações.
Eu quero ainda apresentar alguns dados extremamente graves: no Brasil, existe uma sala de cinema
para cada 110 mil brasileiros. Essas salas de cinema
estão concentradas em apenas 7% dos Municípios, e
o ﬁlme brasileiro é veiculado em, no máximo, 1% apenas de nossas cidades. O mercado brasileiro de vídeo
e DVD, signiﬁcativo para o cinema americano, é quase
inexistente para produções nacionais. O ﬁlme brasileiro,
infelizmente, ﬁca praticamente inédito. E os dados, os
custos e a arrecadação são assustadores: nos Estados
Unidos, o custo médio de um ﬁlme é de US$50 milhões
– qualquer ﬁlme lá tem, no mínimo, US$30 milhões
de investimento de divulgação em mídia, ou seja, há
um custo médio de US$50 milhões para fazer o ﬁlme
mais US$30 milhões, portanto são US$80 milhões; no
Brasil, a produção de um ﬁlme de qualidade custa algo
em torno de, no máximo, R$500 mil. Esse é o valor
médio com produção aqui em nosso Brasil. E, para se
ter uma idéia da arrecadação, o ﬁlme Homem-Aranha
arrecadou US$822 milhões! Então, estamos falando de
domínio econômico, de domínio cultural, de soberania
nacional, de uma situação que não pode ser debatida
em hipótese alguma pelo viés – como alguns querem
dar – de autoritarismo, de estalinismo, de dirigismo
cultural, porque o que está em jogo neste debate é o
equivalente, volto a dizer, ao debate da década de 50
sobre o petróleo. Na época, americanos assinaram o
famoso Relatório Link, em que se aﬁrmava não existir
petróleo no Brasil. No entanto, vamos alcançar a soberania no setor no próximo ano.
Portanto, esse debate todo que estamos fazendo
tem de ser sobre a lógica do interesse do nosso País,
da nossa cultura, dos nossos produtos, do emprego
dentro do Brasil, porque a indústria audiovisual emprega e tem um potencial de empregar muito mais se
for valorizada, regulamentada, se houver percentuais
obrigatórios de exibição, tanto na TV quanto nas salas
de cinema, garantido, obviamente, o mercado produtor
e o de veiculação.
Para terminar, Presidente José Sarney, registro
aqui algo que pode indignar não só brasileiros, mas
qualquer ser humano neste mundão de Deus. O Presidente Bush homenageou o presidente da MPAA
– Motion Pictures American Association (Associação
Americana de Produtores de Filmes), Sr. Jack Valenti, porque os Estados Unidos alcançaram a seguinte
cifra: 85% de tudo o que é veiculado nos cinemas do
mundo são ﬁlmes americanos. E, nessa homenagem,
o Sr. Jack Valenti respondeu assim: “Presidente, não
estou satisfeito; 85% é pouco; eu quero 100%”. Ou
seja, não vão se conformar enquanto não dominarem
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tudo e todos, e daí decorre o debate da Ancinav e da
Frente Parlamentar em Defesa do Cinema Brasileiro,
que o Senador Heráclito Fortes já assinou. E apelo para
que todos que temos interesse na defesa da indústria
cinematográﬁca nacional também assinemos. Essa é a
resposta que podemos dar de imediato a esse debate,
que tem que se transformar, sim, em uma grande campanha nacional, com o mote: “A tela é nossa”.
Muito obrigada, Presidente. Agradeço a gentileza
da tolerância por alguns minutos que ultrapassei.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan, pela
ordem.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.) – Já entreguei o documento do PSDB e peço a
minha inscrição para falar em nome da Liderança do
Partido, após a fala do Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento de V. Exª está deferido.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, rogo a Deus que, neste instante, quando deve
estar se iniciando no Haiti o jogo da nossa Seleção
Brasileira, tudo corra bem. Que aquele país tenha a
alegria que o seu povo deseja, sem que ali ocorra algum incidente grave, em um estádio sem nenhuma
estrutura para o espetáculo que nós, brasileiros, com
gesto patriótico, estamos oferecendo. Isso seria uma
tristeza para todos nós.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero iniciar meu pronunciamento fazendo um elogio público
e rasgado à Senadora Ideli Salvatti, esta heroína escalada para pautar a semana do Partido nas terçasfeiras. Passam-lhe os assuntos mais difíceis de defesa, o osso. Daí por que a Senadora trouxe, evidentemente movida pelo subconsciente, a comparação de
que canja de galinha sem pé não presta. Quero dizer
à Senadora que adoro canja e detesto pé de galinha.
Por questões de gosto, não acho que as duas tenham
que andar sempre juntas e sinto-me muito bem com
a canja sem os pés citados tantas vezes no pronunciamento por V. Exª.
Sr. Presidente, o PT é maldoso com sua Líder.
Coloca-a aqui para fazer a defesa do impossível, o que
ela tenta fazer de maneira esforçada e com brilho.
Senador José Sarney, Presidente desta Casa e
ex-Presidente do País, o elogio que a Senadora faz
hoje à Petrobras é dirigido aos governos que tentaram
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abrir o mercado e, no passado, tiveram diﬁculdades
porque o Partido dela não permitia. Ninguém foi mais
contra a vitória que o Brasil teve ontem, por meio da
Agência Nacional de Petróleo, do que o PT. Reﬁrome à quebra do monopólio estatal da exploração do
petróleo do Brasil. Essa vitória, que enaltece o País,
aconteceu ontem apesar do seu Partido, que hoje traz
para si os frutos dessa vitória, como se deste Governo
fosse, e não um esforço de várias gerações. Por justiça, isso começou no Governo Getúlio Vargas, com
o refrão aqui citado: “O petróleo é nosso”. Apesar de
tudo, o Brasil vence.
Fiquei muito feliz com as comparações feitas pela
Senadora com relação ao Nafta, porque isso me traz
à mente a luta do PT contra a Alca. O PT usou, em
alguns casos, a própria Igreja, hoje tão afastada do
Partido, decepcionada em razão do não cumprimento
das promessas feitas ao longo de vinte anos. Combatia-se a Alca sem saber sequer o que ela era.
Aliás, Sr. Presidente, lembrei-me de uma ﬁgura
fantástica que encantava o Brasil na década de 80,
personiﬁcada por Jô Soares: um velho brasileiro exilado em Paris, que usava os primeiros sinais da comunicação telefônica mundial, ligava de um orelhão na
Cidade Luz para seus conterrâneos brasileiros para
saber das notícias, das agruras da ditadura brasileira,
e dizia de lá: “Você não quer que eu volte!”
Isso tudo parece que começamos a reviver. O
que vimos aqui, Sr. Presidente, é exatamente uma
contradição de tudo que foi pregado ao longo desse
tempo. O texto referente a essa Agência Nacional do
Cinema e do Audiovisual não será aprovado da maneira como está, porque, dentro do próprio Partido do
Governo, há valores voltados para a cultura e para a
coerência do seu passado, e estes não concordarão
com esse texto.
O que assusta o Brasil é que a proposta tem
origem no Ministério da Cultura, e o simples fato de
um partido pensar em um texto dessa natureza já espanta e estarrece a todos. Modiﬁcá-lo é um dever de
todos, mas o fato de originar-se no próprio Governo
é que causa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a indignação da Nação, principalmente do setor cultural, que combateu a censura, dos jornais que tiveram seus editoriais e sua linha de ação censurados,
transformando artigos em receita de bolo e em hinos
de músicas brasileiras.
O que estarrece a Nação é que o texto do projeto que cria o Conselho de Jornalistas é de autoria
exatamente do Palácio do Planalto e não da classe
mais interessada, que é a dos próprios jornalistas. O
que estarrece a Nação é a origem desses fatos, que
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partem exatamente de quem combateu tais idéias durante anos e anos a ﬁo.
Sr. Presidente, se o Governo quer ajudar o cinema
brasileiro, dispõe de várias formas. Temos o Canal 42,
Senadora Ideli Salvatti, chamado Canal Brasil, que é
dedicado ao cinema brasileiro e que está ameaçado de
ser fechado por falta de ajuda. Talvez aquele dinheiro
que o Banco do Brasil liberou, de forma ilegal, para
patrocinar shows do Partido, para a aquisição de sua
sede, pudesse ter sido colocado à disposição desse
Canal, que é uma defesa avançada do cinema brasileiro. Essa teria sido uma maneira clara, transparente
e justa de ajudar a nossa cultura.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Alvaro
Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Heráclito Fortes, V. Exª, com toda a razão, demonstra indignação em relação a essa postura do Governo, que
revela indiscutivelmente uma vocação autoritária, que
deploramos. Recentemente, na sua viagem pelo mar
do Caribe, o Presidente Lula acusou de covardes os
jornalistas que não concordam com o Conselho. Creio
que essa é uma revelação de despreparo. Um presidente da República, nem de brincadeira, pode denominar
de covardes jornalistas que possuem um conceito inatacável. Não me reportarei a nomes, mas alguns dos
que contestam com argumentos consistentes o modelo
de Conselho que deseja o Presidente Lula prestaram
extraordinários serviços à redemocratização do País.
Há proprietários de veículos de comunicação que resistiram bravamente à ditadura. E não há como admitir
isso, nem mesmo por brincadeira. Aliás, o Presidente
não é eleito para brincar. O Presidente é eleito para governar. Em alguns momentos ele brinca e não governa,
desgoverna – sobretudo quando não aceita a imposição
da lei, especialmente da Lei Maior, a Constituição do
País, e a afronta em muitas atitudes e procedimentos.
Senador Heráclito Fortes, faço o aparte apenas para
destacar a importância do pronunciamento de V. Exª,
neste momento histórico em que há que se denunciar,
sim, essa tentativa de se estabelecer um modelo autoritário de gestão no Brasil. V. Exª faz muito bem em
comparecer à tribuna com essa missão. E faço este
aparte a V. Exª para registrar também a minha indignação. Lamentavelmente, a luminosidade das praias do
Caribe não signiﬁcaram luminosidade de idéias para
o Presidente da República.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agradeço a V. Exª o aparte e quero registrar, até por dever
de justiça, que foi em uma conversa que tivemos há
poucos minutos no plenário que V. Exª me lembrou do
comportamento do PT na luta pela quebra do monopólio do petróleo no Brasil.
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V. Exª citou uma questão importante: a viagem
do Caribe não deve ter feito tão bem ao Presidente. Só
charuto, rum... São as belezas do Caribe, que devem
ser contempladas por todos os que ali vão. No entanto,
há uma diferença muito grande entre a brincadeira de
um Chefe de Estado em uma roda de amigos ou na
sua intimidade e o que é dito de maneira pública. Vejo,
neste plenário, representando o PT, um homem de perﬁl
democrático inarredável, que é o Senador Cristovam
Buarque. Tenho certeza de que S. Exª ﬁcou rubro com
a brincadeira – ou declaração séria – do Presidente,
quando disse ao seu colega da Costa Rica que foi ao
Gabão aprender como se governa durante 37 anos.
São palavras que não cabem.
Aliás, o Senador José Sarney, quando Presidente
da República, defendia a liturgia do poder. Acreditava
que o Presidente da República tinha que seguir a liturgia do poder e que dela não podia se afastar. E quero
dizer que todos os presidentes que cumpriram essa
liturgia no Brasil se deram bem. A liturgia do poder
vai além do comportamento pessoal, é o respeito aos
Poderes e principalmente ao próximo. Os presidentes
da República que respeitaram o Congresso Nacional
e que governaram com os olhos voltados para os outros dois Poderes saíram-se bem. Os que lhe viraram
as costas pagaram o preço porque, em regime democrático, Sr. Presidente José Sarney, não há Poder
mais forte do que o Legislativo brasileiro. E a história
demonstra isso.
Sr. Presidente, falei de contradições do PT, entre
o PT que pregava e o PT que governa, no exato dia em
que os aposentados estão desesperados, à espera de
uma decisão judicial sobre o que lhe era prometido ao
longo dos anos, que era a não contribuição dos aposentados. Estão tendo que aguardar na Justiça o que
lhes está sendo negado, mas que lhes foi prometido
durante muitos anos.
Esse e outros fatos é que fazem com que a decepção tome conta dos brasileiros, embora, paralelamente a isso, se veja um avanço na economia, não como
produto de um Governo que assumiu recentemente,
mas como resultado do trabalho de vários governos
que investiram na infra-estrutura, na agricultura, na renovação do nosso parque industrial. Agora, como na
questão do petróleo, o atual Governo começa a colher
os seus primeiros frutos. E é bom que isso aconteça.
A democracia nos proporciona não o espetáculo de
crescimento, como se quis dizer, mas o espetáculo
de uma realidade deste velho gigante antes adormecido e que começa a despertar, depois do sacrifício
de várias gerações.
Pagamos um preço alto, demos uma quota de
sacrifício, é verdade, nos últimos oito anos, para que

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

pudéssemos, a partir de agora e nos próximos anos,
nos anos futuros, colher esses frutos.
Razão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por
que me solidarizo com a Senadora Ideli Salvatti. Muito
ocupada, muitas tarefas pelos Ministérios, S. Exª não
pôde ﬁcar aqui, pacientemente, para ouvir o pronunciamento do seu colega. Governo é isso! Quem tem que
estar no plenário é a Oposição. Ou então governista
rejeitado, não é, Senador Cristovam? Os que estão no
poder estão atrás da caneta, estão nos Ministérios, às
vésperas das eleições com mais motivo ainda. Nós, não.
Nós, da Oposição, e os rejeitados temos que amargar,
de consciência tranqüila, com a certeza do dever cumprido, a solidão que o Governo nos impõe.
Parabéns, Senador Cristovam Buarque! V. Exª é
voz isolada desse Governo no plenário. Imagine V. Exª
se a Oposição de hoje fosse a Oposição irresponsável
de ontem, que acusava sem provas, que atacava, que
agredia – o Brasil assistindo, impassível, como estamos vendo aqui, sabendo que esta palavra repercute
para o orador positiva ou negativamente Brasil afora,
as galerias repletas de pessoas de idade.
Como pega mal ver o Governo não ter quem o
defenda na tribuna! Onde estão os governistas? O
que há, na realidade, é um sistema de rodízio. Não
é obrigatório todos estarem aqui no mesmo dia, mas
isso existe. E estão todos nos Ministérios, para liberar
estradas, escolas. O Brasil inteiro sabe que o Governo
hoje só atende aos que lhe dizem amém. Os governos
anteriores faziam a mesma coisa? Sim, mas a Oposição combatia e prometeu mudanças. Que mudança
que nada! Isso não existe!
Sr. Presidente José Sarney, acho que no Brasil
há uma ideologia mais forte do que a da esquerda, a
da direita e a do centro: a da caneta. Se você quer ver
a verdadeira personalidade do cidadão, é só dar a ele
a caneta cheia. Aí você vê nomeação sem concurso,
vê a crueldade de negarem direitos aos trabalhadores,
você vê obra sem licitação, você vê tudo igual ao que
era antes. Não muda nada! Este é o Brasil!
Agora, querer nos convencer de que o projeto
da Lei do Audiovisual é democrático é pensar que somos idiotas e loucos. Graças a Deus este é um País
de pessoas atentas. E, felizmente, o “vazódromo” do
Governo funcionou a tempo, porque esse texto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vazou ninguém sabe
como, e, por meio da Internet, ﬁcamos estarrecidos
com as intenções de setores da cultura do Governo
na calada da noite.
Mas quero, por dever de justiça, aﬁrmar aqui que
o Ministro da Cultura Gilberto Gil talvez fosse o menos
informado do que acontecia ali, porque, pelo seu per-
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ﬁl e pela sua formação, tenho certeza de que jamais
aceitaria aquilo.
Sr. Presidente, imagine que, por um milagre, o
Henﬁl voltasse e visse os dias que perdeu acreditando
nos que pregavam justiça e liberdade; e visse, exatamente na classe a que ele pertencia, a da atividade
cultural, que foi a sua razão de ser, esse projeto de fazer inveja àqueles que, na ditadura passada, na época
da guerra, prendiam e deportavam. Imagine se alguns
que entraram nessa luta e nela acreditaram voltassem
à Terra para ver quantas noites perdidas, quanto tempo
perdido durante vinte anos acreditando que, quando
a estrela subisse ao céu, ela traria bondade, fartura,
progresso e não a frustração que toma conta de todos
nós brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Rodolpho Tourinho.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores,
Sr. Senador Heráclito Fortes, o assunto que me traz a
esta Casa, a esta tribuna, é o projeto da Ancinav, na
área da cultura. Tenho certeza de que venho representando, neste momento, o pensamento da minha terra,
da Bahia, que tem fortes ligações com a cultura. Tenho
certeza de que a expressão da cultura brasileira tem
lá na Bahia uma das suas maiores riquezas.
Essa riqueza da expressão da cultura nacional,
como tantas outras, está no DNA do povo da Bahia.
Não há como falar do meu Estado sem falar na sua
cultura; não há como falar do cinema nacional sem falar de Glauber Rocha; não há como falar em Glauber
se não falarmos da Bahia. E, com certeza, essa terá
sido uma das razões pela qual o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva convidou para Ministro da Cultura o eminente baiano Gilberto Gil, com quem tenho uma velha
amizade, desde os bancos de ginásio, e que merece
o nosso respeito não apenas pelo esforço que vem
desenvolvendo em prol da cultura nacional, mas também pela sua história, pelo que representa na música
brasileira, pelo que representa na defesa dos nossos
ideais democráticos.
Mas falo hoje desta tribuna, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, para criticar pontos que considero bastante preocupantes do texto do projeto de lei que cria a
Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual, a Ancinav, que tem sido divulgado pela imprensa.
Fico bastante à vontade para trazer a minha crítica não só pela velha amizade que tenho ao Ministro, a
que já me referi, mas, especialmente, pela forte ligação
com as raízes da cultura do meu Estado.
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A Bahia tem em seu Governo experiências modelares para estimular a expressão da cultura. O Senador Antonio Carlos Magalhães, desde a sua primeira
administração, incluiu nos programas de governo os
programas culturais, e existem experiências que continuam com o Governador Paulo Souto, para estimular
a expressão da cultura.
Ainda quando fui Secretário de Fazenda, implementamos ações que, ao mesmo tempo, objetivavam,
por um lado, fomentar a expressão da cultura e, por
outro, permitir a inclusão cultural do nosso povo.
Essas ações ainda hoje têm prosseguimento, no
atual Governo, com o Secretário...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Rodolpho Tourinho, peço licença a V. Exª
para registrar que se encontra neste plenário, acompanhada do Deputado Federal Pastor Frankembergen,
uma delegação da Comissão de Defesa Nacional da
Câmara dos Deputados do México. Essa Comissão é
composta pelos Srs. Deputados Fermín Trujillo Fuentes,
Juan Antonio Guajardo Alzadua, Jorge Leonel Sandoval, Irene Hermínia Blanco Becerra, Elpidio Tovar
de La Cruz, Feliz Adrian Fuentes Villalobos, o Adido
Naval da Embaixada do México Capitão-de-Guerra
Angel Sarmento e pelo diplomata Sr. Marco Antonio,
Secretário da Embaixada.
Agradecemos a visita e desejamos à Comissão
de Deputados do México uma feliz passagem pelo
Brasil.
Muito obrigado.
Continua com a palavra o Senador Rodolpho
Tourinho.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Eu
dizia que a Bahia tem experiências modelares nessa
área de estímulo à expressão da cultura que continuam, ainda hoje, no Governo de Paulo Souto, visando
alocar recursos para o desenvolvimento das artes
plásticas, da música, da dança, do cinema, do teatro
e de outras formas de expressão cultural.
São programas como o “FazCultura”, em que a
Secretaria da Fazenda patrocina a produção cultural;
um outro, “Sua Nota é um Show”, permite ao cidadão
trocar notas ﬁscais por ingressos para shows patrocinados pela Secretaria da Fazenda. Há ainda o “Sua Nota
é um Show de Solidariedade”, que tem o objetivo maior
de levar recursos a instituições de caridade; um outro,
o “Faz Universitário”, colaborando com a formação universitária; o apoio constante, há mais de 10 anos, ao
Salão da Bahia, seguramente um dos mais importantes eventos de artes plásticas do País; o apoio ao Balé
Folclórico da Bahia, um dos mais respeitados do mun-
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do, entre tantas outras ações. Todas elas trouxeram à
Secretaria da Fazenda da Bahia a respeitabilidade perante a classe artística e ao povo do meu Estado, e me
credenciam hoje para vir a esta tribuna expressar as
minhas preocupações com as linhas gerais do projeto
de lei da Ancinav, Agência de Cinema.
Não resta dúvida de que o Estado deve ter um
papel insubstituível no desenvolvimento cultural, cabendo a ele a responsabilidade de implementar políticas
públicas que promovam a diversidade cultural, gerando
assim empregos e inclusão social.
Mas, o projeto de lei da Ancinav soa como se
ﬁnalmente questões relativas à produção, difusão e
enriquecimento da produção audiovisual no Brasil
caminhassem na ﬁrme direção de o Estado brasileiro
reassumir o seu papel fundamental de mediador e indutor desse processo.
Soa como música para os ouvidos, mas o que se
esconde nas entrelinhas é uma preocupante desaﬁnação, para a qual chamo a atenção não apenas dos
membros da Comissão de Educação, mas também
dos integrantes da Frente Parlamentar em Defesa da
Cultura, da qual faço parte e que tem também a participação entre outros do Líder do Governo, Senador
Aloizio Mercadante e de tantos outros Parlamentares
preocupados com a questão da cultura no País.
A inclinação intervencionista ou autoritária do
texto do anteprojeto de lei, que certamente não é
da lavra do Ministro Gilberto Gil, tem sido tema de
repulsa da sociedade brasileira. A Jornalista Miriam
Leitão, por exemplo, em sucessivos artigos, entre os
quais cito “Adeus Lênin”, na coluna “Panorama Econômico”, do Correio da Bahia, de 7 de agosto último
(sobre o qual requeiro à Mesa que o insira nas Anais
da Casa), tem alertado para o tom de dirigismo cultural e ela vem acompanhada de ﬁguras expressivas
da cultura do cinema nacional, como Arnaldo Jabor,
Cacá Diegues e tantos outros que sofreram o doloroso
aprendizado da conquista da liberdade de expressão
do pensamento.
Por mais que conteste o tom das críticas que vem
recebendo, apelo ao Ministro Gilberto Gil que pare e
reﬂita sobre o clamor das vozes respeitáveis e preocupadas – às quais me somo – com um texto que está,
sim, se reintroduzindo na legislação brasileira a marca do intervencionismo e que, ainda que não venha a
ser usado por este Governo de forma autoritária (até
porque não condiz com a biograﬁa do Sr. Ministro),
será deixado de herança para algum futuro governo
que possa não ter a índole democrática.
Não bastassem as preocupações com os diversos
dispositivos carregados das ameaças a que me referi,
e que não cabe aqui detalhar, pois terão um fórum ade-
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quado nas Comissões desta Casa, não posso deixar
de ressaltar, mais uma vez, uma ação deste Governo,
que resultará em aumento de carga tributária, desta
vez por meio da taxação que recairá sobre o setor de
produção cultural.
O anteprojeto de lei da Ancinav está criando a
chamada “Contribuição para o Desenvolvimento da
Indústria Cinematográﬁca e Audiovisual Brasileira”,
que incidirá, entre outras fontes geradoras, na exploração comercial de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas e na venda de ingressos ao consumidor
em salas de cinema e locais de exibição de obras cinematográﬁcas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a criação
de taxas dessa natureza para o setor cultural terá a
perversa conseqüência de aumentar ainda mais a “exclusão cultural”, exatamente no momento em que, por
exemplo, o cinema nacional tem conseguido, a duras
penas, reaﬁrmar-se, inclusive, nos grandes centros
internacionais, atraindo maiores bilheterias.
Hoje em dia, assistir a um ﬁlme no cinema pode
ser considerado um divertimento para poucos, aﬁnal
os preços praticados nos ingressos, em especial nas
grandes cidades, inviabiliza o acesso a essa forma de
lazer à grande parte da população brasileira. Imaginar
que o projeto do Governo tornará esses preços ainda
mais elevados corresponde à elitização total desse
tipo de entretenimento.
Além de penalizar a classe mais pobre, a nova
taxação representa uma visível incongruência face os
incentivos ﬁscais que são concedidos apropriadamente ao setor cinematográﬁco e que acabam sendo, de
certa forma, retirados ou reduzidos.
Além de tudo isso, estão criando uma superestrutura burocrática para ﬁscalizar as atividades cinematográﬁcas e audiovisuais. Pretende-se até passar
para a tutela da Ancinav o que é recolhido de direitos
autorais de músicas utilizadas pelas emissoras de televisão, que, em 2003, atingiu R$100 milhões. Lamento,
porque agora a cultura passará a conhecer o que é contingenciamento também de recursos. Os fundos, hoje,
deveriam estar ﬁnanciando o crescimento da produção
cientíﬁca no País, do crescimento da pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Vamos estender essa terrível
forma de agir, própria não só deste Governo mas de
outros passados também, que é o contingenciamento
dos recursos que entram no Tesouro Nacional.
O Estado de S. Paulo, de 12 de agosto, denuncia que “Músicos estão em pé de guerra com ministério” por causa desse fato e também informa que “um
dos primeiros impactos da nova Agência Nacional de
Cinema e Audiovisual será a criação de 510 cargos
públicos”. Então, para resumir, acho que criar tributos,
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aumentar taxas para a população pagar, aumentar a
despesa com pessoal e aumentar o número de funcionários públicos é tudo que este País não precisa
nesse momento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para concluir meu pronunciamento, reaﬁrmo meu apoio integral
à cultura nacional, e como já aﬁrmei pessoalmente ao
meu amigo, o Ministro Gilberto Gil, entendo como de
fundamental importância que o Ministério da Cultura
receba maior destinação de verbas para investir em
projetos que tenham a característica de construir a
identidade nacional, geração de empregos e, em última análise, impulsionar o desenvolvimento da economia.
Entretanto, não é pelo caminho simplório e perverso da criação de taxações às produções culturais
que esse objetivo será alcançado e, com certeza, não
será com esse projeto de lei, eivado de ameaças às
liberdades de pensamento, que a produção cultural
brasileira continuará na sua trajetória crescente de
sucesso.
Conclamo, ﬁnalmente, aos nobres Senadores, especialmente os integrantes da Frente Parlamentar de
Defesa da Cultura, para dedicarmos especial atenção
a esse projeto. Aﬁrmo, desta tribuna, que, se ele vier a
esta Casa na forma como tem sido divulgado pela imprensa, de minha parte receberá todo empenho pela sua
rejeição. É preciso rediscuti-lo e revisá-lo nos aspectos
mais duvidosos de toda a área cultural do País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE RERERE O
SR. SENADOR RODOLPHO TOURINHO EM
SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
“Adeus, Lênin”.
PANORAMA ECONÔMICO
Mirian Leitão
Adeus, Lenin
Numa semana, duas ameaças: uma agência para
controlar a produção cultural e um conselho para ﬁscalizar o jornalismo. A idéia da agência, que diante dos
protestos foi recolhida ao estaleiro, nasceu na Casa
Civil. No caso do jornalismo, a Federação Nacional dos
Jornalistas propôs a criação de um conselho para a
proﬁssão, mas a exposição de motivos do ministro Ricardo Berzoini deixa clara a intenção controladora. Diz
o ministro que não há hoje instituição para “ﬁscalizar e
punir as condutas inadequadas dos jornalistas”.
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O ministro está errado. O que nos pune, caso
tenhamos condutas inadequadas , é o conjunto das
leis brasileiras, o Judiciário brasileiro. Sobre o nosso
trabalho, recai ainda o peso de uma lei do período ditatorial: a Lei de Imprensa.
No projeto para a criação da Ancinav – agência
que controlará cinema, televisão, TV paga, rádio e outras empresas que atuam em audiovisual – o governo
nem disfarça sua inclinação autoritária.
Artigo primeiro: “Compete à União organizar a
exploração das atividades cinematógráﬁcas e audiovisuais. Parágrafo único. A organização inclui o planejamento, a regulação, a administração e a ﬁscalização
das atividades cinematorgráﬁcas e audiovisuais”. Esse
início é revelador. O governo deve regular e ﬁscalizar.
Isso está correto. Mas as tarefas de planejar e administrar cabem às empresas. Tudo neste governo é assim.
Ele não se contenta em exercer as funções que estão
destinadas ao Estado. Na cultura, como na economia,
o mesmo DNA do autoritarismo, da centralização excessiva, de regras pouco claras, das perigosas ambiguidades aparece em cada iniciativa.
Há frases no texto que parecem singela, como
a do artigo oitavo: “A liberdade será a regra. Parece
estar conﬁrmando as garantias constitucionais da república democrática que o Brasil escolheu ser, mas
aí vem o ﬁm da frase: “constituindo exceção as proibições, restrições e interferência do setor público”.
Leia-se ao inverso e se verá o tamanho da ameaça:
estão autorizadas, portanto as proibições, restrições
e interferências.
O artigo todo é abusivo. No terceiro parágrafo, diz
que “O proveito coletivo gerado pelo condicionamento
(da intervenção estatal) deverá ser proporcional à privação que ele impuser”. Ou seja, é possível sacriﬁcar
a liberdade se isso for, na interpretação do governo,
de proveito coletivo? Liberdade não tem porém. Liberdade não se condiciona a nenhum outro objetivo. Isso
apredemos; dolorosamente.
A ANCINAV, Agência Nacional do Cinema e do
Audiovisual, como foi proposta, terá o direito de interpretar as leis, decidir em casos omissos – e suas decisões são irrecorríveis. Admite apenas o recurso ao
conselho diretor da própria Ancinav. Vai também “articular os vários elos da cadeia produtiva da indústria
cinematográﬁca e audiovisual brasileira”, vai “fomentar”
alguns produtos estrangeiros, expedir certiﬁcados, vai
apreciar “os comportamentos suscetíveis de conﬁgurar
violação das normas legais aplicáveis à exploração de
atividades cinematográﬁcas e audiovisuais, inclusive
a produção, programação, distribuição, exibição, veiculação”. E é ela também que decidirá sobre os casos
de defesa da concorrência, função da Secretaria de
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Direito Econômico e do Cade. A lista das atribuições
é tão interminável quanto inconstitucional.
E quem exercerá esse poder todo? Cinco pessoas.
Ou melhor, três pessoas, porque o conselho diretor terá
cinco diretores, mas decidirá por maioria simples. Esse
triunvirato terá o direito de, no caso em que a divulgação
“colocar em risco a segurança do país, violar segredo
protegido ou a intimidade de alguém”, fazer reuniões
secretas e manter seus registros em sigilo. A Ancinav
terá também o direito de requerer qualquer informação
“técnica, operacional, econômico-ﬁnanceira e contábil”
de qualquer empresa que atue no mercado.
E quem está submetido a ela? Todos os que se
enquadrarem nesta estranha deﬁnição: “Conteúdo
audiovisual é o produto da ﬁxação ou transmissão de
imagens, com ou sem som, que tenha a ﬁnalidade de
criar a impressão de movimento, independentemente
dos processos de captação, da tecnologia empregada,
do suporte utilizado inicial ou posteriormente para ﬁxálas ou transmiti-las, ou dos meios utilizados para sua
veiculação, reprodução, transmissão ou difusão.
A poderosa Ancinav também tributa. Ela aumentou a taxação que recai sobre o setor por meio da
“contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográﬁca e audiovisual brasileira” e dá uma lista
enorme de fatos geradores sobre os quais recairá a
taxa, a “Condecine”.
O pior momento da peça está nos artigos 42 e
43. No primeiro, diz que ela vai exigir das prestadoras
de serviços no setor: “respeito aos valores éticos, sociais e morais da família”, sem dizer que tipo de manual de costumes vai consultar. No 43, ela se outorga o
direito de dispor sobre “a responsabilidade editorial e
as atividades de seleção e direção da programação”.
Triste é ver o imenso Gilberto Gil aceitar um texto que
ele não redigiu e que, em tantas notas, desaﬁna com
sua biograﬁa.
Tudo no projeto lembra uma outra época, um outro
mundo, cujos muros já desabaram há 15 anos, um mundo em que o poder central planiﬁcador decidia, julgava,
condenava, organizava e administrava por obscuros
e subjetivos conceitos, e transformava os produtores
culturais em peças da máquina de propaganda estatal.
O governo recolheu o texto e diz que vai refazê-lo. O
melhor destino para este texto é o lixo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, trago à
tribuna hoje o massacrado. Tive a honra de conhecer
Ibsen Pinheiro. Eu o tinha como um Parlamentar probo,
competente e de grande futuro, tanto é que despontava
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já como presidenciável do PMDB. É referência parlamentar num Parlamento desacreditado pela população
do País. Para mim, foi grande a surpresa quando seu
nome foi incluído entre aqueles indiciados pela CPI
do Orçamento. Onze anos depois, um jornalista revela com todos os detalhes o grande equívoco que deu
margem à grande injustiça.
É difícil, Senador Eduardo Siqueira Campos,
descrever com todas as letras o drama vivido pela
injustiça proclamada, a vergonha sentida e, como diz
Ibsen Pinheiro, “vergonha sente quem tem vergonha e
não quem pratica atos vergonhosos”, a dor sofrida por
ele próprio e pela família, porque a consciência suja
não dói. Diz Ibsen Pinheiro: “O que dói é exatamente
a consciência limpa”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há escândalos. Há políticos corruptos, mas, lamentavelmente,
há políticos injustiçados. E o que se revela é tremenda
injustiça. Muitos dos Senadores conheceram de perto
Ibsen Pinheiro e certamente, como eu, muitos ﬁcaram
surpresos com a inclusão de seu nome entre aqueles
indiciados pela CPI do Orçamento.
Porém, o que me traz a esta tribuna não é apenas
a solidariedade. O que me traz à tribuna não é o desejo
de reivindicar da Câmara dos Deputados a revisão do
ato da cassação do mandato de Ibsen Pinheiro, até
porque não há ressarcimento compatível com o dano
causado. Não há como recuperar prejuízo, pois os
prejuízos sofridos são irrecuperáveis. Houve, sim, um
linchamento político, um massacre de natureza moral. Não há como ressarcir Ibsen Pinheiro dos danos
causados por essa injustiça. O que me traz à tribuna
é, sobretudo, outra constatação. A solidariedade, sim,
embora eu saiba, com a consciência tranqüila, que ele
sequer necessite dela. O que me traz a esta tribuna é
a indignação de ver o Sr. Waldomiro Diniz como responsável principal por esse equívoco.
No decorrer do debate sobre a instalação da CPI
Waldomiro Diniz, ouviu-se, não uma única vez, mas
muitas vezes, que não havia uma ligação tão estreita
assim do Ministro José Dirceu com o Sr. Waldomiro
Diniz, embora se comprovasse que a residência de
Deputados do PT sempre foi residência do Sr. Waldomiro Diniz, um assessor de luxo do Partido dos Trabalhadores na Oposição.
Nessa CPI do Orçamento, o Sr. Waldomiro Diniz
funcionou como assessor do PT, do então Deputado
José Dirceu e, segundo a revista IstoÉ, também do
então Deputado Aloizio Mercadante, Líder do Governo
nesta Casa. Mas os porta-vozes do Governo insistiram
em aﬁrmar que não havia maior comprometimento da
relação entre o PT e Waldomiro Diniz. Mais um retrato
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da inverdade, mais uma constatação da dissimulação
que condena o PT no Governo.
A revista IstoÉ revela textualmente:
Minutos depois, Waldomiro Diniz entrou na sucursal brasiliense de Veja, (...) exibia um sorriso triunfal e
aﬁrmou. “Pegamos Ibsen”, disse-me.
Com base nos documentos fornecidos, a revista Veja divulgou ter sido Ibsen Pinheiro responsável
por transações que envolviam um milhão de dólares.
A própria revista constatou depois que se tratava de
apenas mil dólares e não um milhão de dólares. Mas
o Sr. Waldomiro Diniz forjara documentos. Apresentara documentos, levando um jornalista a incidir num
equívoco que custou, lamentavelmente, a trajetória
política de um brilhante líder do Rio Grande do Sul, o
Sr. Deputado Ibsen Pinheiro.
E o Sr. Waldomiro Diniz mereceu da parte do
atual Governo proteção no momento da denúncia.
Evitou-se, agredindo a Constituição, desrespeitando
o direto da Minoria no Congresso Nacional, a instalação da CPI sobre Waldomiro Diniz, que certamente
revelaria todas as mazelas por ele acumuladas antes
e depois da posse do Presidente Lula na Presidência
da República.
Aqui está o jornal de hoje:
CPI pede prisão de Waldomiro Diniz.
(...) O relatório da CPI da Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro enquadra Waldomiro em oito crimes diferentes e solicita ao
Ministério Público Estadual que o ex-assessor
da Casa Civil seja investigado em três outros
casos, nas supostas doações de campanha em
2002, em possíveis irregularidades na compra
de uma casa por R$290 mil e com relação à
alegada contribuição de R$8 mil que recebia
da Fundação Parque de Alta Tecnologia de
Petrópolis em complementação ao seu salário
na Presidência da Loterj.
É esse cidadão, esse assessor de luxo do PT o
principal responsável pelo equívoco deplorável cometido por um jornalista, que, como decorrência, proporcionou um equívoco coletivo da Câmara dos Deputados
que levou à cassação, agora, segundo se revela injustamente, o Sr. Ibsen Pinheiro. De nada valeram os
argumentos dos advogados do então Deputado.
Não teve importância alguma também a auditoria
realizada pela Trevisan e Associados para esquadrinhar todos os ingressos e todas as saídas das contas
bancárias de Ibsen Pinheiro, comprovando a lisura de
seus procedimentos. Isso não importou. O que importou,
na verdade, foi a documentação forjada por Valdomiro
Diniz utilizada para a cassação de um Deputado.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma
vez, há comprovação de que a CPI Valdomiro Diniz
certamente revelaria fatos inquestionavelmente graves
e comprometedores da ação do atual Governo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nosso objetivo nesta tribuna é também destacar o desapreço
do Presidente Lula à lei, especialmente à Lei Maior, a
Constituição. Desapreço esse proclamado, mais uma
vez, na edição de uma medida provisória, dessa feita,
não só pela afronta à Constituição, mas também pelo
objetivo da providência adotada.
Quer o Presidente, por meio de medida provisória, conferir status de Ministro ao Presidente do Banco
Central. Há afronta à Constituição, porque não existe
relevância e urgência nessa medida, pressupostos básicos indispensáveis para que se autorize o Presidente
da República a editar medidas provisórias.
Essa afronta à Constituição se repete, é rotina: o
Presidente da República revela seu desapreço à lei. É
preciso constatar sempre: a lei deve governar os governantes. Quando a lei não governa, os governantes
desgovernam; quando a Constituição é afrontada pelo
Presidente da República, a conseqüência imediata é
o desgoverno do País.
O Presidente da República adota a medida provisória, aﬁrmando a importância de se conferir ao Presidente do Banco Central status de Ministro, como se
isso pudesse consistir em sentença judicial de absolvição por eventuais ilícitos praticados – evidentemente,
essa é a razão dessa providência urgente do Presidente Lula, diante das denúncias, das acusações assacadas ao Presidente do Banco Central. E, embora
na Oposição, não o estamos julgando, condenando-o
de forma precipitada. Julga-o e o condena antecipadamente o Presidente da República, ao tentar protegê-lo, conferindo-lhe status de Ministro, a ﬁm de fugir
à Justiça comum, como se, julgado por ela, estivesse
a correr o risco da condenação. Portanto, Senador
Demóstenes Torres, quem o julga e o condena antecipadamente é o Presidente da República, ao editar a
medida provisória.
O Senado Federal tem enorme responsabilidade
na defesa da Constituição Federal e, no caso especíﬁco do Presidente do Banco Central, em exigir prestação de contas. Cabe, sim, ao Senado Federal convocar o Presidente do Banco Central a prestar contas
de atos e atitudes, já que foi esta Casa a responsável
por sua nomeação. Coube ao Presidente a escolha,
mas ao Senado Federal a convalidação dela e, portanto, a consagração da nomeação do Presidente do
Banco Central.
Esperamos que esta Casa, sem excluir, é claro,
as providências já adotadas pelo PFL e pelo PSDB na
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área do Poder Judiciário, faça valer sua prerrogativa
de guardião da Constituição Federal, impedindo que
mais essa agressão à Lei Maior do País seja conﬂagrada pelo Presidente da República, com o aval do
Senado Federal.
Mas quero, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
referir-me também ao veto do Presidente da República a alguns artigos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Talvez eu esteja equivocado, mas a impressão
que ﬁcou é que houvera um acordo entre Lideranças
do Governo e da Oposição, para que essa lei pudesse ser aprovada no Congresso Nacional. Se houve o
acordo, esse foi rompido, desrespeitado, ignorado pelo
Presidente Lula.
O Presidente Lula vetou artigos fundamentais.
Com o veto ao art. 100 da LDO, por exemplo, quer
impedir o acesso irrestrito do Congresso Nacional às
consultas aos sistemas que controlam a receita e os
orçamentos públicos. E eis sua justiﬁcativa:
Os dados sigilosos poderiam comprometer a segurança do Estado, e a divulgação
das informações podem perturbar, desnecessariamente, o ambiente político e econômico
do País, sem nenhuma vantagem aparente
para aqueles que farão o acompanhamento
da execução orçamentária.
Isso é risível. É lamentável ter que rir de uma atitude do Presidente da República, principalmente pela
pobreza da argumentação.
“Transparência zero”, esse deve ser o slogan do
atual Governo. Nem mesmo o Congresso Nacional
pode ter acesso às informações precisas da execução orçamentária.
Trata-se de um Governo incapaz de executar o
Orçamento, que demonstra uma incompetência inédita em matéria de execução orçamentária. Ele não
quer mesmo que o Congresso Nacional acompanhe
a sua execução, e esta é a razão para tal: a sua incompetência.
O Congresso Nacional é responsável pela elaboração do Orçamento? É responsável por sua aprovação? Que Congresso é este que não pode investigar
a aplicação dos recursos públicos? Que Congresso
é este que não pode acompanhar sequer se o Poder
Executivo respeita o Orçamento elaborado, votado
e aprovado? Quer o Presidente Lula amesquinhar o
Congresso? Quer reduzi-lo a uma Casa homologatória,
sem força de investigar, propor e legislar?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sem sombra de dúvida, essa atitude do Presidente da República acompanha as demais de cunho autoritário. Não
importa que a Liderança do PT venha a esta tribuna,
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para falar em “canja de galinha” e fazer chacota com a
expressão “autoritarismo”, tão em voga nos documentos e nos programas elaborados e discutidos pelo PT
ao longo de mais de 20 anos.
O autoritarismo, agora, mudou de lado, e o PT
perdeu o gosto pelo exercício da expressão. Não deseja ouvir, porque certamente não sabe como responder
quando ouve. É um Governo que quer, sim, manipular
a imprensa; calar a livre manifestação do pensamento
cultural brasileiro; amordaçar os Procuradores; silenciar os servidores públicos; amesquinhar o Congresso
Nacional. É um Governo que tem um projeto de poder,
na esteira de uma estratégia autoritária que é visível a
olhos nus, no Brasil em que vivemos hoje.
O veto do Presidente não foi apenas esse. O
Presidente veta também os controles do Sistema de
Acompanhamento Gerencial dos Contratos, do art. 19.
E o Poder Executivo justiﬁcou que não teria estrutura
para dar cumprimento: é preciso rir de novo. Mas é
justo que, diante das diﬁculdades do povo brasileiro, o
Senador venha à tribuna para rir dos argumentos utilizados pelo Presidente da República? Se o Governo
não tem estrutura para acompanhar o gerenciamento
dos contratos, que estrutura tem para administrar, executar programas, enﬁm, realizar investimentos produtivos que embalem o crescimento econômico do País?
A única estrutura que tem o Governo é a do marketing? Se desligarmos a televisão, acaba o Governo
então? Creio que é preciso perguntar se o Governo é
absolutamente virtual, porque estrutura não há para
detalhes que considero elementares para um governo
que quer ser transparente, que quer aplicar corretamente os recursos públicos e que quer corresponder
às expectativas do País.
O outro veto do Presidente que eu poderia ainda destacar diz respeito à aplicação dos recursos da
Cide. Esse ﬁca para uma outra oportunidade porque,
em respeito ao tempo e ao pronunciamento do Senador Leonel Pavan, que falará a seguir, devo concluir,
aﬁrmando que é preciso, sim, olhar com muita atenção para o Palácio do Planalto para ver o que pulsa
no coração deste Governo.
A mim, o Governo não engana mais. Há o pulsar de sentimentos autoritários, com a força de quem
deseja manter-se no poder, algemando a sociedade,
impondo a sua vontade e dirigindo a Nação na busca
do seu destino de forma impositiva e autoritária. Não
concordo com isso e certamente os brasileiros não
concordam.
Durante o discurso do Sr. Álvaro Dias, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Antes de conceder a palavra ao próximo
orador inscrito, nobre Líder Leonel Pavan, do PSDB,
a Presidência defere o solicitado pelo nobre Senador
Rodolpho Tourinho com relação à transcrição para os
Anais da Casa.
Tem a palavra V. Exª, nobre Senador Leonel Pavan, na condição de Líder.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nosso
grande Líder Eduardo Siqueira Campos, Srªs e Srs.
Senadores, nos idos dos anos 70, durante o regime
militar, o Presidente Médici gostava de ver que a economia nacional ia bem, mas o povo andava mal. Pois
bem. O povo brasileiro continua amargando péssimas
condições de vida, ao passo que a nossa situação econômica, ao contrário dos tempos do milagre econômico,
encontra-se em profundo estado de deterioração, sufocada diante de draconianas restrições orçamentárias
e acometida pelo vírus do gigantismo ﬁscal.
Pequenos espasmos de aquecimento à atividade
industrial, como apurado no primeiro semestre deste
ano, são alargados com pompa e ostentação pela máquina de propaganda petista como se representassem
e pronunciassem a tábua de salvação de nossos gravíssimos problemas econômicos.
Não é possível, Sr. Presidente, crermos no aumento dos investimentos no setor produtivo de nossa
economia enquanto a carga tributária brasileira bate
sucessivos e desonrosos recordes. Enquanto mima
os especuladores e os banqueiros com taxas de juros
estratosféricas, destinando nada menos que 7,5% do
PIB para tal ﬁm, o Governo do PT regateia e arrocha
os empreendedores privados, diminuindo a produção
e o emprego em nosso País.
Quem poderia imaginar, Srªs e Srs. Senadores,
que o Partido dos Trabalhadores, que até bem pouco
tempo atrás agia como um baluarte da causa desenvolvimentista, quando alcançasse o poder entregar-seia facilmente, como vil meretriz, ao canto da sereia do
monetarismo internacional?
Cadê a política industrial de que tanto falavam?
Onde estão os 10 milhões de empregos prometidos no
palanque pelo Presidente Lula da Silva? E a guinada
da política econômica, quando será dada?
É claro que conceitos universais, como responsabilidade orçamentária e superávit ﬁscal – qualquer
estudante calouro de economia sabe disso – são essenciais e fundamentais para uma boa aplicação da
teoria macroeconômica. Mas o que estamos assistindo é uma exacerbação, por vezes acintosa, de tais
princípios. Enquanto o superávit ﬁscal, no primeiro
semestre, foi muito além do índice de 4,25% acorda-
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do junto ao Fundo Monetário Internacional, somente
uma pequena parte, ínﬁma mesmo, do Orçamento,
destinada aos investimentos governamentais, foi, de
fato, utilizada. Ou seja, tem-se pouco, e mesmo esse
pouco não é aplicado.
Vamos dar realmente nome aos bois: isso é incompetência.
Vivemos em um País onde desgraçadamente indícios de crescimento econômico, mesmo que ainda
leves e inconsistentes, são recebidos com receio pelas autoridades econômicas. Se em todo o mundo tal
fato é visto como alvissareiro, para o nosso comitê de
política monetária, o Copom, é motivo de calafrios e
cautela, engatilhando e mirando a arma da taxa selic
em nossas cabeças.
Crescer, assim como navegar, é preciso, mas
parece que o PT não pensa dessa forma.
Fiz esse pronunciamento porque recebo todos
os dias empresários, microempresários, e-mails, ofícios de pessoas que estão desesperadas em função
do aumento das taxas e dos tributos, empurrado de
goela abaixo pelo Governo do PT. E são inúmeras as
reclamações das quais estamos recebendo.
Quero citar o e-mail que recebi de Sebastião Pereira, de Curitiba; ofícios que recebi de José da Silva,
de Chapecó; de Antonio Duarte, de Florianópolis; de
Pedro Tebalde, de São Miguel do Oeste; ofícios, enﬁm
de vários lugares do País, pessoas que estão apavoradas em função desta política agressiva implantada
pelo PT.
Deixo registrado aqui, para ﬁnalizar, um ofício
que recebemos da Polícia Federal, em função do nosso apoio ao movimento dos candidatos aprovados no
concurso público da Polícia Federal, bem como que
o Governador Luiz Henrique disse que o dinheiro da
BR-101 vai ser liberado para começar a obra dia 19
de agosto. Sou como São Tomé, quero ver para crer,
porque este Governo tem prometido e não tem cumprido. Os recursos estão aí para serem liberados, e
não está ocorrendo. Vou ver para crer.
Registro ainda que o Presidente Lula, lamentavelmente, diz que foi a uma viagem ao Gabão para
aprender como um Presidente consegue ﬁcar 37 anos
no Poder e ainda se candidatar à reeleição. A Revista
Veja diz o seguinte: Lula desﬁla em carro aberto, ao
lado do ditador africano acusado de roubar milhões de
dólares de seu País. Diz ainda que Omar Bongo, ditador de 68 anos, com quem desﬁlou em carro aberto,
ao chegar ao poder, recebeu acusações de que houve
morte e de que o mesmo desviou do Gabão recursos
no total de US$130 milhões. O Presidente Omar Bongo está há 37 anos no poder por meio de movimentos
duros e cruéis contra o seu povo e contra a economia
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do Gabão. Então, Lula não precisa aprender muito, porque ditador já é, mas esperamos que realmente não
faça o que Omar Bongo fez ao destruir praticamente a
economia do seu país e desviar milhares de recursos
para suas contas próprias.
Lamentamos que um governo que se diz democrático e transparente vá ao Gabão aprender como ﬁcar no poder por 37 anos. Esperamos que esses dois
anos e pouco que faltam sejam suﬁcientes, em razão
da dor e da amargura que o povo brasileiro está sofrendo, pela forma ditatorial que o Governo PT implantou
em nosso País.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Concedo a palavra a V. Exª pela
ordem.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente Eduardo Siqueira Campos, peço a palavra pela ordem para indagar
de V. Exª, já que na semana passada a Câmara aprovou duas medidas provisórias, se há, sobre a mesa,
medida provisória a ser lida. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Em resposta a V. Exª, nobre Senador
Alvaro Dias, a Mesa acusa a chegada de uma medida
provisória, cujo processado está sendo analisado. Será
lida oportunamente. Há apenas uma delas. A outra deve
estar a caminho desta Casa e, assim que chegar, terá
o mesmo rito, sendo lida oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) –Concedo a palavra ao próximo orador
inscrito, Senador Demóstenes Torres, do PFL de Goiás. V. Exª dispõe de até vinte minutos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, “o argumento da LulaPress é a empulhação” (Elio Gaspari).
As exceções constitucionais ao direito à liberdade
durante o regime militar criaram no Brasil um tabu de
que é ilegítimo o poder punitivo do Estado. A corrente
de pensamento tem inﬂuenciado o legislador brasileiro, que, desde o ﬁm do período, vem promovendo
o desmonte da legislação penal. Especialmente dos
anos 1990 para cá, os Governos de um modo geral
adquiriram o hábito de justiﬁcar a própria inatividade
na “falência do sistema”. A administração do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, além de manter a tradição inercial da
União em relação à segurança pública, prepara o “formidável enterro” de qualquer esperança de se instituir
uma política eﬁcaz de proteção do Estado e da sociedade brasileira. Na semana passada, o Ministério da
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Justiça emitiu a perigosa e inconseqüente intenção de
revogar a Lei dos Crimes Hediondos. Nesta semana, já
falou em elaborar estudos para iniciar as discussões.
O certo é que, explícita ou tacitamente, a vontade do
Governo Federal está lançada. Tenho certeza de que,
desta feita, o Congresso Nacional não vai se portar
como colaboracionista.
A revogação da Lei dos Crimes Hediondos vai
sepultar o último instrumento que o Estado possui para
manter segregado quem comete crime de alto potencial
ofensivo. Os argumentos lançados pertencem à velha
cantilena de que o diploma legal, 14 anos depois da
sua edição, não conseguiu coibir a criminalidade. O
Ministério da Justiça inclusive encomendou um estudo ao Ilanud – Instituto Latino Americano das Nações
Unidas para a Prevenção do Delito e o Tratamento do
Delinqüente – para provar a assertiva com o carimbo
internacional. O propósito de comprovar que a Lei dos
Crimes Hediondos não cumpriu a ﬁnalidade de prevenir
o delito é um pretexto que move o Governo a navegar
em mares nunca dantes navegados. O objetivo é levar
adiante a missão de extirpar, de qualquer maneira, os
últimos freios da legislação penal e diluir no meio social
o incômodo da “herança maldita” dos 308 mil presidiários que abarrotam o sistema penitenciário.
Sr. Presidente, como diversas vezes pude me
pronunciar desta tribuna, o Governo Lula insiste em
trafegar no sentido proibido da construção de uma política de segurança pública para o Brasil porque não
pretende investir no setor. A superlotação dos presídios, a promiscuidade administrativa, a fermentação de
comandos criminosos e o irrisório índice de recuperação do sistema prisional deveriam ser aquele estímulo desaﬁador que uniria, como bem gosta o discurso
presidencial, a sociedade e o Estado contra o crime.
Ao contrário, os defeitos institucionais são transmitidos
à opinião pública como um caos irresistível. Então, no
receituário do Governo Lula só existe a porta de saída
das cadeias para o problema penitenciário.
Durante as discussões da Subcomissão de Segurança Pública desta Casa, da qual sou o Relator, fui
exaustivo ao prevenir o Senado de que era um sinal de
regresso e que o País pagaria caro pelo ﬁm do Exame
Criminológico. À época, o Governo Federal, com apoio
do Governo de São Paulo, lançou o mesmo argumento
de que a perícia multidisciplinar também não funcionava
e por isso deveria ser expurgada. Feita a vontade do
Presidente, revogou-se o que se constituía no único
instrumento de aferição das condições subjetivas do
condenado para a obtenção do benefício da progressão da pena. Reﬂexo do baile: a evolução do regime
fechado para o semi-aberto, que antes requeria laudo
de especialistas na ciência forense, agora é automático,
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tendo em vista o critério temporal e o atestado de bom
comportamento expedido pelo diretor de um presídio.
Conforme anunciei, e de acordo com reportagem do
jornal O Estado de S. Paulo, milhares de presos estão
voltando ao convívio das ruas sem merecimento.
Eu gostaria de advertir que a tentação liberalizante em relação à Lei dos Crimes Hediondos tem a
ﬁnalidade apenas de dar impulso deﬁnitivo ao rodízio
de presos iniciado com o ﬁm do Exame Criminológico. Na ocasião, o Senado conseguiu alterar a investida do Palácio do Planalto realizada por via de um
pacote de medidas oriundas da Câmara dos Deputados e conseguiu melhorar a proposta com a aprovação do Regime Disciplinar de Segurança Máxima.
Os Deputados mantiveram o texto inicial, derrubaram
o do Senado e homologaram uma temeridade. Desta
feita, logo depois que se encerrar o período eleitoral,
o Governo Lula pretende passar o rolo compressor
para que esta Casa divida a culpa do inconseqüente
livramento de matadores de aluguel, estupradores, latrocidas, seqüestradores, traﬁcantes de droga e chefes
de organizações criminosas. Eu gostaria de registrar a
corajosa posição de antagonismo à idéia de condescendência com os autores de crimes graves expressa
pelo ex-Presidente da Conamp – Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público –, hoje Presidente
da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro,
Doutor Marfan Vieira Martins.
No delírio petista, a libertação da escória irrecuperável condenada pela prática de crimes graves fará
bem ao “projeto de desenvolvimento do País”, como
quer o chefe do politburo, o Ministro-Chefe da Casa
Civil. De acordo com a Doutrina Dircelista, ao aliviar a
pressão do sistema prisional, o Governo estaria drenando uma fonte sistemática de más notícias e desgastes
políticos. Ao Palácio do Planalto é plausível a desonra
do sistema penal e a exposição da sociedade brasileira
ao risco do incremento da criminalidade desde que a
medida traga preservação aparente do status político
do Governo. Trata-se de uma revisitação da lógica do
Marechal Henri Pétain, que decidiu entregar a França
aos nazistas para “manter a unidade francesa, uma
unidade de dez séculos, dentro de um quadro de atividade construtiva da nova ordem européia”.
Sr. Presidente, neste ano, o Ministério da Justiça
teve o desplante de investir no sistema prisional apenas
9,66% do Funpen – Fundo Penitenciário Nacional. Ao
todo foram autorizados no Orçamento R$202.179.835,00
e efetivamente executados R$19.530.272,56. De acordo
com o planejamento governamental, em quatro anos
a administração do PT iria construir cinco presídios
federais de segurança máxima, sendo que o primeiro
seria inaugurado em maio deste ano. As penitenciá-
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rias seriam capacitadas para receber condenados em
Regime Disciplinar Diferenciado, a exemplo dos chefes
do narcotráﬁco. O Governo Lula, só no último dia 13
deste mês, conseguiu concluir o processo licitatório do
primeiro estabelecimento penal, a ser construído no
Mato Grosso do Sul. Já em relação ao Fundo Nacional de Segurança Pública, a situação é sensivelmente
pior. Neste ano, até a presente data, foram executados
apenas 3,90% do Orçamento.
Os números do censo 2003 do Departamento
Penitenciário Nacional demonstram os resultados práticos da teoria do abandono. Em 2003, os governadores
recém-empossados tiveram de dar uma resposta às
urnas que os elegeram e que elegeram também a segurança como o principal problema social. Houve um
incremento do número de prisões e do cumprimento
de mandados judiciais, com um resultado de 67.811
novos reclusos. Em ﬂagrante descompasso com a demanda, a criação de novas vagas foi de 5%, ou pouco
mais de 9 mil. Ou seja, o déﬁcit do sistema cresceu
104%. Em vez de enfrentá-lo, o Governo Lula tergiversa pelo pior caminho, revogando o único escudo legal
que, minimamente, ainda garante a sociedade.
No Ministério da Justiça predomina o pensamento de que o certo e prudente é afrouxar as leis penais
para permitir maior liberação de presos e deixar que
o sistema se acabe por falta de investimentos, já que
não cumpre a ﬁnalidade de ressocializar o criminoso.
E depois o petismo vem dizer que o sistema prisional
está em colapso e que é preciso penas alternativas,
quando a pressão está se elevando porque o Governo
Federal prefere que a infra-estrutura carcerária se torne
uma enxovia. Para a administração do PT, o combate
à criminalidade por meio da repressão policial e penas
rigorosas é um dispositivo autoritário e ilegítimo. Isso
é beletrismo penal cumulado com má-fé. No Brasil, é
fácil ser detido pelas autoridades policiais por um crime de menor potencial ofensivo, como um furto, mas
deﬁnitivamente é muito raro alguém ﬁcar preso. Sem
se considerar a subnotiﬁcação dos registros criminais,
que chega a três quintos das ocorrências, de acordo
com o próprio Ilanud, apenas 5,2% dos delitos praticados resultam em condenação. E, ressalvados os poucos mais de dez crimes previstos na Lei dos Crimes
Hediondos, só permanece preso quem tem uma folha
corrida vintenária de reincidência.
Srªs e Srs. Senadores, tecnicamente, quem comete um crime cuja pena prevista não ultrapasse dois
anos tem o benefício da transação penal e sequer é
autuado em ﬂagrante delito. O criminoso se compromete a pagar uma cesta básica e se livra solto. Quem
é apenado em até quatro anos, reunidas as condições
subjetivas, recebe medidas restritivas de direito, as
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chamadas penas alternativas. Quem praticou um homicídio simples e foi condenado a 7 anos de prisão,
por exemplo, também não ﬁca preso, pois tem direito
ao cumprimento inicial em regime semi-aberto. Neste País, para efetivamente cumprir a pena em regime
fechado, é preciso chegar ao extremo de matar para
roubar, traﬁcar entorpecentes com habitualidade, seqüestrar alguém ou praticar ato de semelhante gravidade. São condutas de extremo grau de violência, que
se tornaram comezinhas, mas que o Governo Federal
entende que merecem menor reprovabilidade social,
vez que estão abarrotando o sistema prisional e maculando a boa imagem do PT.
Sr. Presidente, faço questão de registrar a minha indignação com a capacidade que este Governo
tem de gerar problemas e desconfortos ao País. Nos
últimos 15 dias, movida por surtos autocráticos, a
administração do PT vem promovendo a vilania no
atacado. Em um dia quer encapuzar a liberdade de
imprensa, noutro impor o dirigismo cultural. Na semana seguinte divulga um relatório com a ﬁnalidade
espúria de arrostar o Poder Judiciário, enquanto o
Presidente da República, em um misto de vulgaridade
e inconveniência, chama os jornalistas de covardes
e, sem nenhum propósito, aﬁrma que foi ao Gabão
para aprender a ser ditador. Agora, como escreveu
Eça de Queirós, “tecendo e estendendo as malhas
preciosas das amizades partidárias”, inopinadamente decide que é preciso conferir foro privilegiado ao
Presidente do Banco Central, em uma manobra que
tem todos os contornos de conﬁssão antecipada de
culpa do atual ocupante da cadeira, presente que o
Sr. Meirelles, se consultado, com certeza, dispensaria. Em busca de poder absoluto, imagina que
pode urdir todas as inconstitucionalidades e alterar
a estabilidade jurídica do País. Para ﬁnalizar, valhome das palavras do Senador Jefferson Peres, que
em brilhante artigo publicado hoje no jornal Folha
de S.Paulo assim resumiu a sua frustração com a
situação política do Brasil: “Entendo que o PT tenha
abandonado a utopia ideológica, uma vez que o
projeto socialista desmoronou junto com o Muro de
Berlim. Mas não entendo nem desculpo que tenha
abjurado a utopia ética, conﬁgurada no compromisso
de conciliar a política com a decência, especialmente
no exercício do poder”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Sobre a mesa Ofício do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados que passo
a ler.
É lido o seguinte:
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PS-GSE nº 1001
Brasília, 18 de agosto de 2004
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetida à consideração do Senado Federal, a inclusa
Medida Provisória nº 189, de 2004, do Poder Executivo, aprovada na Sessão Plenária do dia 11-8-04, que
“Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério
da Integração Nacional, no valor de R$32.000.000,00
(trinta e dois milhões de reais), para os ﬁns que especiﬁca”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Com referência à Medida Provisória nº
189, de 2004, a Presidência comunica ao Plenário que
o prazo de 45 dias para apreciação da matéria pelo
Congresso Nacional já se encontra esgotado. Uma
vez recebida formalmente pelo Senado Federal, nesta
data, a proposição passa a sobrestar imediatamente
as demais Deliberações Legislativas desta Casa até
que se ultime sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na pauta da Ordem do Dia da próxima
terça-feira, dia 24 de agosto.
É a seguinte a Medida Provisória recebida:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 189, DE 2004
Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional,
no valor de R$32.000.000,00 (trinta e dois
milhões de reais), para os ﬁns que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em
favor do Ministério da Integração Nacional, no valor
de R$32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais),
para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º desta lei decorrem de anulação parcial da Reserva de Contingência, conforme
indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 189, DE 2004
Abre crédito extraordinário, em favor
do Ministério da Integração NacionaL no
valor de R$32.000.000,00, para os ﬁns que
especiﬁca. Pendente de parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167,
= 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de
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R$32.000.000.00 (trinta e dois milhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta
Medida Provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrente de anulação
parcial da Reserva de contingência, conforme indicado
no Anexo II desta Medida Provisória.
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 2004; 183º da Independência e 116º da República. – Luiz Inácio Lula da
Silva.
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MENSAGEM Nº 284
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da Medida Provisória nº 189, de 31 de
maio de 2004, que “Abre crédito extraordinário, em
favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de
R$32.000.000,00, para os ﬁns que especiﬁca”.
Brasília, 31 de maio de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
EM Nº 128/MP
Brasília, 31 de maio de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
proposta de Medida Provisória que abre crédito extraordinário no valor de R$32.000.000,00 (trinta e dois
milhões de reais), em favor do Ministério da Integração Nacional.
2. O crédito tem por ﬁnalidade viabilizar o atendimento às populações vítimas da forte estiagem ocorrida recentemente nos Estados de Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, mediante
a concessão do Auxílio Emergencial Financeiro, instituído por Medida Provisória, destinado ao socorro e
à assistência às famílias com renda mensal média de
até dois salários mínimos, atingidas por desastres,
nos municípios em estado de calamidade pública ou
situação de emergência, reconhecidos pelo Governo
Federal, por intermédio de portaria do Ministro de Estado da Integração Nacional.
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3. Ressalta-se que os recursos serão liberados
por meio do Programa “Resposta aos Desastres” e os
critérios e procedimentos para a concessão do benefício, cujo valor não poderá exceder R$300,00 por família, serão ﬁxados por um Comitê Gestor Interministerial
coordenado pelo Ministério da Integração Nacional.
4. Por oportuno, esclareço que o desaﬁo para a
implantação de um conjunto de políticas que resolvam
de maneira permanente os problemas de segurança
alimentar e de combate à pobreza já foi iniciado, incluindo a articulação de diversos programas, como o
Bolsa-Família e o Seguro-Safra, além do conjunto de
ações do Fome Zero. Porém, enquanto não é possível
implementar adequadamente o conjunto de políticas
mencionado, considera-se de fundamental importância o atendimento, em caráter emergencial, ás famílias
com renda mensal média de até dois salários mínimos
atingidas por tais intempéries.
5. O presente crédito está em conformidade com
as disposições do art. 62, combinado com o art. 167,
§ 3º, da Constituição, e será viabilizado com recursos oriundos de cancelamento parcial da Reserva de
Contingência.
6. A urgência e a relevância da matéria são justiﬁcadas pela falta de condições de sobrevivência da
população atingida, frustração de safras, carência de
alimentos, esgotamento das reservas hídricas, precariedade das habitações, dizimação dos rebanhos e outras
graves conseqüências advindas da estiagem.
7. Nessas condições submeto à consideração de
Vossa Excelência a anexa proposta de Medida Provi-
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sória, que visa a efetivar a abertura do referido crédito
extraordinário.
Respeitosamente,
PS-GSE nº 1.001
Brasília, 18 de agosto de 2004
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetida à consideração do Senado Federal,
a inclusa Medida Provisória nº 189, de 2004, do

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

Poder Executivo, aprovada na Sessão Plenária do
dia 11-8-04, que “Abre crédito extraordinário, em
favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de R$32.000.000,00 (trinta e dois milhões de
reais), para os fins que especifica.”, conforme o
disposto no art. 62 da Constituição Federal, com
a redação dada pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima,
Primeiro-Secretário.
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EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO
DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
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NOTA TÉCNICA Nº XXX – 2004 –
MEDIDA PROVISÓRIA
Subsídios para a apreciação da Medida Provisória nº 189, de 31 de maio de
2004, quanto à adequação orçamentária e
ﬁnanceira.
I – Introdução
A presente Nota Técnica atende à determinação do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002-CN, que
estabelece a elaboração, pelo órgão de consultoria e
assessoramento orçamentário da Casa a que pertencer o relator, de nota técnica com subsídios acerca
da adequação ﬁnanceira e orçamentária da Medida
Provisória.
Com base no art. 62 da Constituição Federal
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete ao Congresso Nacional, a Medida Provisória nº 189, de 31 de maio de 2004, que “Abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da Integração
Nacional, no valor de R$32.000.000,00, para os ﬁns
que especiﬁca”.
Conforme a Exposição de Motivos nº 128/MP,
de 31 de maio de 2004, o crédito aberto tem por
finalidade precípua o atendimento às despesas decorrentes da MP nº 190, de 31 de maio de 2004,
que institui, no âmbito do Programa “Resposta aos
Desastres” o Auxílio Emergencial Financeiro para
atendimento à populações atingidas por desastres,
incluída nos Municípios em estado de calamidade
pública ou situação de emergência reconhecidos
pelo Governo Federal, por intermédio de portaria
do Ministro de Estado da Integração Nacional. A
concessão do “Auxílio” fica condicionada ao cumprimento de normas e procedimentos estabelecidos
pelo Comitê Gestor Interministerial, criado pela MP
nº 190/2004, limitado ao valor de R$300,00 por família, devendo o Poder Executivo compatibilizar a
quantidade de beneficiários às dotações orçamentárias existente.
Os recursos alocados no referido crédito extraordinário destinam-se integralmente à nova ação,
sendo utilizada como fonte de recursos os cancelamentos compensatórios oriundos da reserva de contingência.
No caso especiﬁco trata-se de atendimento às
populações vitimadas pela forte estiagem ocorrida recentemente nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, mediante o
referido “Auxílio Emergencial Financeiro”.
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II – Da adequação ﬁnanceira e orçamentária
O § 3º do art. 167 da Constituição estabelece
que “A abertura de crédito extraordinário somente
será admitida para atender a despesas imprevisíveis
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção
interna ou calamidade pública, observado o disposto
no art. 62.”
A imprevisibilidade e urgência das dotações acrescidas é justiﬁcada, na EM nº 128/MP, de 31 de maio
de 2004, pela falta de condições de sobrevivência da
população vitimada pela estiagem, frustração de safras, carência de alimentos, esgotamento das reservas
hídricas, precariedade das habitações, dizimação dos
rebanhos e outras graves conseqüências decorrentes
dessa calamidade.
Quanto ao cancelamento compensatório oferecido, cabe ressaltar que a programação da reserva de
contingência contida na Lei Orçamentária é computada
positivamente no cálculo do resultado primário ﬁxado
no Orçamento da União. Assim, a sua utilização em
despesas não ﬁnanceiras resultará, quanto a essa
operação em particular, em diminuição do resultado
primário implícito na Lei Orçamentária da União. Tal
constatação, contudo, não representa prejuízo à obtenção do resultado primário ﬁxado na LDO 2004, já
que o Poder Executivo, não vista a natureza autorizativa das dotações orçamentárias, poderá promover
as devidas compensações em outras despesas no
transcorrer da execução orçamentária da Lei de Meios,
tendo em vista, em especial, os expressivos resultados ﬁscais obtidos nos últimos meses de execução do
Orçamento da União.
III – Conclusões
O cancelamento de recursos da Reserva de Contingência para utilização em despesas primárias, por
seu turno, não constitui óbice para aprovação da referida Medida Provisória. Entretanto, o Poder Executivo deverá proceder ao devido acompanhamento da
evolução das receitas e despesas públicas para compensar o impacto decorrente do crédito extraordinário
sob análise, a ﬁm de que a execução orçamentária
cumpra rigorosamente a meta de resultado primário
estipulada no artigo 15 e Anexo de Metas Fiscais da
Lei nº 10.707, de 30 de junho de 2003 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004.
Brasília, 8 de junho de 2004. – Marcelo de Rezende Macedo, Consultor de Orçamentos e Fiscalização – João Carlos Silvestre Fernandes, Consultor
de Orçamentos e Fiscalização/CD.
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO
PELA MESA, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO
MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS
E FISCALIZAÇÃO, À MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 189, DE 2004, E EMENDAS
O SR. VIGNATTI (PT – SC. Para emitir parecer. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados,
a medida provisória em apreciação pretende resolver
problema que atingiu o Sul, bem como o Estado de Mato
Grosso do Sul. Busca resolver o problema de famílias
atingidas pela estiagem, famílias de menor renda, com
a implantação de um programa que no Sul chamamos
de Bolsa-Estiagem. Houve, neste sentido, amplo acordo
entre as entidades do campo e o Governo Federal.
Relatório.
Com base no art. 62, combinado com o § 3º do
art. 167 da Constituição Federal, o Presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 284, de 31 de maio de 2004,
a Medida Provisória nº 189, de 31 de maio de 2004,
que abre crédito extraordinário em favor do Ministério
da Integração Nacional no valor de 32 milhões de reais
para os ﬁns que especiﬁca.
Conforme a Exposição de Motivos nº 128/MP, de 31
de maio de 2004, o crédito aberto tem por ﬁnalidade precípua o atendimento às espesas decorrentes da Medida
Provisória nº 190, de 31 de maio de 2004, que institui, no
âmbito do Programa Respostas aos Desastres, auxílio
emergencial ﬁnanceiro para atendimento a populações
atingidas por desastres nos Municípios em estado de
calamidade pública ou situação de emergência, assim
reconhecidos pelo Governo Federal por intermédio de
portaria do Ministro de Estado da Integração Nacional.
A concessão do auxílio ﬁca condicionada ao
cumprimento de normas e procedimentos estabelecidos pelo Comitê Gestor Interministerial, criado pela
Medida Provisória n° 190, de 2004, limitado ao valor
de 300 reais por família, devendo o Poder Executivo
compatibilizar a quantidade de beneﬁciários às dotações orçamentárias existentes.
Os recursos alocados no referido crédito extraordinário destinam-se integralmente à nova ação, e
são utilizados como fontes de recursos os cancelamentos compensatórios oriundos da reserva de contingência.
No caso especíﬁco, trata-se de atendimento às
populações vitimadas pela forte estiagem ocorrida recentemente nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, mediante o
referido auxílio emergencial ﬁnanceiro.
À proposta foram apresentadas 2 emendas.
É o relatório.
Voto
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Consoante o art. 5° da Resolução n° 1, de 2002—
CN, que dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso
Nacional, das medidas provisórias a que se refere o
art. 62 da Constituição Federal, o parecer quanto à
análise de créditos extraordinários abertos por medida
provisória deve ser único e deve conter manifestação
sobre a matéria no que tange aos aspectos constitucionais, inclusive sobre os pressupostos de relevância
e urgência, de adequação ﬁnanceira e orçamentária,
de mérito, e sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1° do art. 2° daquele diploma legal.
Do exame do crédito extraordinário veriﬁcamos
que a iniciativa atende aos pressupostos constitucionais
de admissibilidade referentes à relevância e urgência,
tendo em vista a natureza da matéria.
Quanto à análise da adequação orçamentária e
ﬁnanceira, percebe-se que o crédito extraordinário não
contraria os dispositivos constitucionais ou os preceitos
legais pertinentes, em particular no que diz respeito
à sua compatibilidade com o Plano Plurianual e à sua
conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2004 (Lei n° 10.707,
de 30 de junho de 2003).
Quanto ao cancelamento compensatório oferecido, cabe ressaltar que a programação da reserva de
contingência contida na Lei Orçamentária é computada
positivamente no cálculo do resultado primário ﬁxado
no Orçamento da União. Assim, a sua utilização em
despesas não ﬁnanceiras resultará, quanto a essa
operação em particular, em diminuição do resultado
primário implícito na Lei Orçamentária da União.
Tal constatação, contudo, não representa prejuízo
à obtenção do resultado primário ﬁxado na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2004, já que o Poder Executivo, haja vista a natureza autorizativa das dotações
orçamentárias, poderá promover as devidas compensações em outras despesas no transcorrer da execução orçamentária da Lei de Meios, tendo em vista, em
especial, os expressivos resultados ﬁscais obtidos nos
últimos meses de execução do Orçamento da União.
A Exposição de Motivos n° 128, do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, supre a
exigência prevista no § 1° do art. 2° da Resolução n° 1,
de 2002-CN, que trata do envio de documento expondo
a motivação da edição da Medida Provisória.
No mérito, nota-se que o crédito extraordinário
canaliza recursos para o atendimento de despesas da
mais alta relevância e urgência, mediante concessão
de auxílio ﬁnanceiro a populações atingidas por forte
estiagem ocorrida recentemente nos Estados de Santa
Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso
do Sul, gerando danosas conseqüências como frustração de safras, carência de alimentos, esgotamento
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das reservas hídricas, precariedade das habitações,
dizimação de rebanhos, entre outras, conforme descrito na Exposição de Motivos n° 128/MP.
No tocante às emendas apresentadas ao crédito
extraordinário, nota-se que sua eventual aprovação, ao
destinar recursos a investimentos na área de defesa
civil, comprometeria a integridade do crédito adicional,
prejudicando a eﬁcácia do auxílio ﬁnanceiro concedido às populações vitimadas. Ademais, as emendas
oferecem como fonte de cancelamento programações
em volume adicional ao crédito extraordinário proposto
originalmente, o que contraria o disposto no inciso II
do art. 29 da Resolução n° 1, de 2001-CN.
Por tal razão, devem ser consideradas inadmitidas.
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação
da Medida Provisória n° 189, de 2004, inadmitidas as
emendas apresentadas.
Sr. Presidente, como comentário ﬁnal, é importante ressaltar que esse relatório e essa medida provisória resultaram de debate que culminou em amplo
acordo entre vários outros segmentos ligados à seca
no Sul. É preciso dizer que as bancadas do sul de
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul abriram mão
de recursos de emendas coletivas para resolver a situação causada pelo granizo, que foi mal resolvida.
Quanto à situação gerada pela seca que atingiu a faixa que margeia o sul da Argentina, desde o
Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul, houve
negociação entre o Governo Federal e a sociedade, beneﬁciando milhares de famílias em situação de
emergência. Existem nessa situação 65.898 famílias
distribuídas no País, conforme levantamento dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Integração
Nacional e do IBGE.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA
PARECER Nº , DE 2004-CN
Parecer sobre a Medida Provisória nº
189, de 31 de maio de 2004, que “Abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de R$32.000.000,00,
para os ﬁns que especiﬁca”.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Cláudio Antonio Vignatti
I – Relatório
Com base no art. 62, combinado com o § 3º, art.
167, da Constituição Federal, o Presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional, por intermédio
da Mensagem nº 284, de 31 de maio de 2004 – PR,
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a Medida Provisória nº 189, de 31 de maio de 2004,
que “Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério
da Integração Nacional, no valor de R$32.000.000,00,
para os ﬁns que especiﬁca”.
Conforme a Exposição de Motivos nº 128/MP, de
31 de maio de 2004, o crédito aberto tem por ﬁnalidade precípua o atendimento às despesas decorrentes
da MP nº 190, de 31 de maio de 2004, que institui, no
âmbito do Programa “Resposta aos Desastres” o Auxílio
Emergencial Financeiro para atendimento a populações
atingidas por desastres, incluída nos Municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência
reconhecidos pelo Governo Federal, por intermédio de
portaria do Ministro de Estado da Integração Nacional. A
concessão do “Auxílio” ﬁca condicionada ao cumprimento
de normas e procedimentos estabelecidos pelo Comitê
Gestor Interministerial, criado pela MP nº 190/2004, limitado ao valor de R$300,00 por família, devendo o Poder
Executivo compatibilizar a quantidade de beneﬁciários
às dotações orçamentárias existentes.
Os recursos alocados no referido crédito extraordinário destinam-se integralmente à nova ação, sendo
utilizada como fonte de recursos os cancelamentos compensatórios oriundos da reserva de contingência.
No caso especíﬁco trata-se de atendimento às populações vitimadas pela forte estiagem ocorrida recentemente nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul,
mediante o referido “Auxílio Emergencial e Financeiro.
Foram apresentadas 2 (duas) emendas ao crédito extraordinário sob análise.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Consoante o art. 5º da Resolução nº 1, de 2002CN, que dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso
Nacional, das Medidas Provisórias a que se refere o
art. 62 da Constituição Federal, o Parecer quanto à
análise de créditos extraordinários abertos por medida provisória deve ser único, contendo manifestação
sobre a matéria no que tange aos aspectos constitucional, inclusive sobre os pressupostos de relevância
e urgência, de adequação ﬁnanceira e orçamentária,
de mérito, e sobre o cumprimento da exigência prevista
no § 1º, art. 2º, daquele diploma legal.
Do exame do Crédito Extraordinário, veriﬁcamos
que a iniciativa atende aos pressupostos constitucionais
de admissibilidade referentes à relevância e urgência,
tendo em vista a natureza da matéria.
Quanto à análise da adequação orçamentária e
ﬁnanceira, percebe-se que o crédito extraordinário não
contraria os dispositivos constitucionais ou os preceitos
legais pertinentes, em particular no que diz respeito
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à sua compatibilidade com o Plano Plurianual e à sua
conformidade com as disposições das Leis de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2004 (Lei nº
10.707, de 30 de julho de 2003).
Quanto ao cancelamento compensatório oferecido, cabe ressaltar que a programação da reserva de
contingência contida na Lei Orçamentária é computada
positivamente no cálculo do resultado primário ﬁxado no
Orçamento da União. Assim, a sua utilização em despesas não ﬁnanceiras resultará, quanto a essa operação em
particular, em diminuição do resultado primário implícito
na Lei Orçamentária da União. Tal constatação, contudo,
não representa prejuízo à obtenção do resultado primário
ﬁxado na LDO 2004. já que o Poder Executivo, haja vista a natureza autorizativa das dotações orçamentárias,
poderá promover as devidas compensações em outras
despesas no transcorrer da execução orçamentária da
Lei de Meios, tendo em vista, em especial, os expressivos
resultados ﬁscais obtidos nos últimos meses de execução
do Orçamento da União.
A Exposição de Motivos nº 128/MP, do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, supre
a exigência prevista no § 1º do art. 2º da Resolução
nº 1 de 2002-CN, que trata do envio de documentos
expondo amotivação da edição da Medida Provisória
No mérito, nota-se que o crédito extraordinário
canaliza recursos para o atendimento de despesas da
mais alta relevância e urgência, mediante concessão de
auxílio ﬁnanceiro a populações atingidas por fone estiagem ocorrida recentemente em nos Estados de Santa
Catarina. Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso
do Sul, gerando danosas conseqüências, como frustração de safras, carência de alimentos, esgotamento
das reservas hídricas, precariedade das habitações,
dizimação de rebanhos entre outras, conforme descrito
na Exposição de Motivos nº 128/MP antes referida.
No tocante às emendas apresentadas ao crédito
extraordinário, nota-se que sua eventual aprovação, ao
destinar recursos a investimentos na área de defesa
civil comprometeria a integridade do crédito adicional,
prejudicando a eﬁcácia do auxílio ﬁnanceiro concedido às populações vitimadas. Ademais, as emendas
oferecem como fonte de cancelamento programações
em volume adicional ao proposto originalmente pelo
Crédito Extraordinário, o que contraria o disposto no
art. 29, II, da Resolução nº 1-2001-CN. Por tal razão
devem elas serem consideradas inadmitidas.
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação da Medida Provisória nº 189, de 2004 nos termos
propostos pelo Poder Executivo, tendo por inadmitidas
ambas as emendas apresentadas ao referido crédito
extraordinário.
Sala das Sessões, – Deputado Cláudio Antonio
Vignatti, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Os Srs. Senadores Mozarildo Cavalcanti,
Arthur Virgílio, Eduardo Azeredo, Papaléo Paes, Antero Paes de Barros e Leonel Pavan 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, ambos do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, todos conhecem o valor da educação.
Sabemos igualmente que, de todos os benefícios que
um País pode conceder a seus habitantes, nenhum se
equipara a uma boa formação escolar.
Da mesma forma, não ignoramos a excessiva
lentidão da melhoria dos índices educacionais brasileiros, nem quão deﬁciente é a formação, em muitos
casos, oferecida.
Exatamente em razão das grandes diﬁculdades
do Brasil em matéria educacional, cada instrumento de
formação deve ser valorizado. Por isso, nosso País não
pode negligenciar, como tem feito, o papel das Forças
Armadas na formação de sua juventude.
Há quase noventa anos, Olavo Bilac iniciou sua
campanha cívica em favor da implantação do serviço
militar obrigatório em nosso País. A memória de sua
peregrinação permanece, ainda, como um dos maiores exemplos de mobilização social de nossa história
política.
Valendo-se de seu enorme prestígio – eleito que
fora príncipe dos poetas brasileiros –, Bilac correu diversos Estados para defender a incorporação temporária obrigatória de todos os jovens às Forças Armadas brasileiras.
Não era o simples amor ao militarismo que movia
aquele poeta em seu esforço: Olavo Bilac era, sobretudo, um grande patriota. Ao defender a universalização do serviço militar, compreendia o enorme poder
educativo de tal medida e os benefícios que ela traria
ao País como um todo.
De fato, ele percebeu as virtudes do treinamento
militar para a formação cívica dos jovens incorporados
e, igualmente, para sua escolarização. Em um Brasil
cujos índices de analfabetismo eram impressionantes
e no qual a educação formal era um privilégio, Bilac via
as Forças Armadas como o melhor dos instrumentos
de educação.
“Quero a escola dentro do quartel e o quartel
dentro da escola”, escreveu ele. Ao ser integrado ao
exército, o recruta, muitas vezes oriundo de família sem
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recursos, receberia, além das primeiras letras, noções
básicas de higiene corporal e de disciplina laboral.
O Exército também cumpriria a função de integração nacional e formação cidadã dos soldados, que,
submetidos ao regime disciplinar da caserna, aprenderiam a respeitar e valorizar sua pátria, seus símbolos
e seus ideais.
Tantos anos passados e tantas mudanças ocorridas na sociedade brasileira não invalidaram a pertinência das palavras de Olavo Bilac. Ainda hoje as Forças Armadas brasileiras exercem função de enorme
importância cívica e educativa.
A prestação do serviço militar obrigatório continua sendo um momento oportuno para a educação
dos jovens que não tenham tido a oportunidade de
estudar adequadamente. Para diversos deles, constitui a possibilidade de aprendizado de uma proﬁssão
ou, mesmo, para os que têm vocação, a possibilidade
concreta de uma carreira sólida, com perspectiva de
ascensão social.
Ademais, as Forças Armadas mantêm-se como
a mais relevante das escolas de civismo em atividade
no Brasil. O respeito à pátria e a seus símbolos e a defesa nacional constituem a pedra angular da doutrina
militar. Os rapazes e moças incorporados ao Exército,
Marinha ou Força Aérea, independentemente de neles permanecerem pouco ou muito tempo, terão sido
expostos a esse pensamento e aprenderão o valor de
serem brasileiros.
A importância das Forças Armadas como veículos de educação e de formação da cidadania é ainda
maior na região amazônica.
Nessa região, dominada por largos vazios demográﬁcos, esparsamente urbanizada, com áreas de difícil acesso, a atuação das Forças Armadas é essencial
como elemento de coesão e de integração social.
Efetivamente, a prestação do serviço militar constitui, para largas parcelas da população indígena e
ribeirinha, a primeira oportunidade de transcender o
âmbito puramente local ou familiar de suas relações
e tomar conhecimento sistemático da realidade nacional. O novo soldado passa a conhecer melhor e a
respeitar seu País, ao mesmo tempo em que aprende
novos conhecimentos práticos, que o acompanharão
por toda sua vida.
A função educacional das Forças Armadas pode
ser plenamente veriﬁcada no âmbito do Projeto Calha
Norte. Esse empreendimento interministerial de desenvolvimento social e econômico das regiões fronteiriças
da Amazônia não pode ser concebido sem a participação efetiva das Armas em sua implantação.
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Essa participação não ocorre apenas por meio
da prestação do serviço militar obrigatório. Além do
aprendizado que é ministrado aos recrutas durante seu
período de prestação, as Forças Armadas oferecem
suporte a outras atividades didáticas.
Nas áreas ermas da fronteira, a presença militar serve como ponto focal para o estabelecimento de
núcleos de colonização, dependendo a infra-estrutura
educacional, bem como a logística dos materiais escolares, estreitamente, da guarnição ali situada. Por
exemplo, no interior dos quartéis se abre espaço para
a acomodação de escolas infantis e de adultos, mesmo
aqueles que não cumpriram o serviço militar.
Ao conferirem educação básica, proﬁssional e
cívica aos cidadãos dessas paragens isoladas, as instalações militares favorecem sua integração efetiva ao
restante do País, quer material, quer moralmente. No
exercício desse mister, a atuação das Forças Armadas manifesta, além de seu caráter humanitário, uma
função geopolítica essencial, ao garantir a integridade
de nosso território.
Não devemos ignorar a importância da atuação
educativa das Forças Armadas. Dadas as necessidades
imensas do Brasil e suas limitações ﬁnanceiras, o alcance nacional das instituições militares e sua tradição de
abnegação patriótica e de racionalidade administrativa
são vitais para a construção da cidadania.
Gostaria de encerrar, Sr. Presidente, com as
palavras de Olavo Bilac, proferidas aos ouvintes de
ontem, mas que, reitero, não perderam a relevância
em nossos dias:
O nosso sonho, o nosso desejo será isto, que
espero, será uma realidade. O exército nacional será
um laboratório de civismo, uma escola de humanidade,
dentro do patriotismo; uma escola de energia social,
começando por ser uma escola de energia nacional
(...) queremos que dentro de cada quartel haja uma
aula primária; e que ao lado de cada quartel haja uma
aula proﬁssional. Ao cabo do seu tempo de aprendizado cívico, cada homem será um homem completo,
um cidadão (...).
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Santa Casa de Misericórdia de Manaus
está parando. Isso é mau. Principalmente para as populações mais pobres da Capital do Amazonas e de
muitos moradores do interior amazonense que procuram o hospital um dos poucos a que podem recorrer.
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Leio no Jornal do Amazonas que, no último
sábado, a Santa Casa de Manaus abriu suas portas
com funcionamento mínimo com apenas 10% do seu
efetivo.
O motivo da paralisação dos servidores do hospital chega a ser inacreditável: o Governo do Estado
deve três meses de salários aos servidores. Por isso,
no sábado, em sinal de protesto, funcionou na Santa
Casa apenas a maternidade. Todas as demais unidades
e atendimentos ambulatoriais foram suspensos.
Ao trazer o assunto a este Plenário, condeno a
inércia do Governador Eduardo Braga e a incompreensão da Secretaria de Saúde do Amazonas, pela falta
de sensibilidade na condução do assunto.
A Secretária de Saúde do Amazonas defende-se,
explicando que o Estado está impedido por lei de continuar repassando recursos à Santa Casa. Ela lembra
que a Emenda Constitucional n. 29 determina que os
repasses de recursos só podem ocorrer com a comprovação de sua aplicação em serviços de assistência,
o que, acrescenta, não estaria ocorrendo.
Vejam, Srs. Senadores, a quantas andamos. Em
vez de exigir o cumprimento dessa obrigatoriedade, a
Secretaria de Saúde acha mais cômodo cortar o repasse das verbas. E o povo que se dane!
Os servidores da Santa Casa não se conformam
com o que está ocorrendo. Eles apontam o emprego
em outros setores da verba de R$199 milhões, repassada pelo Ministério da Saúde, para a implantação de
uma nova unidade de terapia intensiva do hospital. O
provedor da Santa Casa, Cláudio Pereira Machado,
protestou contra essa irregularidade, observando que
não é possível ﬁcar sem esses recursos, vitais para o
bom funcionamento do hospital.
Não sem um certo desespero, o provedor procura
contornar o problema e já se propõe a encaminhar um
novo convênio com a SUSAM. Além disso, acrescentou, vai dirigir apelo ao Ministro da Saúde, para que
tudo se normalize e a Santa Casa possa retornar às
atividades normais. É o que esperamos.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, desejo trazer hoje à tribuna desta Casa uma
justa merecida homenagem do povo de Minas Gerais
e, particularmente, dos homens públicos mineiros a
uma insigne personalidade que, não nasceu em nossa
terra, mas foi mineiro de coração e atitudes.
Falo do inesquecível Deputado Thales Ramalho,
que faleceu domingo no Recife, pouco mais de um
mês após completar 81 anos de idade. Thales, que
nasceu na Paraíba, fez sua brilhante carreira política
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em Pernambuco. Ele tinha consigo, naturalmente, as
virtudes próprias dos melhores valores da gente e dos
políticos do Nordeste. Contudo, posso dizer que, além
de nordestino, Thales Ramalho foi também um grande
político mineiro!
Quando o identiﬁco tão intimamente a Minas Gerais é porque ele encarnou os valores mais prezados e
praticados pela tradição política da minha terra. Thales
Ramalho foi sempre ponderado, moderado, paciente,
perseverante, convivente, amigo e respeitoso.
Assim, devo interpretar que devem ter sido estes predicados que levaram os Políticos Mineiros a
lhe concederem a Cidadania Honorária do Estado de
Minas Gerais.
Respeitoso com todos. Desde o próximo mais
humilde ao mais poderoso. E com aqueles que tinham
pensamento ou ﬁliação político-partidária diferentes
do seu!
Ou seja, Thales viveu como um comportamento
pessoal o verdadeiro fundamento do regime democrático, que é a aceitação verdadeira das diferenças
políticas!
Por isso, a ele coube a grandiosa e difícil missão
de ajudar a articular junto a lideranças do regime militar a Anistia ﬁnalmente alcançada em 1979. Embora
pertencesse ao MDB, então o partido da Oposição, ele
fez do diálogo e da moderação o meio para se atingir
o objetivo maior de paciﬁcar o nosso País e de reconduzi-lo ao leito da normalidade democrática.
Como o próprio e ilustre parlamentar deﬁnia,
“nem sempre, na luta política, é possível escolher o
adversário”. Na época sombria da luta contra o Arbítrio,
dizia, “os adversários eram os militares e pronto”. Esse
era o dado da realidade que não se podia negar, mas
também com o qual não podia conformar.
Com o espírito realista, prático e conseqüente
que lhe era característico e que – repito – se identiﬁcam com a prática política mineira – Thales Ramalho
mostrava que era possível se “escolher a forma de lutar”. E a exemplo dos outros expoentes da redemocratização, como Tancredo Neves e Ulisses Guimarães,
propôs o caminho viável: “Nossa estratégia – pregava
– era conversar”.
Foi isso o que ﬁzeram incansavelmente ele e seus
companheiros do MDB, entre os quais tenho o orgulho
de lembrar também a ﬁgura de meu querido pai, então
também deputado federal Renato Azeredo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aquele
punhado de “mineiros” da Oposição não se furtava do
diálogo. Pois já havia também os “mineiros” do Governo
da época que igualmente buscavam a concórdia po-
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lítica. Entre outros, destacaram-se no lado governista
o Senador Petrônio Portela, o então Deputado Marco
Maciel e o General Cordeiro de Farias.
Para que o Estado Democrático de Direito voltasse
a vicejar após o violento retrocesso institucional sofrido
em 1964 e ampliado com o AI-5, em 1968, o diálogo
era realmente o único caminho possível.
E por ter acreditado a fundo nisso, Thales Ramalho pagou o preço de ser tomado como muito moderado e conciliador por emedebistas extremados. Aﬁnal,
a convicção do grande parlamentar era a de que se
precisava “juntar a esquerda da direita com a direita
da esquerda”.
Isso naturalmente não convinha aos radicais
militares. Nem aos radicais que lutavam contra eles,
muitos dos quais necessitavam da intensiﬁcação do
confronto, iludidos de que poderiam implantar um regime revolucionário igualmente autoritário.
Para trilharem o caminho seguro e viável da redemocratização, as lideranças mais experientes e
calejadas do MDB mantiveram a rota com mão ﬁrme
no leme.
Enquanto Tancredo Neves se dedicava às articulações no Congresso e Ulisses Guimarães fazia sua memorável pregação cívica, inclusive como anticandidato
a Presidente da República, Thales Ramalho fez como
secretário-geral do partido o trabalho de formiguinha.
Levava e trazia mensagens e ações de negociação entre os oposicionistas e governistas moderados.
Nesse período em que ele comandou diretamente o fortalecimento organizacional do MDB nos
Estados foi que, ainda jovem, acompanhei os reﬂexos
de seu trabalho em Minas. Pois, lá meu pai era o secretário-geral do partido e ajudava Tancredo Neves,
Jorge Ferraz e outros líderes mineiros da Oposição
a desenvolver a luta que foi resultando em crescente
vitórias eleitorais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, simultaneamente com o fortalecimento do MDB, Thales fez
incursões audaciosas em favor da anistia. Agendou
uma reunião secreta em 1975 com o General Golbery
do Couto e Silva, na qual compareceu também Ulisses Guimarães.
No encontro, Thales foi além da idéia do regime
militar de que se ﬁzesse revisão de algumas cassações. Propôs que o diálogo tivesse por base a discussão da anistia!
Em 1979, o Governo militar acabou por apresentar suas propostas, já depois da entrada em cena
da Missão Portela e da Emenda Constitucional nº 11,
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aprovada em Setembro de 1978 e que entrou em vigor
em 1º de Janeiro de 1979.
Essa emenda impediu ao Presidente da República
cassar mandatos parlamentares, abriu caminho para
o pluripartidarismo e restabeleceu o habeas corpus.
O que certa vez, levou o hoje Senador Marco Maciel
a qualiﬁcar a emenda como a preliminar jurídica da
revogação do AI-5.
Foram muitas as conquistas de que participou
Thales Ramalho. E elas ocorreram relativamente em
pouco tempo, pois ele chegara à Câmara dos Deputado, eleito pela primeira vez, apenas em 1967.
Sua atuação tornou-se ainda mais signiﬁcativa
porque em grande parte do tempo ele exerceu a Política com sacrifício pessoal de ser obrigado a usar
cadeira de rodas, em conseqüência de acidente de
carro que sofreu em 1976. Foi dele a autoria da Emenda Constitucional nº 12, promulgada em outubro de
1978, que assegurava aos deﬁcientes a melhoria de
sua condição social.
Porém, nem isso foi obstáculo para que ele, além
da anistia, prosseguisse na luta para avançar a redemocratização. Foi decisiva sua atuação com Tancredo
Neves para fundar o Partido Popular e depois refundilo com o PMDB de Ulisses Guimarães.
Logo depois, ingressou no PDS (Partido Democrata Social), da base de sustentação do Governo
Figueiredo, para dar nova contribuição: a busca entre
os próprios governistas de apoio para eleger Tancredo Neves Presidente da República na eleição indireta
de 1985.
Nesse ano, Thales largou a política, “mas não a
cidadania”, como ele mesmo aﬁrmou em frase rememorada pela jornalista Teresa Cruvinel por ocasião do
aniversário de 80 anos do velho deputado pernambucano, comemorado no dia 07 de julho do ano passado.
Essa e outras lembranças e homenagens, como
a que presto agora em nome de Minas Gerais, a Thales
Ramalho são justiﬁcadas não só pelo homem que foi,
mas pelas idéias políticas que ele representou!
Aﬁnal, com seus correligionários e com o diálogo
junto a seus adversários, Thales lutou durante muitos
anos para que o País retomasse a normalidade democrática.
Essa sua lição precisa ser lembrada e reﬂetida
no momento em que surgem no horizonte político do
Brasil algumas nuvens meio carregadas de sinais de
autoritarismo.
Esperamos que elas sejam passageiras e logo
se desfaçam. Para isso, o Governo precisa também
relembrar as lições de Thales Ramalho!
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Muito obrigado.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, mesmo os céticos e os invariavelmente
críticos haverão de admitir que nos últimos 50 anos,
em linhas gerais, o Brasil experimentou considerável
avanço em termos de saúde pública. Para isso, como
diversas outras nações, soubemos aproveitar os impulsos que a pesquisa médica e o desenvolvimento cientíﬁco-tecnológico vêm proporcionando à humanidade.
Logo, superando também uma sucessão de políticas
públicas erráticas e píﬁas, conseguimos o virtual controle de uma série de moléstias que aﬂigiam, com a
superior indiferença que só a natureza pode dedicar
aos dramas humanos, grandes contingentes de nossas populações.
Embora o IDH brasileiro — o inquietante Índice de
Desenvolvimento Humano –, divulgado no início deste
semestre, não seja motivo de entusiasmo ou enseje
qualquer tipo de orgulho para os cidadãos, é forçoso reconhecer que temos alguns bem-sucedidos programas
na área de assistência médica. Carentes da verdadeira
universalização do atendimento médico-ambulatorial
de qualidade, que permanece contaminado por precariedades antigas, há iniciativas brasileiras, como o
combate à Aids, que se tornaram referências e, dado
seu caráter modelar, inspiram políticas e procedimentos semelhantes em diversos outros países.
Coloco-me aqui como um experimentado proﬁssional de saúde e digo que é evidente a constatação
de que precisamos equacionar, enfrentar e superar
inúmeros desaﬁos, se pretendemos efetivamente promover a elevação consistente da qualidade de vida dos
brasileiros. Tome-se, por emblemática, a malária, que já
eleva o Brasil ao posto de campeão das Américas em
número de casos registrados; e que concede, ainda,
ao País um nada honroso terceiro lugar no mundo. É
exatamente por isso, pelo expressivo alcance dessa
doença no País, que devemos conhecê-la detalhadamente e estudá-la amiúde, a ﬁm de que, com a implementação de políticas públicas pertinentes, possamos,
se não erradicá-la, pelo menos estabelecer um controle
mais estrito, reduzindo os danos que causa a milhares
de pacientes.
Num primeiro momento, precisamos entender
exatamente o que é a malária. Trata-se de uma doença
infecciosa não-contagiosa, aguda ou crônica, causada
por protozoários do gênero Plasmodium, sobretudo
das espécies vivax, falciparum e malariae, com incidência espetacularmente alta na Amazônia. A transmissão ocorre por meio da picada da fêmea de mosquitos
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do gênero Anopheles, sendo o Anopheles darlingi
o principal vetor no País. A dinâmica de transmissão
da malária obedece a uma lógica tão singela quanto
deletéria: o mosquito infecta-se ao sugar o sangue de
uma pessoa doente e, ao picar um indivíduo sadio,
pode inocular a forma infectante do plasmódio.
A pesquisa revela que cada uma das espécies
de protozoário implica características clínicas distintas para a enfermidade. Além da picada do mosquito,
eventualmente a moléstia se transmite em virtude de
outras situações que colocam o sangue de uma pessoa
infectada em contato com o de uma sadia: por exemplo, o compartilhamento de seringas e a transfusão de
sangue. Pode ocorrer, também, a transmissão da mãe
para o feto, durante a gestação.
Embora seja possível a infecção de animais como
aves e répteis, os tipos de malária contraídos pelos humanos não ocorrem em outras espécies. Isso apesar
de evidências, ainda não comprovadas, de possível
transmissão, sempre através do mosquito, de macacos para humanos.
As três espécies de Plasmodium — vivax, falciparum e malariae — atacam células do fígado e glóbulos vermelhos, as hemácias, destruídos ao serem
utilizados para a reprodução do protozoário. No momento em que o mosquito pica o ser humano, introduz
em sua corrente sangüínea, por meio da saliva, uma
forma ativa do Plasmodium, denominada esporozoíta, que faz parte de uma de suas formas evolutivas.
Ingressos na corrente sangüínea, os esporozoítas
dirigem-se para o fígado, penetrando nas células hepáticas para a multiplicação e originando outra forma
evolutiva chamada merozoíta. Uma parte dos merozoítas permanece no fígado e continua a se reproduzir
em suas células, a outra cai novamente na corrente
sangüínea e adentra as hemácias para seguir com o
processo reprodutivo. As hemácias parasitadas também são destruídas e originam ora outros merozoítas,
ora gametócitos, células precursoras dos gametas femininos e masculinos, do parasita.
Dentre os tipos de Plasmodium registrados no
Brasil, o mais agressivo é o falciparum, com alto poder de multiplicação. Assim, invade e destrói mais hemácias que as duas outras espécies, causando um
quadro anêmico mais imediato. Depois, os glóbulos
vermelhos parasitados pelo falciparum sofrem alterações estruturais que os tornam mais adesivos entre
si e às paredes dos vasos sangüíneos, gerando pequenos coágulos que podem resultar em problemas
cardíacos, como tromboses e embolias.
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Após a incubação do Plasmodium falciparum,
aparece um quadro clínico variável, que inclui calafrios,
febre alta (no início contínua e depois com freqüência
de três em três dias), dores de cabeça e musculares,
taquicardia, aumento do baço e, por vezes, delírios.
Existe, também, a possibilidade de se desenvolver a
malária cerebral, responsável por cerca de 80% dos
casos letais da doença. Além dos sintomas correntes,
na malária cerebral aparece ligeira rigidez na nuca,
perturbações sensoriais, desorientação, sonolência
ou excitação, convulsões, vômitos e dores de cabeça, podendo o paciente chegar ao coma. Por vezes, o
quadro da malária cerebral lembra o tétano, a meningite, a epilepsia e o alcoolismo, entre outras afecções
de natureza neurológica.
A malária tem um período de incubação variável
entre 12 e 30 dias. Após a exposição ao Plasmodium,
e vencido o período de incubação, desencadeiam-se
os chamados acessos de malária, gerando uma sintomatologia característica ampla e, eventualmente,
enganosa.
Por seu turno, o Plasmodium vivax, ao contrário
do falciparum, é causador de um tipo mais brando de
malária, geralmente não letal, muito embora bastante
complicada em termos terapêuticos. Como o vivax se
instala por mais tempo no fígado do paciente, impõe
respostas mais lentas à medicação. A incubação varia
de 10 a 20 dias, mas o vivax, como já mencionei, em
geral não é tão agressivo: o falciparum ataca entre
2% e 25% do total de hemácias, já o vivax não alcança mais que um por cento. Na fase inicial da doença
provocada pelo vivax, os sintomas incluem mal-estar,
dores de cabeça e febrícula, que pode evoluir para
febre entre 39 e 40 graus, repetida a cada dois dias,
com suor intenso e dores musculares.
O terceiro causador da malária, identiﬁcado como
Plasmodium malariae, implica quadro clínico bastante similar ao gerado pelo vivax, que acabamos de
ver. O que o distingue é a constância de febre baixa
e a recorrência a cada três dias. A moléstia causada
pelo Plasmodium malariae também pode gerar recaídas a longo prazo, com ressurgimento em até três
ou quatro décadas.
Do ponto de vista histórico, sabemos que, já
durante o século 18, as populações indígenas e ribeirinhas padeciam com a malária. Ironicamente, foi ao
longo do denominado Século das Luzes europeu que
a doença foi introduzida em nosso País, vinda da África, dentro do desordenado e inconseqüente processo
de colonização promovido no Brasil.
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Como se sabe, a malária é uma doença debilitante, que provoca febre e anemia, além de deixar o organismo bastante vulnerável a várias outras moléstias.
Logo, reduz de forma sensível o rendimento no trabalho, ao mesmo tempo em que impõe o deslocamento
dos pacientes para locais especíﬁcos, para diagnóstico.
Em pessoas que sofram de insuﬁciência nutricional,
a moléstia pode revelar-se mortal. Os pesquisadores
mostram também que a malária, durante a gestação,
pode ensejar má-formação fetal, retardo no desenvolvimento intra-uterino e, inclusive, abortos, sem contar
as seqüelas permanentes na criança.
Atenção especial em qualquer política pública
voltada para a malária deve ser dada à Região Norte,
onde são veriﬁcados 99%, ou a quase totalidade, dos
casos registrados no País. No Norte, a malária revela-se insaciável, com um quadro evolutivo verdadeiramente assustador: em 1985, portanto há menos de
20 anos, registravam-se 11 mil casos, no Amazonas;
quinze anos depois, no ano 2000, alcançou a espantosa cifra de 96 mil casos, recuando no ano seguinte
para ainda alarmantes 48 mil pessoas afetadas pela
doença. Números mais recentes, felizmente, apontam
redução no número de casos, o que não é garantia de
que não possa eventualmente ocorrer uma recidiva de
altas proporções.
Implementado no segundo semestre de 2002,
o Programa Nacional de Controle da Malária tem a
responsabilidade de combater eﬁcazmente a disseminação da enfermidade. Por ocasião do lançamento
do programa, a Funasa, Fundação Nacional de Saúde, estabelecia como meta a diminuição da incidência
parasitária anual por malária em 25 %, já no ano de
2003. Nos exercícios seguintes, deve perseguir uma
redução anual de 15 por cento. Além desse desempenho, que uma vez comprovado será feito extremamente auspicioso, a intenção da Funasa é eliminar a
transmissão da malária em todas as áreas urbanas
das capitais em um horizonte de mais dois anos, ou
seja, até o ﬁnal de 2006.
É certo que a malária não é um mal que aﬂige
unicamente o Brasil. A Organização Mundial de Saúde
revela que, na atualidade, a malária é a doença tropical
e parasitária responsável pela geração de alguns dos
mais graves problemas sociais e econômicos no mundo. É superada, em número de mortes, apenas pela
Aids. Também denominada de paludismo, a malária é
tida como problema de saúde pública em quase uma
centena de países, nos quais perto de 2,4 bilhões de
seres humanos — representando 40% da população
global — convivem com os riscos de infecção. Embora
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o Brasil desponte como um dos líderes das estatísticas
mundiais sobre a incidência da malária, pelo menos
em nosso território a mortalidade da doença é baixa e
não alcança 0,1% do número total de enfermos.
A despeito de todos os esforços desenvolvidos
em nosso País no combate à doença, é preciso também se adotar uma atitude mais ﬁrme e deliberada no
sentido de trabalhar o diagnóstico e a terapia precoces.
Passos concretos nessa direção asseguram a redução
de óbitos e a contenção da doença. Ademais, terapias
alternativas abrem novos horizontes para o tratamento.
A etnobotânica é uma linha de trabalho viável e, aparentemente, bastante positiva, pois permite um melhor
conhecimento do modo como as populações afetadas
vêm buscando alternativas de tratamento, em mais de
dois séculos de luta e sobrevivência. No momento, o
Instituto de Medicina Tropical do Amazonas avalia a
eﬁciência de extratos de plantas do Amazonas, em
uma inteligente conciliação dos conhecimentos popular e cientíﬁco.
A estratégia adquire ainda mais sentido quando
se acena com o fato de os modos convencionais de
combate à malária estarem na iminência de alcançarem seu limite. Pesquisadores e estudiosos na região
Amazônica revelam que os mosquitos transmissores da
doença, os já mencionados Anopheles, estão criando
notória resistência a inseticidas. Além disso, o que é
extremamente preocupante, a cloroquina, o mais tradicional remédio contra a malária, já não é eﬁcaz contra
algumas cepas do Plasmodium falciparum.
Enﬁm, se o Brasil deseja ser vitorioso no combate à malária em seu território, é imprescindível que
não negligencie ou transija nas metas já ﬁxadas nos
programas oﬁciais em vigor. Também cabe ao Ministério da Saúde incentivar a busca de alternativas não
ortodoxas, que eventualmente poderão conduzir a
tratamentos mais eﬁcazes. Não pode o Governo, tampouco, regatear recursos. Somente com ações convergentes, aﬁrmativas e ousadas poderemos, no médio
prazo, livrarmo-nos dos terríveis títulos de campeão
americano e terceiro colocado mundial em números
de casos registrados de malária.
Muito obrigado.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para
comentar a matéria intitulada “TCU suspende parte do
Primeiro Emprego”, publicada no jornal Valor Econômico do dia 30 de julho do corrente.
A matéria mostra que o ministro Guilherme Palmeira, relator do processo no TCU, enumerou diversas
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impropriedades nos convênios ﬁrmados pelo Ministério do Trabalho para a implementação do programa
Primeiro Emprego. A conclusão do Tribunal é de que
houve “preferência não justiﬁcada tecnicamente”.
Para que conste dos Anais do Senado Federal,
requeiro, Sr. Presidente, que a matéria publicada no
jornal Valor Econômico passe a integrar este pronunciamento.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, Inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
Matéria referida:
TCU suspende parte
do Primeiro Emprego
Juliano Basile
de Brasília
O Tribunal de Contas da União
(TCU) determinou a suspensão da
concessão de auxílio ﬁnanceiro a 7
mil beneﬁciários do programa Primeiro
Emprego. Os ministros do
tribunal concluíram que houve
“preferência não justiﬁcada tecnicamente”
do Ministério do Trabalho
pela ONG Ágora na implementação
de ações do Programa Nacional
de Estímulo ao Primeiro Emprego
para os Jovens (PNPE).
O TCU determinou ao Ministério
que obtenha a restituição de
valores eventualmente gastos a
mais com a Ágora.
A ONG recebeu, desde o início
do governo Lula, R$ 7,5 milhões do
Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) para treinar jovens para o
programa. A restituição deverá ser
feita “em montante superior ao
previsto no projeto aprovado pelo
ministério”. A Ágora está sendo investigada
pelo Ministério Público
do Distrito Federal pelo suposto
desvio de verbas do FAT. A ONG nega
as acusações.
Oministro Guilherme Palmeira,
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relator do processo no TCU, enumerou
diversas “impropriedades”
nos convênios ﬁrmados pelo Ministério
do Trabalho para a implementação
do PNPE. Ele criticou a
“supressão do Conselho Consultivo”
do programa, a “ausência de
critérios técnicos para a escolha
das entidades encarregadas da
execução das ações” e a “distribuição
não eqüitativa dos recursos federais
entre os consórcios sociais”.
Palmeira concluiu pela suspensão
de convênios e do pagamento
de parte das bolsas do Primeiro
Emprego, até a constituição de
um Conselho Consultivo para a
elaboração do programa.
O TCU deu 15 dias para o secretário
de Políticas Públicas de Emprego
do Ministério do Trabalho,
Remígio Todeschini, explicar as
supostas irregularidades do programa.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, “Uma cena triste”. Este é o título da matéria
publicada na revista Veja do último dia 4 de agosto e que
trata da recente visita do Presidente Lula à África.
A matéria mostra que o Presidente Lula, ao visitar a capital do Gabão, Libreville, desﬁlou em carro
aberto ao lado do presidente Omar Bongo, que está
no poder há cerca de 37 anos e é acusado de “surrupiar” milhões de dólares de seu país.
Não é com a retórica de que “o aprofundamento
de nossas relações com a África, além de um dever
moral, é uma necessidade estratégica” que o Brasil
irá, como pretende o presidente, mudar a geograﬁa
comercial do mundo. O Presidente Lula deveria ter
aproveitado a viagem à África para condenar os regimes autoritários existentes em países daquele continente, como o Sudão e o próprio Gabão.
Para que conste dos Anais do Senado da República, requeiro, Sr. Presidente, que a matéria da revista
Veja passe a integrar este pronunciamento. Com isso,
os historiadores terão elementos para, futuramente
avaliar a atuação do Governo Lula.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, Inciso
1 e § 2º, do Regimento Interno)
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Matéria referida:
“Uma cena triste”
Lula desﬁla em carro aberto ao lado de
ditador africano acusado de roubar vários
milhões de dólares de seu país.
A Oposição do Gabão – a parcela que sobrevive
ao torniquete da ditadura, que ﬁque bem claro – deve
estar rogando praga contra o democrata Luiz Inácio
Lula da Silva neste momento.Na semana passada, o
presidente Lula, ao realizar seu terceiro passeio pela
África, visitou a moderna Libreville, capital do Gabão
e desﬁlou em carro aberto, um imponente Rolls-Royce
cor prata, ao lado do presidente Omar Bongo. O passeio durou em torno de vinte minutos, foi aplaudido por
cerca de 3.000 pessoas e não será olvidado por ninguém – nem pela oposição no Gabão, cuja existência
por democracia ﬁcará esplendidamente abafada; nem
pelo governo do Gabão, que não cansará de gabarse de ter atraído às suas gabarras um símbolo da resistência democráticaa; e, por ﬁm nem pelos próprios
brasileiros, parte dos quais torcerá para que o desvio
terceiro-mundista da diplomacia Lula e Bongo, pelas
ruas de Livreville, em passeio de vinte minutos: 3.000
pessoas brasileira não volte a submeter o Presidente ao constrangimento de desﬁlar de carro aberto ao
lado de um ditador acusado de surrupiar milhões de
dólares de seu país.
Omar Bongo, 68 anos, subiu ao poder com a
morte do titular, em novembro de 1967 – e nunca mais
desceu. É freqüentador das listas de suspeitos de
grandes roubalheiras. Seu nome, naturalmente, sempre apareceu nas suspeitas por acidente. Num caso,
o Senado dos Estados fazia uma investigação sobre
lavagem de dinheiro e, ao examinar os registros do
Citibank, encontrou três contas bancárias em nome
do presidente do Gabão, com a garbosa movimentação de 130 milhões de dólares. Em outro, a Justiça
da França apurava um escândalo que envolveu o Elf,
então estatal francesa do petróleo, e descobriu que
um dos diretores pagava uma propina anual a Bongo
para que a empresa tivesse privilégios na exploração
do produto no Gabão. A gabela totalizou quase 17 milhões de dólares. Desde 1991, a oposição gabonesa
tem liberdade política, mas é tratada a gadanhadas. A
Anistia Internacional informa que recentemente cinco
oposicionistas passaram mais de um mês atrás das
grades sob a acusação de insultar Omar Bongo.
Com sua inclinação terceiro-mundista, seu empenho em animar as chamadas relações Sul-Sul, a
diplomacia brasileira resolveu mostrar-se generosa
para com os irmãos africanos – recebendo, em troca, apoio à velha pretensão brasileira de obter uma
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cadeira permanente no Conselho de Segurança das
Nações Unidas. Em São Tomé e Príncipe, um par de
ilhas na áfrica central, o Presidente Lula doou 650.000
dólares para que o governo retome os pagamentos do
programa Bolsa-Escola e fez a distribuição gratuita
de medicamentos a portadores do vírus da Aids. Em
Cabo Verde, Lula assinou um acordo para aumentar
o número de vôos entre o Brasil e a Ilha do Sal, encravada no meio do Oceano Atlântico, de onde grupos
de sacoleiros costumam voar todas as semanas até
o Brasil em busca de mercadorias vendáveis em seu
país de origem. No Gabão, o Presidente Lula resolveu
perdoar a dívida do país com o Brasil, calculada em
36 milhões de dólares.
Além da retórica segundo a qual o Brasil tem
uma dívida histórica com a África negra por causa da
escravidão, e uma eterna dívida de gratidão pela rica
herança cultural, não se sabe exatamente o que a diplomacia pretende ao dar prioridade às nações africanas. “O aprofundamento de nossas relações com a
África, além de um dever moral, é uma necessidade
estratégica”, disse Lula num jantar de gala no Gabão.
“São muitos os campos em que podemos estabelecer
parcerias, no melhor espírito da cooperação Sul-Sul”.
É, de novo, retórica. Claro que não será com o auxílio
da África que o Itamaraty chegará perto do seu desiderato de mudar a geograﬁa comercial do mundo.
Considerando que o Brasil tem parcela inferior a 1%
do comércio mundial e que, somada, a riqueza dos
três países visitados por Lula na semana passada não
chega a 8 bilhões de dólares – o equivalente ao PIB
boliviano – as chances de que a aliança gabono-brasileira mude algo são pura gabolice.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 28
minutos.)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR ALOIZIO MERCADANTE NA SESSÃO
DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2004, QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO ORADOR,
ORA SE PUBLICA.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Como Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente,
em primeiro lugar, perguntaria à Mesa se, quando me
convidou para falar como Líder, se referia ao Líder do
Governo ou ao líder do campeonato, o Santos. Faço
essa indagação depois do discurso do Senador Geraldo Mesquita Júnior. Talvez as duas coisas, e sinto-
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me, como alvinegro, homenageado aqui nesses 100
anos de história.
Inicialmente, informo que o Governador Eduardo
Braga telefonou-me e o Senador Arthur Virgílio posicionou-se, hoje, em plenário, pedindo uma negociação em
relação à Lei de Informática. A Câmara fez um acordo, que o Governo sustenta com algumas inovações
indispensáveis, especialmente o fato de ter sido dada
uma anistia para empresas que não investiram em
pesquisa e desenvolvimento, embora tenham recebido
incentivos ﬁscais, o que não parece adequado, pois,
o incentivo ﬁscal tem a contrapartida de investimento
em pesquisa e desenvolvimento.
A proposta do Senado – segundo o acordado
com os Deputados do setor com quem mantive contato – consiste em determinar um prazo para que investimentos que não ocorreram no passado venham a
ocorrer agora. É sabido que investimentos em pesquisa
e em desenvolvimento geram empregos qualiﬁcados,
geram tecnologia, geram desenvolvimento...
O segundo problema é o dos tubos de televisão
e monitores de vídeo. De fato, a evolução tecnológica
cada vez diminui a distância entre a televisão e o microcomputador. A TV digital pretende integrar esses dois
instrumentos, o que preocupa a Zona Franca, atingida
por uma medida recente da Argentina em relação a
esses equipamentos.
Pendente de uma solução, a proposta era a de
ﬁxar em até 19 polegadas e, acima disso, dar exclusividade à Zona Franca, que não resolveria o problema, porque em um ano não teríamos mais monitores
de 17 ou 19 polegadas. A evolução tecnológica é tão
rápida que os monitores terão mais de 20 polegadas
e servirão como televisão e como vídeo.
A idéia de dar exclusividade à produção de monitor de vídeo seria um adicional à Zona Franca e não
manter o que ela tem.
Vamos continuar dialogando. E proponho deixarmos essa votação para a última semana de agosto.
Convidaremos o Governador Eduardo Braga para uma
conversa com os parlamentares, a ﬁm de que possamos
construir com muita solidez essa passagem.
Não se concebe haver um desequilíbrio entre as
diversas regiões do País. Deve-se preservar os investimentos que vigorarem em Minas Gerais, São Paulo,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A Zona Franca tem
que manter o seu vigor, por ser uma região que mais
cresce no País. Não há nenhuma intenção de promover o desequilíbrio regional.
O Governo não pode retirar a urgência constitucional, porque é um comando constitucional da
Emenda nº 42.
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É obrigação do Executivo apresentar o projeto
em sessenta dias, sob o regime de urgência. Portanto,
a urgência tem que ser mantida. Mantida a urgência,
há prejuízo para o restante da pauta.
O compromisso que assumo - mas não quanto ao
mérito -, porque discutimos a matéria exaustivamente,
tanto eu como o Senador Eduardo Azeredo, o Senador
Hélio Costa com os demais Senadores da Casa. Sugere-se votá-la no próximo esforço concentrado, qualquer
que seja o resultado da negociação. Porém, deve-se
convidar o Governador Eduardo Braga. Podemos ouvilo, bem como outros Estados que tenham interesse,
para construir, se possível, um acordo.
Sr. Presidente, ﬁquei estarrecido! Imaginei que
alguns Senadores iriam assomar à tribuna, hoje, para
elogiar o empenho do Governo no combate à corrupção. Se não bastasse a Operação Gafanhoto, que
desmontou um esquema em Rondônia e levou à cassação vários homens públicos, independentemente do
partido e da origem - o que não nos preocupa -, houve
a Operação Vampiro, que desmontou o esquema de
corrupção que havia no Ministério da Saúde há anos e
anos. Este Governo identiﬁcou, desmontou o esquema
de corrupção prendendo todos os envolvidos. Se não
bastassem esses exemplos, houve a Operação Anaconda, que atingiu a Polícia Federal e parte do sistema
judiciário, que estava apodrecido, para dar dignidade à
Justiça e à Polícia Federal. Houve também, em Manaus,
a Operação Zaqueu, que colocou na cadeia uma rede
de ﬁscais corruptos. Recentemente, a Operação Albatroz está prendendo secretários, ex-secretários, parlamentares e toda uma rede de corrupção que roubou o
montante de R$500 milhões de dinheiro público.
Portanto, imaginei que o Senador do Estado beneﬁciado por essas operações viria aqui saudar a ﬁrmeza do Governo, o apoio à ética e à transparência,
viria dizer que lugar de corrupto é na cadeia. Mas não
foi isso o que ocorreu. Ouço ataques ao PT. E não entendo! E a expressão do compromisso com a ética, com
a transparência e com a ﬁrmeza encontra-se nessas
operações que o Governo está patrocinando. Nunca
se combateu, em tão pouco tempo, tanta corrupção,
e tão antiga no País - porque são esquemas que já
existem há muitos e muitos anos que estão sendo
desbaratados agora.
Concluo, Sr. Presidente, fazendo um apelo a esse
Plenário, sobretudo à Oposição: observei que o Governo de São Paulo já tem a PPP; o Governo de Minas já
a tem, e, ontem, o Governo do PSDB de Goiás criou a
PPP. Três Governadores do PSDB já dispõem do instrumento da parceria público-privada. Parece tratar-se
de um instrumento eﬁciente para esse Partido. Mato
Grosso também já a utiliza.
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Portanto, peço que a Oposição venha dialogar
com o Governo. Havíamos marcado uma reunião para
terça-feira, mas não foi possível realizá-la, porque havia outros problemas a serem tratados, para os quais
demos preferência.
Quero fazer o convite de público: hoje, à tarde, a
qualquer hora, em qualquer momento, estaremos abertos para sentar e começar a discutir o instrumento da
PPP. Tínhamos decidido isso na reunião de Líderes.
O Senador Sérgio Guerra, inclusive, elencou sete
pontos que entende serem o foco da negociação. Primeiro, faríamos uma reunião com representantes dos
Partidos na Casa, iniciando-se a negociação.
A minha sugestão concreta é que negociemos,
exaustivamente, até o ﬁnal de agosto. Depois disso,
poderíamos votar no período do esforço concentrado
de setembro. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem
que ser rigorosamente respeitada, e temos propostas para adequar a Lei de Responsabilidade Fiscal à
PPP. Por exemplo, além do fundo garantidor, que antecipa a receita e dá segurança, poderíamos colocar
um limitador de comprometimento da receita líquida
dos Municípios, dos Estados e da União. Esse seria
um excelente instrumento de segurança, do ponto de
vista da responsabilidade ﬁscal.
Concordo plenamente que a Lei de Licitações
deve ser preservada na sua integralidade. Toda licitação
do Estado deve seguir regras muito claras e democráticas, que evitem qualquer tipo de prejuízo. Portanto, a
PPP deve ser um instrumento para políticas de serviços, de concessão de serviços, preservando-se a Lei
de Licitações.
Com relação à preocupação com o pacto federativo, vamos encontrar uma solução.
Portanto, já temos propostas para resolver parte
da agenda que foi estabelecida. Não há nenhuma precondição. Como dissemos, estamos abertos a discutir
o mérito em profundidade.
A única demanda que fazemos é basicamente a
de acelerar a negociação e ter a disposição de votar
no esforço concentrado de setembro. Por quê? Porque é visível, para qualquer cidadão - e, neste ponto,
concluo, Sr. Presidente -, que o País está crescendo
4,7% e está acelerando o ritmo de crescimento. Esse
percentual é maior do que o de qualquer ano nos últimos nove anos. De 1995 para cá, essa é a maior taxa
de crescimento do PIB.
A indústria está utilizando 84% da capacidade
produtiva instalada. Ela precisa de investimentos. Os
bens de capital estão crescendo 21%, demonstrando
que há máquinas e equipamentos cujos investimentos
resultam em nova capacidade produtiva.
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O BNDES tem uma série de programas de ﬁnanciamento e investimento que são indispensáveis a
esse tratamento. Mas as importações de máquinas e
equipamentos também estão crescendo. Precisamos,
portanto, dar apoio a esse processo de investimento e
de crescimento da indústria.
Mas o ponto de estrangulamento maior na sustentabilidade do crescimento do País, evidentemente,
ocorre no setor de infra-estrutura. Os portos brasileiros estão muito lentos diante do aumento de 22% no
volume de exportações. Faltam contêineres, devido à
velocidade de embarque e desembarque.
Ora, um saldo comercial de US$31 bilhões é o que
dá estabilidade ao balanço de pagamentos do País. Para
continuar nesse caminho é necessário o investimento em
portos. Uma ferrovia Norte/Sul, por exemplo, mudaria o
futuro do Piauí, do Maranhão, para onde a mancha da
soja está subindo, e da Região Norte; essa é uma ferrovia
que vai mudar toda a competitividade da economia da
região e assegurar um volume de exportações que vai
tirar do empobrecimento uma região que está submetida
a essa condição. Essa é a prioridade do País.
Há dezenove anos, o Presidente Sarney propôs a
Norte-Sul, e o Estado brasileiro não conseguiu viabilizar o projeto, diﬁculdade mantida nos governos precedentes. No nosso Governo, tampouco, tem os recursos
necessários para investir nesse projeto. Só a parceria
público-privada poderia resolver esse problema.
Os chineses, por exemplo, dispõem de um fundo
de US$4 bilhões para investir em ferrovias e portos,
necessitando de uma moldura institucional, ou seja, a
aprovação dessa legislação.
A nossa proposta é sentarmos para discutir, se
possível ainda hoje, e até o ﬁnal de agosto, quantas
vezes se ﬁzerem necessárias. Os Ministros da área
econômica estão à disposição. Queremos construir
um acordo na matéria da PPP, para podermos votá-la
o mais breve possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Ata da 113ª Sessão Não Deliberativa,
em 19 de agosto de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência do Sr. Eduardo Siqueira Campos, das Sras. Serys Slhessarenko
e Lúcia Vânia, e dos Srs. Edison Lobão e Leomar Quintanilha.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, Projetos de Lei da Câmara que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Maguito Vilela.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2004
(nº 2.399/2003, na Casa de Origem)
(De iniciativa do Presidente da Republica)
Autoriza o Poder Executivo a criar a
empresa pública denominada Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia
– HEMOBRÁS e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
empresa pública, na forma deﬁnida no inciso II do art.
5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
no art. 5º do Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de
1969, sob a forma de sociedade limitada, denominada
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia
– HDMOBRÁS, vinculada ao Ministério da Saúde.
§ 1º A função social da Hemobrás é garantir aos
pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS o fornecimento de medicamentos hemoderivados ou produzidos por biotecnologia.
§ 2º A Hemobrás terá sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado.
Art. 2º A Hemobrás terá por ﬁnalidade explorar
diretamente atividade econômica, nos termos do art.
173 da Constituição Federal, consistente na produção
industrial de hemoderivados prioritariamente para tratamento de pacientes do SUS a partir do fracionamento
de plasma obtido no Brasil, vedada a comercialização
somente dos produtos resultantes, podendo ser ressarcida pelos serviços de fracionamento, de acordo

com o previsto no parágrafo único do art. 2º da Lei nº
10.205, de 21 de março de 2001.
§ 1º Observada a prioridade a que se refere
o caput deste artigo, a Hemobrás poderá fracionar
plasma ou produtos intermediários obtidos no exterior para atender às necessidades internas do País
ou para prestação de serviços a outros países, mediante contrato.
§ 2º A Hemobrás sujeitar-se-á ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e
tributários.
Art. 3º Para a realização da sua ﬁnalidade, compete à Hemobrás, em conformidade com as diretrizes
do Ministério da Saúde:
I – captar, armazenar e transportar plasma para
ﬁns de fracionamento;
II – avaliar a qualidade do serviço e do plasma a
ser fracionado por ela;
III – fracionar o plasma ou produtos intermediários (pastas) para produzir hemoderivados;
IV – distribuir hemoderivados;
V – desenvolver programas de intercâmbio com
órgãos ou entidades nacionais e estrangeiras;
VI – desenvolver programas de pesquisa e desenvolvimento na área de hemoderivados e de produtos obtidos por biotecnologia, incluindo reagentes, na
área de hemoterapia;
VII – criar e manter estrutura de garantia da qualidade das matérias-primas, processos, serviços e
produtos;
VIII – fabricar produtos biológicos e reagentes
obtidas por engenharia genética ou por processos
biotecnológicos na área de hemoterapia;
IX – celebrar contratos e convênios com órgãos
nacionais da administração direta ou indireta, empresas
privadas e com órgãos internacionais para prestação
de serviços técnicos especializados;
X – formar, treinar e aperfeiçoar pessoal necessário às suas atividades; e
XI – exercer outras atividades inerentes às suas
ﬁnalidades.
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Parágrafo único. O disposto nesta lei não
impede que os serviços e atividades referidos
neste artigo sejam prestados por Estados, Municípios e Distrito Federal, bem como por pessoas
naturais ou jurídicas de direito privado, inclusive
na condição de atividade empresarial.
Art. 4º A União integralizará no mínimo 51% (cinqüenta e um por cento) do capital social da Hemobrás,
podendo o restante ser integralizado por Estados da
Federação ou entidades da administração indireta federal ou estadual.
§ 1º A integralização poderá se dar por meio de
incorporação de bens móveis ou imóveis.
§ 2º O aumento do capital social não poderá importar em redução da participação da União deﬁnida
no caput deste artigo.
Art. 5º Ato do Poder Executivo aprovará o estatuto da Hemobrás.
Art. 6º Constitua recursos da Hemobrás:
I – receitas decorrentes de:
a) serviço de fracionamento de plasma
para a produção de hemoderivados e demais
serviços compatíveis com as suas ﬁnalidades;
b) serviços de controle de qualidade;
c) repasse de tecnologias desenvolvidas; e
d) fundos de pesquisa ou fomento;
II – dotações orçamentárias a créditos que lhe
fora destinados;
III – produto de operações de crédito, juros e venda de bens patrimoniais ou de materiais inservíveis;
IV – doações a ela feitas; e
V – rendas provenientes de outras fontes.
Parágrafo único, é vedada a participação da Hemobrás em empresas que prestam quaisquer dos serviços relacionados no art. 3º desta lei ou que tenham
interesse, direto ou indireto, nos serviços destas.
Art. 7º A contratação de obras, serviços, compras
e alienações será precedida de procedimento licitatório,
na forma da legislação em vigor, garantidos os instrumentos ágeis indispensáveis ao exercício dá atividade
econômica, observados os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eﬁciência,
economia, bem como da vinculação ao instrumento
convocatório, da economicidade, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Art. 9º O regime de pessoal será o da Consolidação das Leis do Trabalho, condicionada a contratação
à prévia aprovação a concurso público.
Art. 9º A Hemobrás será dirigida por uma Diretoria Executiva, composta de 3 (três) membros.
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§ 1º Os diretores são responsáveis pelos atos
praticados – desconformidade com a lei, com o estatuto da empresa e com as diretrizes institucionais
emanadas do Conselho de Administração.
§ 2º 2 (dois) membros da Diretoria Executiva
serão indicados pela União e 1 (um) pelos sócios minoritários.
§ 3º Os diretores da Hemobrás serão nomeados pelo Presidente da República para mandato de
4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) única recondução.
Art. 10. A Hemobrás contará com 1 (uma) Procuradoria Jurídica e 1 (um) Conselho de Administração.
§ 1º O Conselho de administração terá 11 (onze)
membros, sendo:
I – 6 (seis) representantes da administração pública federal;
II – 1 (um) representante da entidade responsável pelo Sistema Nacional de Sangue, Componentes
e Derivados – SINASAN;.
III – 1 (um) representante do Conselho Nacional
de Secretários de Saúde – CONASS;
IV – 1 (um) representante do Conselho Nacional
de secretários Municipais de Saúde – CONASEMS;
V – 1 (um) representante do segmento dos usuários do Conselho Nacional de Saúde – CNS; e
VI – 1 (um) representante dos sócios minoritários.
§ 2º O Conselho de Administração reunir-se-á
ordinariamente 2 (duas) vezes ao ano e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente
ou por 2/3 (dois terços) dos seus membros.
§ 3º As decisões do Conselho de Administração
serão tomadas por maioria simples, cabendo ao presidente voto de qualidade, em caso de empate.
§ 4º O quorum de deliberação é o de maioria
absoluta dos membros.
§ 5º Os representantes deﬁnidos no inciso I do
§ 1º deste artigo serão indicados pela União, nos termos do estatuto, e designados pelo Presidente da
República.
§ 6º Os representantes deﬁnidos nos incisos II
a V do § 1º deste artigo serão indicados pelos segmentos representados e designados pelo Presidente
da República.
Art. 11. O Conselho Fiscal será constituído de 3
(três) membros, e respectivos suplentes, para mandato
de 4 (quatro) anos, permitidas reconduções.
§ 1º O Conselho Fiscal deve se reunir ordinariamente 2 (duas) vezes ao ano para apreciar e emitir
parecer sobre as demonstrações contábeis e sempre
que convocado pelo Conselho de Administração.
§ 2º As decisões do Conselho Fiscal, serão tomadas por maioria simples, cabendo ao presidente o
voto de qualidade, em caso de empate.
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§ 3º As reuniões do Conselho Fiscal só terão
caráter deliberativo se contarem com a presença do
presidente e de pelo menos 1 (um) membro.
§ 4º 2 (dois) membros do conselho Fiscal serão
indicados pela União e 1 (um) pelos sócios minoritários, e todos serão designados pelo Presidente da
República.
Art. 12. São hipóteses de perda de mandato de
diretor ou de membro do Conselho de Administração
ou do Conselho Fiscal:
I – descumprimento das diretrizes institucionais
do Conselho de Administração ou das metas de desempenho operacional, gerencial e ﬁnanceiro deﬁnidas
pelo Ministério da Saúde;
II – insuﬁciência de desempenho; e
III – enquadrar-se em qualquer das hipóteses do
art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem
como violar, no exercício de suas funções, as leis vigentes ou os princípios da administração pública.
Parágrafo único. Portaria do Ministro de Estado
da Saúde deﬁnirá as regras para avaliação de desempenho dos diretores.
Art. 13. A Hemobrás sujeitar-se-á à ﬁscalização
do Ministério da Saúde e entidades a este vinculadas,
da Secretaria Federal de Controle Interno e do Tribunal
de Contas da União.
Parágrafo único. Compete ao Conselho Nacional de Saúde exercer o controle social da Hemobrás,
apontando ao Ministério da Saúde situações de desvirtuamento dos objetivos da empresa e de descumprimento das diretrizes do Sistema Nacional de Sangue,
Componentes e Derivados – SINASAM.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.399, DE 2003
Autoriza o Poder Executivo a criar a
empresa pública denominada Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia
– HEMOBRÁS, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
empresa pública, na forma deﬁnida no inciso II do art.
2º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1957, e
no art. 5º do Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de
1969, sob a forma de sociedade limitada, denomina da
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Bitecnologia
– Hemobrás, vinculada ao Ministério da Saúde.
§ 1º A função social da Hemobrás é garantir aos
pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS o fornecimento de medicamentos hemoderivados ou produzidos por biotecnologia.
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§ 2º A Hemobrás terá sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado.
Art. 2º A Hemobrás terá por ﬁnalidade explorar diretamente atividade econômica, nos termos do art. 173 da
Constituição, consistente na produção industrial de hemoderivados a partir do fracionamento de pluma obtido no
Brasil, vedada a comercialização dos produtos resultantes,
podendo ser ressarcida pelos serviços de fracionamento,
de acordo com o previsto no parágrafo único do art. 2º
da Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001.
§ 1º A Hemobrás poderá fracionar plasma ou produtos intermediários obtidos no exterior para atender
às necessidades internas do País ou para prestação
de serviços a outros países, mediante contrato.
§ 2º A Hemobrás sujeitar-se-á ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e
tributários.
Art. 3º Para a realização de sua ﬁnalidade, compete à Hemobrás:
I – captar, armazenar e transportar plasma para
ﬁns de fracionamento;
II – avaliar a qualidade do serviço e do plasma a
ser fracionado por ela;
III – fracionar o plasma ou produtos intermediários (pastas) para produzir hemoderivados;
IV – distribuir hemoderivados;
V – desenvolver programas de intercâmbio com
órgãos ou entidades nacionais e estrangeiras;
VI – desenvolver programas de pesquisa e desenvolvimento na área de hemoderivados e de produtos obtidos por biotecnologia, incluindo reagentes, na
área de hemoterapia;
VII – criar e manter estrutura de garantia da qualidade das matérias primas, processos, serviços e
produtos;
VIII – fabricar produtos biológicos e reagentes
obtidos por engenharia genética ou por processos
biotecnológicos na área de hemoterapia;
IX – celebrar contratos e convênios com órgãos
Nacionais da administração direta ou indireta, empresas
privadas e com órgãos internacionais, para prestação
de serviços técnicos especializados;
X – formar, treinar e aperfeiçoar pessoal necessário às suas atividades; e
XI – exercer outras atividades inerentes às suas
ﬁnalidades.
Art. 4º A União integralizará no mínimo cinqüenta
e um por cento do capital social da Hemobrás, podendo o restante ser integralizado por Estados da Federação ou entidades da administração indireta federal
ou estadual.
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§ 1º A integralização poderá se dar por meio de
incorporação de bens móveis ou imóveis.
§ 2º o aumento do capital social não poderá importar em redução da participação da União deﬁnido
no caput deste artigo.
Art. 5º Ato do Poder Executivo aprovará o estatuto da Hemobrás.
Art. 6º Constituem recursos da Hemobrás:
I – receitas decorrentes de:
a) serviço do fracionamento de plasma
para a produção de hemoderivados e demais
serviços compatíveis com as suas ﬁnalidades;
b) serviços de controle de qualidade;
c) repasse de tecnologias desenvolvidas; e
d) fundos de pesquisa ou fomento;
II – datações orçamentárias e créditos que lhe
forem destinados;
III – rendimentos decorrentes de sua participação
em outras empresas;
IV – produto de operações de crédito, juros e venda de bens patrimoniais ou de materiais inservíveis;
V – doações a ela feitas; e
VI – rendas provenientes de outras fontes.
Art. 7º A contratação de obras, serviços, compras
c alienações será precedida de procedimento licitatório,
na forma da legislação em vigor, garantidos os instrumentos ágeis indispensáveis ao exercício da atividade
econômica, observados os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eﬁciência,
isonomia, bem como da vinculação ao instrumento
convocatório, da economicidade, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Art. 8º O regime de pessoal será o da Consolidação das Leis do Trabalho, condicionada a contratação
à prévia aprovação em concurso público.
Art. 9º A Hemobrás será dirigida por uma Diretoria Executiva, composta de três membros.
§ 1º Os diretores são responsáveis pelos atos
praticados em desconformidade com a lei, com o estatuto da empresa e com as diretrizes institucionais
emanadas do Conselho de Administração.
§ 2º Dois membros da Diretoria Executiva serão
indicados pela União e um pelos sócios minoritários.
§ 3º Os diretores da Hemobrás serão nomeados
pelo Presidente da República para mandato de quatro
anos, permitida uma única recondução.
Art. 10. A Hemobrás contará com uma Procuradoria Jurídica e um Conselho de Administração.
§ 1º O Conselho de Administração terá onze
membros, sendo:
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I – seis representantes da administração pública federal;
II – um representante da entidade responsável
pelo sistema Nacional de Sangue, Componentes Derivados – SINASAN;
III – um representante do Conselho Nacional de
Secretários de Estado da Saúde;
IV – um representante do Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde;
V – um representante do segmento dos usuários
do conselho Nacional de Saúde; e
VI – uni representante dos sócios minoritários.
§ 2º O Conselho de Administração reunir-se-á
ordinariamente duas vezes ao ano, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou
por dois terços dos seus membros.
§ 3º As decisões do Conselho de Administração
serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente voto de qualidade, em caso de empate.
§ 4º O quorum de deliberação é o de maioria absoluta dos membros.
§ 5º Os representantes deﬁnidos no inciso I deste
artigo serão indicados pela União. nos termos do estatuto, e designados pelo Presidente da República.
§ 6º Os representantes deﬁnidos nos incisos II a V
deste artigo serão indicados pelos segmentos representados e designados pelo Presidente da República.
Art. 11. O Conselho Fiscal será constituído de
três membros, e respectivos suplentes, para mandato
de quatro anos, permitidas reconduções.
§ 1º O Conselho Fiscal deve se reunir, ordinariamente, duas vezes ao ano para apreciar e emitir parecer sobre as demonstrações contábeis e sempre que
convocado pelo Conselho de Administração.
§ 2º As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente o
voto de qualidade, em caso de empate.
§ 3º As reuniões do Conselho Fiscal só terão
caráter deliberativo se contarem com a presença do
presidente e de pelo menos um membro.
§ 4º Dois membros do Conselho Fiscal serão indicados pela União e um pelos sócios minoritários, e todos serão designados pelo Presidente da República.
Art. 12. São hipóteses de perda de mandato de
diretor ou de membro do Conselho de Administração
ou do Conselho Fiscal:
I – descumprimento das diretrizes institucionais
do Conselho de Administração ou das metas de desempenho operacional, gerencial e ﬁnanceiro deﬁnidas
pelo ministério da Saúde;
II – insuﬁciência de desempenho; e
III – enquadrar-se em qualquer das hipóteses do
art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem
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como violar, no exercício de suas funções, as leis vigentes ou os princípios da administração pública.
Parágrafo único. Portaria do Ministro de Estado
da Saúde deﬁnirá as regras para avaliação de desempenho dos diretores.
Art. 13. A Hemobrás sujeitar-se-á à ﬁscalização
do Ministério da Saúde e entidades a este vinculadas,
da Secretaria Federal de Controle Interno e do Tribunal
de Contas da União.
Parágrafo único. Compete ao Conselho Nacional de Saúde exercer o controle social da Hemobrás,
apontando ao Ministério da Saúde situações de desvirtuamento dos objetivos da empresa.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
MENSAGEM Nº 575, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 1º do art. 64 da Constituição,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores
Ministros de Estado da Saúde e do Planejamento, Orçamento e Gestão, o texto do projeto de lei que “Autoriza o
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia
– HEMOBRÁS, e dá outras providências”.
Brasília, 29 de outubro de 2003. – Luíz Inácio
Lula da Silva.
MENSAGEM Nº 761, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a ﬁm de solicitar
seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a
urgência pedida com apoio no § 1º do art. 64 da Constituição para o Projeto de Lei nº 2.399, de 2003, que
“Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Hemoderivado e
Biotecnologia –HEMOBRÁS, e dá outras providência”,
enviado ao Congresso Nacional com a Mensagem nº
575, de 2003.
Brasília, 18 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Interministerial nº 085/2003/MS/MP
Brasília, 15 de outubro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa
Excelência o anexo projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a criar empresa pública, para ﬁns de instalação de fabrica de hemoderivados no País.
Os hemoderivados são produtos farmacêuticos
para uso clínico, produzidos por processos industriais
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físicos e químicos, tendo o plasma humano como
matéria prima.
Os principais hemoderivados de grande uso são
o Fator VIII e o Fator IX da coagulação, que servem
principalmente para os hemofílicos A e B, respectivamente. Além desses, existem as imunoglobulinas e a
albumina, aplicadas em várias situações. Os hemoderivados são, portanto, de grande relevância para a
medicina em geral.
O plasma humano é uma matéria-prima nobre,
doada voluntária e gratuitamente pela população brasileira, embora o seu custo de obtenção seja elevado.
Os processos logísticos envolvidos no armazenamento
e transporte do plasma para as indústrias produtoras
de hemoderivados, bem como a tecnologia de fracionamento, puriﬁcação e inativação de patógenos são
de elevadíssimo custo e de alta complexidade.
Lamentavelmente, o Brasil não dispõe de indústria
capaz de fracionar o plasma humano e produzir o Fator
VIII, o Fator IX e a imunoglobulina, sendo produzida
no País apenas albumina humana, assim mesmo, em
pequena escala. Um estudo contratado pelo Ministério
da Saúde e realizado por consultores internacionais
no ano 2000 fez um diagnóstico da situação do plasma disponível no Brasil e apontou alternativas para
sua utilização.
De acordo com o estudo, o Brasil gastou, no ano
de 1999, montante superior a US$120 milhões na importação de hemoderivados para atender à demanda
do Sistema Único de Saúde – SUS, demanda que, para
a albumina e a imunoglobulina, ainda está muito abaixo dos padrões de países desenvolvidos, justamente
pela carência desses produtos no Brasil. No entanto,
o País tem um signiﬁcativo excedente de plasma (o
que sobra do uso clínico), que até bem pouco tempo
vinha sendo estocado nos diversos hemocentros, e,
por falta de uma destinação industrial, era desprezado
ao perder a validade. Isso caracterizava uma evidente
violação ética aos doadores de sangue e um enorme
desperdício de recursos. Assim, o estudo apontou como
solução de curto prazo o envio do plasma já disponível para fracionamento no exterior e, como solução de
médio e longo prazos, a instalação de uma ou mais
fábricas de fracionamento no Brasil para processar o
plasma excedente.
Como solução intermediária e temporária, o Ministério da Saúde decidiu contratar empresas para
fracionar no exterior o plasma excedente. Foi assinado um contrato com duas empresas estrangeiras, que
recebem o excedente de plasma do Brasil e produzem
hemoderivadvs que retornam ao País. Essa solução
intermediária, mesmo não sendo a melhor opção técnica e econômica, já está proporcionando uma redução
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nas necessidades de importação, além de um inegável ganho de conhecimento técnico e ﬁnanceiro para
os gestores públicos.
Cálculos realizados por técnicos do Ministério da
Saúde apontam para uma redução nos gastos com
importações de hemoderivados durante o período
do contrato de fracionamento no exterior, da ordem
de US$20 milhões a US$40 milhões, a depender da
quantidade de plasma remetida.
Por outro lado, estudos internacionais projetam
um investimento de aproximadamente US$55 milhões
para a implantação de uma fábrica para fracionar em
tomo de 400.000 litros de plasma por ano, quantidade
prevista de plasma disponível para o fracionamento,
quando do início do funcionamento da fábrica. O funcionamento dessa fábrica, apontam estudos, permitiria
uma economia suplementar de cerca de 30% a 50%
em relação ao que atualmente é gasto no contrato de
fracionamento no exterior.
Portanto, considerações econômicas e éticas,
além do evidente ganho com a incorporação de tecnologias de alta complexidade e da auto-suﬁciência
em hemoderivados, questões relevantes para a soberania e segurança dos brasileiros, justiﬁcam a decisão
do Governo Federal pela construção de uma indústria
de fracionamento de plasma para a obtenção de hemoderivados no Brasil.
Por conseguinte, este Projeto de Lei vem ao encontro da expectativa histórica no País em ver solucionada, de forma deﬁnitiva, a questão ética do desperdício do plasma dos doadores de sangue, possibilitando
os avanços necessários há anos e não contemplados
pelas políticas públicas nacionais.
Sendo os hemoderivados medicamentos essenciais para o tratamento de diversas doenças e
indispensáveis para os hemoderivados, precisam ser
importados pelo Governo Federal, o que gera uma
situação de dependência e de risco para o País. Por
exemplo, quando ocorrem guerras, cai drasticamente
a oferta desses produtos no mercado mundial, uma
vez que os países produtores reservam seus estoques
para envio ao front.
A importação de hemoderivados é feita por concorrência internacional de grande porte. Há sempre
recursos administrativos e judiciais que retardam a
ﬁnalização do processo licitatório e a celebração dos
respectivos contratos de compra de hemoderivados.
Isso ameaça o suprimento desses medicamentos aos
pacientes e obriga, muitas vezes, o Governo a efetuar
compras emergenciais.
A implantação de fábrica nacional de hemoderivados torna-se, portanto, um imperativo para o País, por
tudo o que já foi mencionado. Cabe ressaltar que uma
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fábrica desse tipo e desse porte, todavia, só começa a
funcionar plenamente e a produzir hemoderivados cerca
de três anos depois do inicio de sua construção.
Salientamos, ﬁnalmente, que existe previsão orçamentária para 2004, no valor de R$ 4.000.000,00,
consignada no orçamento da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA, vinculada ao Ministério da Saúde, no projeto Implantação da Unidade de
Fracionamento do Plasma, de âmbito nacional, bem
como foram inseridos no Plano Plurianual – PPA outros
R$116.000.000,00, para os anos 2005 a 2007, com a
mesma ﬁnalidade.
Diante da premência, para o sistema de saúde
do País, da produção nacional de hemoderivados e,
considerando o cronograma necessariamente longo
para a operação da empresa ora proposta, bem como a
existência de previsão orçamentária, julgamos ser contraproducente qualquer atraso suplementar no inicio da
construção de uma indústria nacional de hemoderivados, razão pela qual se espera seja solicitada urgência
para apreciação do referido Projeto de Lei, conforme
previsto no § 1º do art. 64 da Constituição.
Acreditamos, Senhor Presidente,. que a favorável acolhida de Vossa Excelência à presente
proposta propiciará inegáveis ganhos à saúde do
País e ao erário, além de solucionar deﬁnitivamente a questão ética do desperdício do sangue doado
pelos brasileiros.
Respeitosamente, – Humberto Sérgio Costa
Lima, Guido Mantega.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
DECRETO-LEI Nº 200,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes
para a Reforma Administrativa e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 5º Para os ﬁns desta lei, considera-se:
....................................................................................
II – Empresa Pública – a entidade dotada de
personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado
por lei para a exploração de atividade econômica
que o Governo seja levado a exercer por força de
contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas
em direito. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900,
de 29-9-1969)
....................................................................................
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DECRETO-LEI nº 900,
DE 29 DE SETEMBRO DE 1969
Altera disposições do Decreto-lei número 200, de
25 de fevereiro de 1967, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 5º Desde que a maioria do capital votante
permanece de propriedade da União, será admitida,
no capital da Empresa Pública (artigo 5º inciso II, do
Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967),
a participação de outras pessoas jurídicas de direito
público interno bem como de entidades da Administração Indireta da União, dos Estados, Distrito Federal
e Municípios.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária
aos imperativos da segurança nacional ou a relevante
interesse coletivo, conforme deﬁnidos em lei.
(*) Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 4-6-98:
“§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de
suas subsidiárias que explorem atividade econômica
de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:
I – sua função social e formas de ﬁscalização
pelo Estado e pela sociedade;
II – a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;
III – licitação e contratação de obras, serviços,
compras e alienações, observados os princípios da
administração pública;
IV – a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e ﬁscal, com a participação
de acionistas minoritários;
V – os mandatos, a avaliação de desempenho e
a responsabilidade dos administradores.”
§ 2º – As empresas públicas e as sociedades
de economia mista não poderão gozar de privilégios
ﬁscais não extensivos às do setor privado.
§ 3º – A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.
§ 4º – A lei reprimirá o abuso do poder econômico
que vise à dominação dos mercados, à eliminação da
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
§ 5º – A lei, sem prejuízo da responsabilidade
individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabele-
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cerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e ﬁnanceira e contra
a economia popular.
....................................................................................
LEI Nº 10.205, DE 21 DE MARÇO DE 2001
(Mensagem de Veto nº 232)
Regulamenta o § 4º do art. 199 da Constituição Federal, relativo à coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação
do sangue, seus componentes e derivados,
estabelece o ordenamento institucional indispensável à execução adequada dessas
atividades, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 2º Para efeitos desta lei, entende-se por
sangue, imponentes e hemoderivados os produtos e
subprodutos originados do sangue humano venoso,
placentário ou de cordão umbilical, indicados para
diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças, assim deﬁnidos:
....................................................................................
Parágrafo único. Não se considera como comercialização a cobrança de valores referentes a insumos,
materiais, exames sorológicos, imunoematológicos e
demais exames laboratoriais deﬁnidos pela legislação
competente, realizados para a seleção do sangue,
componentes ou derivados, bem como honorários
por serviços médicos prestados na assistência aos
pacientes e aos doadores.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, de Assuntos Econômicos e de
Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 59, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Nº 76/2003, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Institui, na forma do art. 43 da Constituição Federal, a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE,
estabelece sua composição, natureza jurídica, objetivos, área de competência e instrumentos de ação e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, de natureza
autárquica especial, administrativa e ﬁnanceiramente
autônoma, integrante do Sistema de Planejamento e
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de Orçamento Federal, com sede na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, e vinculada ao Ministério da
Integração Nacional.
Art. 2º A área de atuação da Sudene abrange os
Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia
e as regiões e os municípios do Estado de Minas Gerais de que tratam as Leis nº 1.348, de 10 de fevereiro
de 1951, 6.218, de 7 de julho de 1975, e 9.690, de 15
de julho de 1998, bem como os Municípios da Águas
Formosas, Arinos, Ataléia, Bertópolis, Campanário,
Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Formoso, Franciscópolis, Frei Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, Itambacuri, Ladainha, Maxacalis, Nanuque, Novo Oriente da
Minas, Ouro Verde de Minas, Pavão, Pescador, Poté,
Riachinho, Santa Fé de Minas, Santa Helena de Minas, São Romão, Serra dos Aimorés, Setubinha, Teóﬁlo
Otoni e Umburatiba, todos em Minas Gerais, e ainda os
municípios do Estado do Espírito Santo relacionados
na Lei nº 9.690, de 15 de julho de 1998.
Parágrafo único. Quaisquer municípios criados por
desmembramento dos entes municipais de que trata
o caput deste artigo serão igualmente considerados
como integrantes da área de atuação da Sudene.
Art. 3º A Sudene tem por ﬁnalidade promover o
desenvolvimento includente e sustentável da sua área
de atuação e a integração competitiva da base produtiva
regional na economia nacional e internacional.
Art. 4º Compete à Sudene:
I – articular a ação dos órgãos públicos e fomentar a cooperação das forças sociais representativas na
sua área de atuação;
II – atuar, como agente do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, para assegurar a diferenciação regional das políticas públicas nacionais e a
observância do art. 165, § 7º, da Constituição Federal e do art. 35, caput e § 1º, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias;
III – formular planos e propor diretrizes para o
desenvolvimento de sua área de atuação, articulando-os com as diretrizes e planos nacionais, estaduais
e locais;
IV – apoiar, em caráter complementar, investimentos públicos e privados nas áreas de infra-estrutura
econômica e social, capacitação de recursos humanos,
inovação e difusão tecnológica, políticas sociais e culturais e iniciativas de desenvolvimento sub-regional;
V – estimular, por meio da administração de incentivos, os investimentos privados prioritários, as
atividades produtivas e as iniciativas de desenvolvimento sub-regional na sua área de atuação, conforme deﬁnição do Conselho Deliberativo da Sudene e
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na forma da lei e nos limites do art. 43, § 2º, da Constituição Federal;
VI – coordenar programas de assistência técnica
e ﬁnanceira internacional, em sua área de atuação;
VII – deﬁnir, a articulação com os ministérios
competentes, os critérios de aplicação dos recursos
dos fundos de desenvolvimento e dos fundos setoriais
na região, a especial aqueles vinculados ao desenvolvimento cientiﬁco e tecnológico;
VIII – promover o desenvolvimento econômico,
social e cultural e a proteção ambiental do semi-árido,
por meio da adoção de políticas diferenciadas para a
sub-região.
Art. 5º A Sudene compõe-se de:
I – Conselho Deliberativo;
II – Comitês de Gestão;
III – Diretoria Colegiada;
IV – Procuradoria-Geral, Vinculada à AdvocaciaGeral da União;
V – Auditoria-Geral;
VI – Ouvidoria-Geral.
Art. 6º Integram o Conselho Deliberativo da Sudene:
I – os Governadores dos estados de sua área
de atuação;
II – os Ministros de Estado designados pelo
Presidente da República, limitados ao número de 9
(nove);
III – 3 (três) representantes dos municípios de sua
área de atuação, escolhidos na forma a ser deﬁnida
em ato do Poder Executivo;
IV – 3 (três) representantes da classe empresarial
e 3 (três) representantes da classe dos trabalhadores
de sua área de atuação, indicados na forma a ser deﬁnida em ato do Poder Executivo;
V – o Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S/A – BNB;
VI – o Superintendente da Sudene.
Parágrafo único. Não se aplica o mecanismo da
suplência, no caso dos integrantes do Conselho Deliberativo deﬁnidos neste artigo.
Art. 7º O Conselho Deliberativo reunir-se-á semestralmente, com a presença do Presidente da República, pautando-se por regimento interno a ser aprovado pelo colegiado.
Art. 8º São atribuições do Conselho Deliberativo
a aprovação dos planos, diretrizes de ação e propostas
de políticas públicas formuladas pela Diretoria Colegiada e o acompanhamento dos seus trabalhos.
§ 1º O Conselho Deliberativo criará Comitês de
Gestão, ﬁxando no ato da criação sua composição e
suas competências.
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§ 2º Os Comitês de Gestão serão sempre integrados por representantes de Governos e da sociedade e funcionarão como instrumento da formulação,
supervisão e de controle, por parte da sociedade, das
políticas públicas para a região.
§ 3º Em relação ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, compete ao Conselho Deliberativo da Sudene aprovar anualmente os
programas de ﬁnanciamento, observadas as diretrizes e
prioridades estabelecidas pelo Ministério da Integração
Nacional, compatibilizando-os com as necessidades de
desenvolvimento da região, avaliar os resultados obtidos e determinar as medidas de ajustes necessárias
ao cumprimento das diretrizes aprovadas.
§ 4º Em relação ao Fundo de Desenvolvimento
do Nordeste e aos benefícios e incentivos ﬁscais, compete ao Conselho Deliberativo da Sudene aprovar as
diretrizes e prioridades para as aplicações de recursos,
em conformidade com a legislação em vigor.
Art. 9º A Diretoria Colegiada será presidida pelo
Superintendente da Sudene e composta por mais 4
(quatro) diretores, todos de livre escolha do Presidente
da República, cabendo a ela a administração a geral
da autarquia e fazer cumprir as diretrizes e propostas
aprovadas pelo Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. A estrutura básica da Sudene
e as competências das unidades serão estabelecidas
em ato do Poder Executivo.
Art. 10. O Superintendente será o representante
da Sudene, em juízo ou fora dele.
Art. 11. São instrumentos de ação da Sudene:
I – planos quadrienais e anuais, articulados com
os planos federais, estaduais e locais, na forma da lei;
II – incentivos ﬁscais e ﬁnanceiros, na forma da
lei e da Constituição Federal;
III – outros instrumentos deﬁnidos em lei.
§ 1º Os recursos destinados ao desenvolvimento
regional de caráter constitucional ou orçamentário terão
a sua destinação ﬁxada pelos instrumentos previstos
no inciso I do caput deste artigo.
§ 2º Os benefícios ﬁscais e ﬁnanceiros mencionados no inciso II do caput deste artigo permanece
enquanto a renda per capita da região Nordeste não
atingir no mínimo 80% (oitenta por cento) da renda
média do País de acordo com dados oﬁciais divulgados pela Fundação Instituto de Geograﬁa e Estatística – IBGE.
Art. 12. Os arts. 3º, 4º e 6º da Medida Provisória
nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 3º Fica criado o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, de natureza
contábil, a ser gerido pela Superintendência
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de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE,
com a ﬁnalidade de apoiar atividades investimentos a infra produtivas e -estrutura na sua
área de atuação.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo
disporá sobre a política de aplicação dos recursos do FDNE, bem como sobre as diretrizes
para o estabelecimento de contrapartida dos
estados e municípios nos investimentos em
infra-estrutura.” (NR)
“Art. 4º Constituem recursos do Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste – FNDE:
I – dotações orçamentárias à conta de
recursos do Tesouro Nacional, sem prejuízo
das especiﬁcadas no § 1º deste artigo ;
II – resultados de aplicações ﬁnanceiras
à sua conta;
III – produto da alienação de valores mobiliários, dividendos de ações e outros a ele
vinculados;
IV – transferências ﬁnanceiras de outros
fundos destinados ao apoio de programas e
projetos de desenvolvimento regional que contempla a área de jurisdição da Sudene;
V – outros recursos previstos em lei.
§ 1º Ficam assegurados ao Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, entre os recursos orçamentários de que trata
o inciso I do caput deste artigo, os seguintes
montantes:
I – no exercício de 2001, o correspondente a R$462.000.000,00 (quatrocentos e
sessenta e dois milhões da reais);
II – no exercício de 2002, o correspondente a R$660.000.000,00 (seiscentos e sessenta
milhões de reais);
III – a partir de 2003 e até o exercício de
2013, o equivalente ao valor da dotação referida no inciso II deste parágrafo, atualizado pela
variação acumulada da receita corrente líquida
da União, na forma do regulamento, observado
o disposto no § 2º deste artigo.
§ 2º Os recursos assegurados ao Fundo
de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, não
utilizados nos respectivos exercícios ﬁnanceiros a conformidade com o que dispõe o § lº
deste artigo serão integralmente transferidos
para os orçamentos dos exercícios ﬁnanceiros posteriores conforme dispuser o Poder
Executivo.
§ 3º A partir do exercício ﬁnanceiro de
2005, os recursos alocados ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, em con-
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formidade com o disposto no inciso III do § 1º
deste artigo, serão repassados ao mencionado
fundo, na forma de duodécimos mensais.
§ 4º As disponibilidades ﬁnanceiras do
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste ﬁcarão depositadas na Conta Única do Tesouro
Nacional.” (NR)
“Art. 6º O Fundo de Desenvolvimento
do Nordeste, terá como agentes operadores
o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e outras
instituições ﬁnanceiras, designadas em ato do
Poder Executivo, que terão, entre outras, as
seguintes competências:
I – ﬁscalizar e atestar a regularidade dos
projetos sob sua condução;
II – propor a liberação de recursos ﬁnanceiros para os projetos aprovados pela
Sudene.”(NR)
Art. 13. Constituem receitas da Sudene:
I – dotações orçamentárias consignadas no Orçamento-Geral da União;
II – transferências do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, equivalente a 2% (dois por cento) do
valor de cada liberação de recursos, a título de remuneração pela gestão daquele Fundo;
III – outras receitas previstas em lei não especiﬁcadas nos incisos I e II deste artigo.
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações
orçamentárias consignadas à Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, pela Lei nº 10.937, de
16 de janeiro de 2004, mantida a mesma classiﬁcação
orçamentária, expressa por categoria de programação
a seu menor nível, assim como o seu detalhamento por
esfera orçamentária, grupo de natureza de despesa,
identiﬁcador de resultado primário, fonte de recursos,
modalidade de aplicação e identiﬁcador de uso, em
conformidade com o disposto respectivamente nos arts.
4º e 6º da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003.
Art. 15. Fica extinta a Agência do Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, cujos bens passarão a constituir o patrimônio social da Sudene.
Art. 16. A Sudene sucederá a Adene, em seus
direitos e obrigações, ﬁcando convalidados os atos
praticados com base na Medida Provisória nº 2.1565, de 24 de agosto de 2001.
Parágrafo único. Os cargos efetivos ocupados
por servidores integrantes do quadro transferido para
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
em decorrência do disposto no art. 21, § 4º, da Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001,
bem como os que estão lotados na Adene, poderão
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integrar o quadro da Sudene, mediante redistribuição,
nos termos estabelecidos pelo art. 37 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.
Art. 17 Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 18. Ficam revogados a Lei Complementar nº
66, de 12 de junho de 1991, e os esta 1º, 2º, 5º, 7º, 8º,
9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 29, 29, 30, 31 e 32 da Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR ORIGINAL
Nº 76, DE 2003
(De iniciativa do Presidente da República)
Institui, na forma do art. 43 da Constituição, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, estabelece
a sua composição, natureza jurídica, objetivos, área de competência e instrumentos
de ação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, de natureza
autárquica especial, administrativa e ﬁnanceira autônoma integrante do Sistema de Planejamento e de
Orçamento Federal com sede na cidade do Recife,
Estado de Pernambuco, e vinculado ao Ministério da
Integração Nacional.
Art. 2º A área de atuação da Sudene abrange os
Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia
e as regiões e os Municípios do Estado de Minas Gerais de que tratam as Leis nºs 1.348, de 10 fevereiro
de 1951, 6.218, de 7 de julho de 1975, e 9.690, de 15
de julho de 1998, bem como os Municípios de Águas
Formosas, Ataléia, Bertópolis, Campanário, Carlos
Chagas, Catuji, Crisólita, Franciscópolis, Frei Gaspar,
Fronteira dos Vales, Itaipé, Itambacuri, Ladainha, Maxacalis, Nanuque, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde
de Minas, Pavão, Pescador, Poté, Santa Helena de
Minas, Serra dos Aimorés, Setubinha, Teóﬁlo Otôni e
Umburatiba, pertencentes ao Vale do Mucuri, além de
Santa Fé de Minas e São Romão, e ainda os Municípios do Estado do Espírito Santo relacionados na Lei
nº 9.690, de 1998.
Parágrafo único. Quaisquer municípios criados
por desmembramento dos entes municipais mencionados no caput serão igualmente considerados como
integrantes da área de atuação da Sudene.
Art. 3º A Sudene tem por ﬁnalidade:
I – promover o desenvolvimento includente e
sustentável da sua área de atuação e a integração
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competitiva da base produtiva regional na economia
nacional e internacional;
II – articular a ação dos órgãos públicos e fomentar a cooperação das forças sociais representativas na
sua área de atuação;
III – atuar, como agente do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, no sentido de assegurar a diferenciação regional das políticas públicas
nacionais e a observância do art. 165, § 7º da Constituição e do art. 35, caput e § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:
IV – formular planos e propor diretrizes para o
desenvolvimento de sua área de atuação, articulando
os com as diretrizes e planos nacionais, estaduais e
locais:
V – apoiar, em caráter complementar, investimentos públicos e privados nas áreas de infra-estrutura
econômica e social, capacitação de recursos humanos,
inovação e difusão tecnológica, políticas sociais e culturais e iniciativas de desenvolvimento local:
VI – estimular, por meio da administração de incentivos, os investimentos privados prioritários, as atividades produtivas e as iniciativas de desenvolvimento
local na sua área de atuação, na forma da lei e nos
limites do art. 43, § 2º, da Constituição; e
VII – coordenar programas de assistência técnica
e ﬁnanceira internacional, em sua área de atuação.
Art. 4º A Sudene compõe-se de:
I – Conselho Deliberativo:
II – Diretoria Colegiada:
III – Procuradoria-Geral, vinculada à AdvocaciaGeral da União; e
IV – Auditoria-Geral.
Art. 5º Integram o Conselho Deliberativo da Sudene:
I – os Governadores dos Estados de sua área
de atuação;
II – os Ministros de Estado designados pelo Presidente da República;
III – Três representantes dos Municípios de sua
área de atuação escolhidos na forma a ser deﬁnida
em ato do Poder Executivo;
IV – três representantes da classe empresarial
e três representantes da classe dos trabalhadores de
sua área de atuação, indicados na forma a ser deﬁnida
em ato do Poder Executivo; e
V – o Superintendente da SUDENE.
Art. 6º O Conselho Deliberativo reunir-se-á semetralmente, com a presença do Presidente da República, pautando-se por regimento interno a ser aprovado
pelo colegiado.
Art. 7º São atribuições do Conselho Deliberativo a aprovação dos planos, diretrizes de ação e pro-
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postas de políticas públicas formuladas pela Diretoria
Colegiada e o acompanhamento dos seus trabalhos,
diretamente ou mediante comitês de gestão ou coordenação, cuja composição, competência e forma de
operação constarão do regimento interno do Conselho Deliberativo.
Art. 8º A Diretoria Colegiada será presidida pelo
Superintendente da SUDENE e composta por mais
quatro diretores, todos de livre escolha do Presidente
da República, cabendo-lhe a administração em geral
da Autarquia e fazer cumprir as diretrizes e propostas
aprovadas pelo Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. A estrutura básica da Sudene
e as competências das unidades serão estabelecidas
em ato do Poder Executivo.
Art. 9º O Superintendente será o representante
da Sudene, em juízo ou fora dele.
Art. 10. São instrumentos de ação da Sudene:
I – planos quadrienais e anuais, articuladas
com os planos federais, estaduais e locais, na forma da lei;
II – incentivos ﬁscais e ﬁnanceiros, na forma da
lei e da Constituição; e
III – outros instrumentos deﬁnidos em lei.
Art. 11. Constituem receitas da Sudene;
I – dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Geral da União;
II – transferências do Fundo de Desenvolvimento
do Nordeste, equivalente a dois por cento do valor de
cada liberação de recursos, a titulo da remuneração
pela gestão daquele Fundo; e
III – quaisquer outras receitas previstas em lei
não especiﬁcadas nos incisos I e II.
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias aprovadas na Lei nº 10.640, de 14 de janeiro
de 2003, consignadas à Agência de Desenvolvimento
do Nordeste – ADENE, mantida a mesma classiﬁcação
orçamentária, expressa por categoria de programação
em seu menor nível, observado o disposto no § 2º do
art. 3º da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002, assim
com o respectivo detalhamento por esfera orçamentária,
grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades
de aplicação e identiﬁcação de uso.
Art. 13. Fica extinta a Agência do Desenvolvimento do Nordeste – ADENE cujos bens passarão a
constituir o patrimônio social da Sudene.
Art. 14. A Sudene sucederá a Adene em seus
direitos e obrigações.
Art. 15. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 16. Ficam revogadas a Lei Complementar nº
66, de 12 de junho de 1991 e a Medida Provisória nº
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2.156-5, de 24 de agosto de 2001, com exceção dos
seus art.s 3º, 4º e 5º, 6º, 7º e 21.
MENSAGEM Nº 351, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 1º do art. 64, da Constituição
Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências o texto do projeto de lei complementar
que “Institui, na forma do art. 43 da Constituição, a
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
– SUDENE, estabelece a sua composição, natureza
jurídica, objetivos, área de competência e instrumentos de ação.”
Brasília, 29 de julho de 2003. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
MENSAGEM Nº 462, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências a ﬁm de solicitar
seja considerada sem efeito, e, portanto, cancelada, a
urgência pedida com apoio no § 1º do art. 64 da Constituição para o Projeto de Lei Complementar nº 76,
de 2003, que “Institui, na forma do artigo 43 da Constituição, a Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE, estabelece a sua composição,
natureza jurídica, objetivos, área de competência e
instrumentos de ação”, enviado ao Congresso Nacional com a Mensagem nº 351, de 2003.
Brasília, 15 de setembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva, Presidente da República.
EMº 33/MI
Brasília, 29 de julho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à superior consideração de Vossa Excelência projeto de lei complementar que dispõe sobre
a criação da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE.
2. A criação da Sudene é uma das iniciativas do
nosso Governo na direção da retomada do planejamento no País. Entendemos que o estado não pode
limitar as suas ações a administrar o curto prazo e as
questões emergenciais, mas deve se pautar por uma
visão estratégia de longo prazo, articulando interesses e coordenando investimentos públicos e privados
que desemboquem no crescimento sustentado. Isso
implica em reativar o planejamento. Assegurando um
horizonte mais longo para os investimentos.
3. Este projeto de lei complementar também é
parte de nossos compromissos com o combate às
desigualdades regionais que continuam marcando a
vida do País. Vamos formular e implementar uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional, já tendo
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sido, inclusive, proposto a criação de um instrumento especial para essa política: um Fundo Nacional de
Desenvolvimento Regional. Mas um esforço especial
continua sendo necessário para regiões como o Nordeste. Daí a decisão de recriar a Sudene.
4. No ﬁnal da década de 50, o então presidente Juscelino Kubistcheck de Oliveira criou a Sudene
e entregou seu comando ao ilustre brasileiro Celso
Furtado. Muitas décadas se passaram e a instituição,
enfraquecida, foi extinta no Governo anterior. Mas a
região sente a sua falta.
5. Ao cabo de quarenta e três anos de esforços
coordenados pela Autarquia Federal, com atribuição de
desdobrar em planos estratégicos plurianuais as linhas
gerais daquela política. O Nordeste mostra expressivos índices de desempenho econômico, tem hoje uma
face moderna, mas as efetivas necessidades da sua
vasta população continuam a se constituir um desaﬁo
para todos nós.
6. Em termos sociais, principalmente, as conquistas foram muito modestas. Os indicadores sociais continuam a situar a região nos mais desfavoráveis postos,
em comparação com qualquer das demais regiões do
País. De fato, apesar desses índices serem, hoje melhores do que na década de 60, o Nordeste continua a
se destacar negativamente no mapa da questão social
nacional. Neste sentido, é preciso enfrentar a questão
nordestina na perspectiva da superação da pobreza, o
que implica na continuação do empenho na geração
de riquezas.
7. A Sudene criada tem que implementar uma
nova política regional, comprometida com a construção
do desenvolvimento sustentável. Uma política que objetive a eﬁcácia social como referencial ﬁnalista e critério
valorativo da eﬁciência econômica, condição, por sua
vez da inserção ativa da base produtiva da região na
dinâmica dos mercados nacional e mundial. A busca
principal não deverá ser por taxas crescentes de crescimento da produção (que deve ser vista como meio
e não como um ﬁm), mas a geração, para milhões de
nordestinos, de oportunidades de inserção digna na
vida produtiva, social, cultural e política do País.
8. Para isso, a instituição tem como missão promover e fomentar a cooperação das forças sociais
representativas, para promover o desenvolvimento
includente e sustentável do Nordeste e a integração
competitiva da base econômica da região nos mercados nacional e internacional.
9. No plano federal, o processo de construção
da proposta de lei complementar que torna realidade
foi construída sob a responsabilidade do Grupo de
Trabalho Interministerial instituído em fevereiro passado. Para apresentar o formato e os fundamentos
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da nova Sudene esse Grupo promoveu e participou
de vários debates realizados em fóruns empresariais,
técnicos e de trabalhadores, em Brasília, no Rio de
Janeiro e em São Paulo, e em seminários promovidos em todos estados nordestinos, em Minas Gerais
e no Espírito Santo.
10. Estamos certos de que a nova instituição
será instrumento fundamental na construção de um
país menos desigual.
11. Em síntese, são esses as razões que justiﬁcam o encaminhamento do presente projeto de Lei
Complementar para a criação da Sudene nos termos
do art. 43, da Constituição.
Aprovada a proposta, sugiro que seja requerido
o regime de urgência para a tramitação do projeto, nos
termos do § 1º do art. 64 da Constituição.
Respeitosamente.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e
à redução das desigualdades regionais.
§ 1º Lei complementar disporá sobre:
I – as condições para integração de regiões em
desenvolvimento;
II – a composição dos organismos regionais que
executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes.
§ 2º Os incentivos regionais compreenderão, além
de outros, na forma da lei:
I – igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros
itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público;
II – juros favorecidos para ﬁnanciamento de atividades prioritárias;
III – isenções, reduções ou deferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas
ou jurídicas;
IV – prioridade para o aproveitamento econômico
e social dos rios e das massas de água represadas
ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a
secas periódicas.
§ 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União
incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará
com os pequenos e médios proprietários rurais para o
estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água
e de pequena irrigação.
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....................................................................................
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
....................................................................................
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste
artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão
entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional.
....................................................................................
ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
....................................................................................
Art. 35. O disposto no art. 165, § 7º, será cumprido de forma progressiva, no prazo de até dez anos,
distribuindo-se os recursos entre as regiões macroeconômicas em razão proporcional à população, a partir
da situação veriﬁcada no biênio 1986-87
§ 1º Para aplicação dos critérios de que trata este
artigo, excluem-se das despesas totais as relativas:
I – aos projetos considerados prioritários no plano plurianual;
II – à segurança e defesa nacional;
III – à manutenção dos órgãos federais no Distrito Federal;
IV – ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário;
V – ao serviço da dívida da administração direta
e indireta da União, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo poder público federal.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 66,
DE 12 DE JUNHO DE 1991
Dispõe sobre a composição do Conselho Deliberativo da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).
....................................................................................
LEI Nº 1.348, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1951
Dispõe sobre a revisão dos limites da
área do polígono das secas.
....................................................................................
LEI Nº 6.218, DE 7 DE JULHO DE 1975
Estabelece área de atuação da Sudene.
....................................................................................
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das
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autarquias e das fundações públicas federais.
....................................................................................
Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo
de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do
quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão
central do Sipec, observados os seguintes preceitos:
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10-12-97)
I – interesse da administração; (inciso incluído
pela Lei nº 9.527, de 10-12-97)
II – equivalência de vencimentos; (Inciso incluído
pela Lei nº 9.527, de 10-12-97)
III – manutenção da essência das atribuições do cargo; (Inciso incluído pela Lei nº 9.527,
de 10-12-97)
IV – vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; (Inciso incluído
pela Lei nº 9.527, de 10-12-97)
V – mesmo nível de escolaridade, especialidade
ou habilitação proﬁssional; (Inciso incluído pela Lei nº
9.527, de 10-12-97)
VI – compatibilidade entre as atribuições do cargo e as ﬁnalidades institucionais do órgão ou entidade.
(Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 10-12-97)
§ 1º A redistribuição ocorrerá ex ofﬁcio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. (Inciso
incluído pela Lei nº 9.527, de 10-12-97)
§ 2º A redistribuição de cargos efetivos vagos se
dará mediante ato conjunto entre o órgão central do
Sipec e os órgãos e entidades da Administração Pública Federal envolvidos. (Parágrafo incluído pela Lei
nº 9.527, de 10-12-97)
§ 3º Nos casos de reorganização ou extinção de
órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua
desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma dos arts.
30 e 31. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº
9.527, de 10-12-97)
§ 4º O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob
responsabilidade do órgão central do Sipec, e ter exercício provisório, em outro órgão ou entidade, até seu
adequado aproveitamento. (Parágrafo incluído pela Lei
nº 9.527, de 10-12-97)
....................................................................................
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LEI Nº 9.690, DE 15 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre a inclusão do Vale do
Jequitinhonha do Estado de Minas Gerais
e de municípios da região norte do Estado
do Espírito Santo na área de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE.
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 4º Para efeito desta lei, entende-se por:
I – programa, o instrumento de organização da
ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores
estabelecidos no plano plurianual;
II – atividade, um instrumento de programação
para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo
um conjunto de operações que se realizam de modo
contínuo e permanente, das quais resulta um produto
necessário à manutenção da ação de governo;
III – projeto, um instrumento de programação para
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um
conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais
resulta um produto que concorre para a expansão ou
aperfeiçoamento da ação de governo;
IV – operação especial, as despesas que não
contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta
um produto, e não gera contraprestação direta sob a
forma de bens ou serviços;
V – subtítulo, o menor nível da categoria de programação, sendo utilizado, especialmente, para especiﬁcar a localização física da ação; e
VI – unidade orçamentária, o menor nível da
classiﬁcação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível
da classiﬁcação institucional.
§ 1º Cada programa identiﬁcará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de
atividades, projetos ou operações especiais, especiﬁcando os respectivos valores e metas, bem como as
unidades orçamentárias responsáveis pela realização
da ação.
§ 2º As categorias de programação de que trata
esta lei serão identiﬁcadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações
especiais, desdobrados em subtítulos, com indicação
do produto, da unidade de medida e da meta física.
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§ 3º São vedadas, na especiﬁcação dos subtítulos, alterações da ﬁnalidade da ação.
§ 4º As metas físicas serão indicadas em nível
de subtítulo e agregadas segundo os respectivos projetos, atividades ou operações especiais e constarão
do demonstrativo a que se refere o Anexo I, inciso XII,
desta lei.
§ 5º Cada atividade, projeto e operação especial identiﬁcará a função e a subfunção às quais se
vinculam.
§ 6º No projeto de lei orçamentária será atribuído a cada subtítulo, para ﬁns de processamento, um
código seqüencial que não constará da lei orçamentária, devendo as modiﬁcações propostas nos termos
do art. 166, § 5º, da Constituição, preservar os códigos
seqüenciais da proposta original.
§ 7º As atividades com a mesma ﬁnalidade de
outras já existentes deverão observar o mesmo código,
independentemente da unidade executora.
§ 8º Cada projeto constará somente de uma esfera orçamentária e de um programa.
....................................................................................
Art. 6º Os orçamentos ﬁscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu
menor nível, com suas respectivas dotações, especiﬁcando a esfera orçamentária, o grupo de natureza
de despesa, o identiﬁcador de resultado primário, a
modalidade de aplicação, o identiﬁcador de uso e a
fonte de recursos.
§ 1º A esfera orçamentária tem por ﬁnalidade
identiﬁcar se o orçamento é ﬁscal, da seguridade social
ou de investimento das empresas estatais.
§ 2º Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas
características quanto ao objeto de gasto, conforme a
seguir discriminados:
I – pessoal e encargos sociais – 1;
II – juros e encargos da dívida – 2;
III – outras despesas correntes – 3;
IV – investimentos – 4;
V – inversões ﬁnanceiras, incluídas quaisquer
despesas referentes à constituição ou aumento de
capital de empresas – 5; e
VI – amortização da dívida – 6.
§ 3º A Reserva de Contingência, prevista no art.
12 desta Lei, será identiﬁcada pelo dígito 9 no que se
refere ao grupo de natureza de despesa.
§ 4º O identiﬁcador de resultado primário, de
caráter indicativo, tem como ﬁnalidade auxiliar a apuração do resultado primário previsto no art. 15 desta
Lei, devendo constar no projeto de lei orçamentária e
na respectiva lei em todos os grupos de natureza de
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despesa, identiﬁcando, de acordo com a metodologia
de cálculo das necessidades de ﬁnanciamento, cujo
demonstrativo constará em anexo à lei orçamentária,
nos termos do Anexo I, inciso XI, desta Lei, as despesas de natureza:
I – ﬁnanceira – 0;
II – primária obrigatória, quando conste na Seção
“I” do Anexo IV desta Lei – 1;
III – primária discricionária, assim consideradas
aquelas não incluídas na Seção “I” do Anexo IV desta
Lei – 2; ou
IV – outras despesas constantes do Orçamento
de Investimento que não impactem o resultado primário – 3.
§ 5º A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos serão aplicados:
I – mediante transferência ﬁnanceira, inclusive a
decorrente de descentralização orçamentária:
a) a outras esferas de Governo, seus órgãos ou
entidades;
b) a entidades privadas sem ﬁns lucrativos e outras instituições; ou
II – diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro órgão ou entidade no
âmbito do mesmo nível de Governo.
§ 6º A especiﬁcação da modalidade de que trata este artigo observará, no mínimo, o seguinte detalhamento:
I – Governo estadual – 30;
II – Administração municipal – 40;
III – entidade privada sem ﬁns lucrativos – 50;
IV – aplicação direta – 90; ou
V – a ser deﬁnida – 99.
§ 7º É vedada a execução orçamentária com a
modalidade de aplicação “a ser deﬁnida – 99”.
§ 8º O identiﬁcador de uso destina-se a indicar
se os recursos compõem contrapartida nacional de
empréstimos ou de doações, ou destinam-se a outras
aplicações, constando da lei orçamentária e de seus
créditos adicionais pelos seguintes dígitos, que antecederão o código das fontes de recursos:
I – recursos não destinados à contrapartida – 0;
II – contrapartida de empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
– BIRD – 1;
III – contrapartida de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – 2; ou
IV – outras contrapartidas – 3.
§ 9º As fontes de recursos que corresponderem
às receitas provenientes de concessão, permissão e
ressarcimento pela ﬁscalização de bens e serviços
públicos e de utilização de recursos hídricos de que
trata o art. 22 da Lei nº 9.433/97, de 8 de janeiro de
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1997, constarão na lei orçamentária com código próprio que as identiﬁquem conforme a origem da receita discriminando-se, no mínimo, aquelas decorrentes
do ressarcimento pela ﬁscalização de bens e serviços
públicos e concessão ou permissão nas áreas de telecomunicações, transportes, petróleo e eletricidade
e recursos hídricos.
....................................................................................
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.156-6,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Cria a Agência de Desenvolvimento
do Nordeste-ADENE, extingue a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
– SUDENE, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Do Desenvolvimento do Nordeste
SEÇÃO I
Do Plano de Desenvolvimento do Nordeste
Art. 1º O Plano de Desenvolvimento do Nordeste será plurianual e obedecerá às diretrizes gerais da
política de desenvolvimento regional.
Art. 2º O Plano de Desenvolvimento do Nordeste abrange os Estados do Maranhão, Ceará, Piauí,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahia, Espírito Santo e as regiões e os Municípios do Estado de Minas Gerais de que tratam as
Leis nºs 1.348. de 10 de fevereiro de 1951, 6.218, de
7 de julho de 1975, e 9.690, de 15 de julho de 1998,
bem como os Municípios de Águas Formosas, Ataléia, Bertópolis, Campanário, Carlos Chagas, Catuji,
Crisólita, Franciscópolis, Frei Gaspar, Fronteira dos
Vales, ltaipé, Itambacuri, Ladainha, Maxacalis, Nanuque, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas,
Pavão, Pescador, Poté, Santa Helena de Minas, Serra
dos Aimorés, Setubinha, Teóﬁlo Otôni e Umburatiba,
pertencentes ao Vale do Mucuri, além de Santa Fé de
Minas e São Romão.
SEÇÃO II
Do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste
Art. 3º Fica criado o Fundo de Desenvolvimento
do Nordeste, de natureza contábil, a ser gerido pela
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Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE,
com a ﬁnalidade de assegurar recursos para a realização de investimentos no Nordeste, nos termos desta
Medida Provisória.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre
a aplicação dos recursos, observado que:
I – no mínimo três por cento serão destinados a
projetos localizados no Estado do Espírito Santo; e
II – a aplicação de parcela equivalente a dez por
cento dos recursos de que tratam os §§ 2º e 3º do art.
4º, ﬁcará condicionada a contrapartida, de igual montante, de Estados e Municípios.
Art. 4º Constituem recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste:
I – dotações orçamentárias à conta de recursos
do Tesouro Nacional;
II – eventuais resultados de aplicações ﬁnanceiras dos seus recursos;
III – produto da alienação de valores mobiliários
e dividendos de ações a ele vinculados; e
IV – outros recursos previstos em lei.
§ 1º No exercício de 2001, a alocação dos recursos de que trata o inciso I do caput será de R$
462.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois milhões de reais).
§ 2º No exercício de 2002, a alocação dos recursos de que trata o inciso I do caput será de
R$660.000.000,00 (seiscentos e sessenta milhões
de reais).
§ 3º A partir de 2003 e até o exercício de 2013, a
alocação anual de recursos do Tesouro Nacional para
o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste será equivalente ao valor da dotação referida no § 2º, atualizado
pela variação acumulada da receita corrente líquida
da União, na forma do regulamento.
§ 4º As disponibilidades ﬁnanceiras do Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste ﬁcarão depositadas na
Conta Única do Tesouro Nacional.
Art. 5º São dedutíveis do repasse dos recursos
de que trata o inciso I do caput do art. 4º, as parcelas
equivalentes às opções de incentivo ﬁscal, relativas
ao imposto de renda de pessoa jurídica, exercidas
pelas empresas, bem como quaisquer comprometimentos de recursos decorrentes de opções de incentivos ﬁscais no âmbito do Fundo de Investimentos do
Nordeste – FINOR.
Parágrafo único. Observado o disposto no caput,
os recursos ﬁnanceiros de que tratam os §§ 2º e 3º do
art. 4º serão repassados integralmente ao Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste, na forma de duodécimos mensais.
Art. 6º O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste
terá como agentes operadores o Banco do Nordeste
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do Brasil S.A., e outras instituições ﬁnanceiras oﬁciais
federais, a serem deﬁnidas em ato do Poder Executivo,
que terão, dentre outras, as seguintes competências:
I – ﬁscalizar e atestar a regularidade dos projetos
sob sua condução; e
II – propor a liberação de recursos ﬁnanceiros
para os projetos autorizados pela Adene.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre
a remuneração do agente operador.
Art. 7º A participação do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste nos projetos de investimento será
limitada a um percentual do valor das inversões totais
previstas para a implantação de projeto, conforme dispuser o regulamento.
Parágrafo único. A participação referida no caput será representada por debêntures conversíveis
em ações, cujo exercício pela Adene ﬁca limitado a
cinqüenta por cento da participação.
SEÇÃO III
Do Conselho Deliberativo para o
Desenvolvimento do Nordeste
Art. 8º O Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste passa a denominar-se Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento
do Nordeste e integrará a estrutura do Ministério da
Integração Nacional.
Art. 9º Ao Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento do Nordeste compete:
I – aprovar o Plano de Desenvolvimento do Nordeste e o Plano de Financiamento Plurianual;
II – estabelecer diretrizes e prioridades para o
ﬁnanciamento do desenvolvimento regional;
III – supervisionar a execução do Plano de Desenvolvimento do Nordeste e o cumprimento das diretrizes referidas no inciso II; e
IV – aprovar o contrato de gestão da entidade
responsável pela implementação do Plano de Desenvolvimento do Nordeste.
Art. 10. O Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento do Nordeste reunir-se-á, ordinariamente,
uma vez a cada semestre, e, extraordinariamente, na
forma do regulamento.
SEÇÃO IV
Da Agência de Desenvolvimento do Nordeste
Art. 11. Fica criada a Agência de Desenvolvimento
do Nordeste – ADENE, de natureza autárquica, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com o objetivo de implementar políticas e viabilizar instrumentos
de desenvolvimento do Nordeste.
§ 1º A Adene tem sede e foro na cidade do Recife, Estado de Pernambuco.
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§ 2º A área de atuação da Adene é a deﬁnida no
art. 2º desta medida provisória.
Art. 12. A Adene será dirigida em regime de colegiado por uma diretoria composta de um diretor-geral
e três diretores.
§ 1º A organização básica e as competências
das unidades serão estabelecidas em ato do Poder
Executivo.
§ 2º Integrarão a estrutura da Adene uma Procuradoria-Geral e uma Auditoria-Geral.
Art. 13. O diretor-geral e os demais diretores serão nomeados pelo Presidente da República, sendo
pelo menos um deles escolhido dentre servidores públicos federais.
§ 1º Os diretores serão nomeados após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea f do
inciso III do art. 52 da Constituição.
§ 2º O regulamento disporá sobre a forma de
substituição dos diretores em seus impedimentos.
Art. 14. Fica impedida de exercer cargo de direção
da Adene a pessoa que, nos doze meses anteriores à
data de sua indicação, tenha mantido qualquer um dos
seguintes vínculos com empresa que tenha projeto a
ela submetido ou por ela aprovado:
I – participação direta como acionista ou sócio,
com interesse superior a cinco por cento do capital
social;
II – administrador, gerente ou membro de conselho de administração ou ﬁscal; ou
III – empregado, ainda que com contrato de trabalho suspenso.
Art. 15. São competências da Adene:
I – propor e coordenar a implantação do Plano
de Desenvolvimento do Nordeste, sob supervisão do
Ministério da Integração Nacional;
II – gerir o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste;
III – aprovar projetos a serem executados no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste;
IV – autorizar contratação e liberar recursos do
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, mediante
proposição do agente operador;
V – auditar e avaliar os resultados da aplicação
dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste;
VI – implementar estudos e pesquisas destinados
à identiﬁcação de potencialidades e vulnerabilidades
sócioeconômicas e ambientais e propor estratégias e
ações compatíveis com o espaço regional;
VII – fortalecer as estruturas produtivas da região,
a partir da mobilização do seu potencial;
VIII – promover ações voltadas ao desenvolvimento social na região;
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IX – estruturar e implementar redes de informações em apoio às atividades produtivas;
X – promover a cooperação técnica, tecnológica e
ﬁnanceira com organismos nacionais ou internacionais,
voltada à integração e ao desenvolvimento regional;
XI – elaborar estudos de viabilidade de projetos
de integração e de desenvolvimento regional;
XII – implementar programas de capacitação
gerencial, de formação e qualiﬁcação de recursos humanos adequados ao mercado regional;
XIII – realizar estudos de ordenamento e gestão
territoriais e avaliar impactos das ações de integração
e de desenvolvimento na região, especialmente do
ponto de vista ambiental; e
XIV – veriﬁcar a adequabilidade dos projetos à
política de desenvolvimento regional.
Art. 16. Compete à Diretoria Colegiada:
I – exercer a administração da Adene;
II – editar normas sobre matérias de competência da Adene;
III – aprovar o regimento interno da Adene :
IV – cumprir e fazer cumprir as diretrizes e propostas aprovadas pelo Conselho Deliberativo para o
Desenvolvimento do Nordeste:
V – veriﬁcar a compatibilidade dos projetos com
o Plano de Desenvolvimento do Nordeste e com as
diretrizes e prioridades estabelecidas pelo Conselho
Deliberativo para o Desenvolvimento do Nordeste;
VI – aprovar e autorizar a contratação de projetos a serem executados com recursos do Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste;
VII – encaminhar a proposta de orçamento da
Adene ao Ministério da Integração Nacional;
VIII – encaminhar os relatórios de gestão e os
demonstrativos contábeis da Adene aos órgãos competentes:
IX – autorizar a divulgação de relatórios sobre as
atividades da Adene ;
X – decidir pela venda, cessão ou aluguel de bens
integrantes do patrimônio da Adene :
XI – notiﬁcar e aplicar as sanções previstas na
legislação: e
XII – conhecer e julgar pedidos de reconsideração de decisões de membros da Diretoria.
§ 1º A Diretoria Colegiada reunir-se-á com a
presença de, pelo menos, três Diretores, dentre eles
o Diretor-Geral, e deliberará por maioria simples de
votos.
§ 2º As decisões relacionadas com as competências institucionais da Adene serão tomadas pela
Diretoria Colegiada.
Art. 17. Compete ao Diretor-Geral da Adene :
I – exercer a sua representação legal;
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II – presidir as reuniões da Diretoria Colegiada:
III – cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria Colegiada;
IV – decidir, ad referendum da Diretoria Colegiada, as questões de urgência:
V – nomear e exonerar servidores;
VI – prover os cargos em comissão e as funções
de conﬁança:
VII – decidir, em caso de empate, nas deliberações da Diretoria Colegiada;
VIII – admitir empregados e requisitar e demitir
empregados e servidores;
IX – aprovar editais de licitação e homologar adjudicações;
X – encaminhar ao Ministério da Integração Nacional a proposta de orçamento da Adene ;
XI – autorizar a contratação de serviços de terceiros, na forma da legislação especíﬁca: e
XII – assinar contratos, acordos e convênios, ordenar despesas e praticar os atos de gestão necessários ao alcance dos objetivos da Adene .
Art. 18. Constituem receitas da Adene :
I – dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Geral da União:
II – transferência do Fundo de Desenvolvimento
do Nordeste, equivalente a dois por cento do valor de
cada liberação de recursos, a título de remuneração
pela gestão daquele Fundo; e
III – quaisquer outras receitas não especiﬁcadas
nos incisos I e II.
Art. 19. A administração da Adene será regida
por contrato de gestão, ﬁrmado pelo Ministro de Estado da Integração Nacional e pelo Diretor-Geral, previamente aprovado pelo Conselho Deliberativo para o
Desenvolvimento do Nordeste.
Parágrafo único. O contrato de gestão estabelecerá os parâmetros para a administração interna
da Adene , bem assim os indicadores que permitam
avaliar, objetivamente, a sua atuação administrativa e
o seu desempenho.
Art. 20. O descumprimento injustiﬁcado do contrato de gestão poderá implicar a exoneração do DiretorGeral, pelo Presidente da República, mediante solicitação do Ministro de Estado da Integração Nacional.
CAPÍTULO II
Das Disposições Finais e Transitorias
Art. 21. Fica extinta a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE.
§ 1º Observado o disposto nos arts. 9º e 15, as
competências atribuídas pela legislação à Sudene e
ao seu Conselho Deliberativo ﬁcam transferidas para
a União.
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§ 2º A União sucederá a Sudene nos seus direitos e obrigações.
§ 3º Fica transferida para a União, por intermédio
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
a responsabilidade pela administração e pagamento
de inativos e pensionistas da Sudene.
§ 4º O quadro de servidores, os cargos em comissão e as funções gratiﬁcadas da Sudene ﬁcam
transferidos para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 5º Compete ao Ministério da Integração
Nacional:
I – a análise, a aprovação e as demais providências relativas à prestação de contas decorrentes dos
convênios ou instrumentos similares ﬁrmados pela
Sudene;
II – a administração dos projetos em andamento
na Sudene, relacionados com o seu Fundo de Investimento, podendo cancelar tais projetos, nas hipóteses
previstas na legislação especíﬁca:
III – o inventário e a administração dos bens e
direitos da Sudene: e
IV – o exercício das demais atribuições legais da
Sudene e do seu Conselho Deliberativo.
§ 6º Na hipótese de cancelamento na forma do
inciso II do § 5º, caberá recurso ao Ministro de Estado da Integração Nacional, de conformidade com o
disposto no art. 59 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999.
Art. 22. A instalação da Adene e o início do
exercício de suas competências dar-se-ão a partir da
publicação da sua estrutura regimental em ato do Presidente da República.
Parágrafo único. Enquanto não instalada a Adene , a União exercerá as competências estabelecidas
no art. 15 desta Medida Provisória.
Art. 23. A Adene poderá requisitar, com ônus,
servidores e empregados de órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal.
Parágrafo único. Durante os primeiros vinte e
quatro meses subseqüentes àsua instalação, a Adene poderá complementar a remuneração do servidor
ou empregado público requisitado, até o limite da remuneração do cargo efetivo ou emprego permanente
ocupado no órgão ou na entidade de origem, quando
a requisição implicar redução dessa remuneração.
Art. 24. A Advocacia-Geral da União representará a Adene nos processos judiciais em que ela for
parte ou interessada, até a implantação de sua Procuradoria-Geral.
Art. 25. O Ministério da Integração Nacional e
a Advocacia-Geral da União promoverão, no prazo
máximo de cento e vinte dias, levantamento dos pro-
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cessos judiciais em curso, em que a Sudene ﬁgure
como parte.
Art. 26. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações
orçamentárias aprovadas na Lei nº 10.171. de 5 de
ianeiro de 2001, consignadas à Sudene, relativas à
despesa referida no § 3º do art. 21 desta Medida Provisória, bem como àquelas relativas ao pagamento de
benefícios aos servidores e encargos sociais correspondentes, para o Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, mantida a mesma classiﬁcação orçamentária, expressa por categoria de programação em seu
menor nível, observado o disposto no § 2º do art. 3º
da Lei nº 9.995, de 25 de julho de 2000, assim como
o respectivo detalhamento por esfera orçamentária,
grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades
de aplicação e identiﬁcadores de uso.
Art. 27. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações
orçamentárias aprovadas na Lei nº 10.171, de 2001,
consignadas à Sudene, para o Ministério da Integração
Nacional e para a Adene, mantida a mesma classiﬁcação orçamentária, expressa por categoria de programação em seu menor nível, observado o disposto no
§ 2º do art. 3º da Lei nº 9.995, de 2000, assim como
o respectivo detalhamento por esfera orçamentária,
grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades
de aplicação e identiﬁcadores de uso.
Art. 28. Enquanto não dispuser de qualiﬁcação
técnica para análise de viabilidade econômico-ﬁnanceira de projetos e avaliação de risco dos tomadores,
a Adene ﬁrmará convênio ou contrato com entidades
federais detentoras de reconhecida experiência naquelas matérias.
Parágrafo único. Ato do Chefe do Poder Executivo
reconhecerá, por proposta do Ministro de Estado da
Integração Nacional, a qualiﬁcação da Adene para o
exercício da competência a que se refere o caput.
Art. 29. Os beneﬁciários de projetos aprovados
e em implantação, desde que atendidas as condições
especíﬁcas de cada Fundo ou linha de ﬁnanciamento,
poderão optar pela sistemática:
I – de investimento do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste;
II – de ﬁnanciamento do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste, observada a área de
atuação estabelecida no inciso II do art. 5º da Lei nº
7.827, de 27 de setembro de 1989; ou
III – outras linhas de ﬁnanciamento a cargo de
instituições ﬁnanceiras federais.
§ 1º A programação orçamentária anual do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste contem-
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plará dotações destinadas ao atendimento da opção
prevista no inciso II deste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos projetos aprovados e em implantação no âmbito do Fundo
de Recuperação Econômica do Estado do Espírito
Santo – FUNRES.
Art. 30. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 2.156-4, de 27 de
julho de 2001.
Art. 31. Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 32. Ficam revogados:
I – o art. 34 da Lei nº 3.995, de l4 de dezembro
de 1961;
II – os arts. 19 a 23 da Lei nº 4.239, de 27 de
junho de 1963;
III – os arts. 17 a 24 da Lei nº 4.869, de 10 de
dezembro de 1965;
IV – os arts. 38 a 43 da Lei nº 5.508, de 11 de
outubro de 1968;
V – os arts 4º, 5º e 6º do Decreto-Lei nº 880, de
18 de setembro de 1969;
VI – o art. 1º do Decreto-Lei nº 1.267, de 12 de
abril de 1973;
VII – o Decreto-Lei nº 1.345, de 19 de setembro
de 1974;
VIII – as alíneas a e g do parágrafo único do art.
1º, a alínea a do inciso I e o inciso V do art. 11 do Decreto-Lei nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974;
IX – o Decreto-Lei nº 1.653, de 27 de dezembro
de 1978;
X – os arts. 1º e 3º do Decreto-Lei nº 1.734, de
20 de dezembro de 1979;
XI – o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.089, de 27 de
dezembro de 1983,
XII – o Decreto-Lei nº 2.250, de 26 de fevereiro
de 1985;
XIII – o inciso III do art. 12 do Decreto-Lei nº
2.397, de 21 de dezembro de 1987;
XIV – a Lei nº 7.918, de 7 de dezembro de
1989;
XV – a alínea a do inciso IV do art. 10 da Lei nº
8.034, de 12 de abril de 1990;
XVI – o inciso Ido art. 1º da Lei nº 8.167, de 16
de janeiro de 1991;
XVII – o § lº do art. 2º da Lei nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997; e
XVIII – o art. 18 da Lei nº 4.239, de 27 de junho
de 1963, ressalvado o direito previsto no art. 92 da Lei
nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, para as pessoas
que já o tenham exercido, até o ﬁnal do prazo previsto
para a implantação de seus projetos, desde que estejam em situação de regularidade, cumpridos todos os
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requisitos previstos e os cronogramas aprovados.(Vide
Medida Provisória nº 2.199-14, de 24-8-200l)
Brasília, 24 de agosto de 2001;180º da Independência e 113º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pedro Malan – Martus
Tavares – Ramez Tebet.
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 60, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Nº 22/2003 – Complementar, na Casa de origem)
Institui, na forma do art. 43 da Constituição Federal, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, estabelece a sua composição, natureza jurídica,
objetivos, área de competência e instrumentos da ação e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – AM, de natureza autárquica especial, administrativa e ﬁnanceiramente
autônoma, integrante do Sistema de Planejamento e
de Orçamento Federal, com sede na cidade de Belém,
Estado do Pará, e vinculada ao Ministério da Integração Nacional.
Art. 2º A área da atuação da Sudam abrange os
Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso,
Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e do Maranhão
na sua porção a oeste do Meridiano 44º.
Parágrafo único. Os municípios criados por desmembramento dos entes municipais de que trata o caput deste artigo serão automaticamente considerados
como integrantes da área de atuação da Sudam.
Art. 3º A Sudam tem por ﬁnalidade promover o
desenvolvimento includente e sustentável da sua área
de atuação e a integração competitiva da base produtiva
regional nas economias nacional e internacional.
Art. 4º Compete à Sudam, na sua área de
atuação:
I – articular a ação dos órgãos públicos e fomentar
a cooperação das forças sociais representativas;
II – atuar, como agente do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, para assegurar a diferenciação regional das políticas públicas nacionais e a
observância do art. 165, § 7º da Constituição Federal
e do art. 35, caput e § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
III – formular planos e propor diretrizes para o
desenvolvimento de sua área de atuação, articulando
– os com as diretrizes e planos nacionais, estaduais
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e locais, mediante conhecimento prévio da vocação
da região;
IV – apoiar, em caráter complementar, investimentos públicos e privados nas áreas de infra – estrutura
econômica e social, capacitação de recursos humanos,
inovação e difusão tecnológica, políticas sociais e culturais e iniciativas de desenvolvimento subregional;
V – estimular, por meio da administração de incentivos, os investimentos privados prioritários, as atividades produtivas e as iniciativas de desenvolvimento
sub – regional na sua área de atuação, conforme deﬁnição do Conselho Deliberativo da Sudam, na forma
da lei e nos limites do art. 43, § 2º, da Constituição
Federal;
VI – coordenar programas de extensão e gestão
rural, assistência técnica e ﬁnanceira internacional;
VII – estimular a obtenção de patentes e coibir
que o patrimônio da biodiversidade seja pesquisado,
apropriado e patenteado em detrimento dos interesses
da região e do País;
VIII – deﬁnir, em articulação com os ministérios
competentes, os critérios de aplicação dos recursos
dos fundos de desenvolvimento e dos fundos setoriais
na região, em especial aqueles vinculados ao desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico;
IX – promover o desenvolvimento econômico,
social, cultural e a proteção ambiental da Amazônia
por meio da adoção de políticas diferenciadas para
as sub-regiões.
Art. 5º A Sudam compõe-se de:
I – Conselho Deliberativo;
II – Comitê Gestor;
III – Diretoria Colegiada;
IV – Procuradoria – Geral, vinculada à Advocacia-Geral da União;
V – Auditoria-Geral;
VI – Ouvidoria-Geral.
Art. 6º Integra o Conselho Deliberativo da Sudam:
I – os governadores dos Estados de sua área
de atuação;
II – os Ministros de Estado designados pelo
Presidente da República, limitados ao número de 9
(nove);
III – 3 (três) representantes dos municípios de sua
área de atuação, escolhidos na forma a ser deﬁnida a
ato do Poder Executivo;
IV – 3 (três) representantes da classe empresarial
e 3 (três) representantes da classe dos trabalhadores
de sua área de atuação, indicados na forma a ser deﬁnida em ato do Poder Executivo;
V – o presidente do Banco da Amazônia S/A
– BASA;
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VI – o superintendente da SUDAM.
Parágrafo único. Não se aplica o mecanismo da
suplência no caso dos integrantes do Conselho Deliberativo deﬁnidos neste artigo.
Art. 7º O Conselho Deliberativo reunir-se-á semestralmente, com a presença do Presidente da República, pautando-se por regimento interno a ser aprovado pelo colegiado.
Art. 8º São atribuições do Conselho Deliberativo
a aprovação dos planos, diretrizes de ação e propostas
de políticas públicas formuladas pela Diretoria Colegiada e o acompanhamento dos seus trabalhos.
§ 1º O Conselho Deliberativo deﬁnirá os Comitês
de Gestão, ﬁxando sua composição e competências.
§ 2º Os Comitês de Gestão serão integrados por
representantes do Governo e da sociedade e funcionarão como instrumento de formulação, supervisão e
controle, por parte dos cidadãos e de suas instituições
representativas, das políticas públicas para a região.
§ 3º Em relação ao Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte – FNO, compete ao Conselho
Deliberativo da SUDAM aprovar anualmente os programas de ﬁnanciamento, observadas as diretrizes e
prioridades estabelecidas pelo Ministério da Integração
Nacional, compatibilizando-os com as necessidades de
desenvolvimento da região, avaliar os resultados obtidos e determinar as medidas de ajustes necessárias
ao cumprimento das diretrizes aprovadas.
§ 4º Em relação ao Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia e aos benefícios e incentivos ﬁscais, compete ao Conselho Deliberativo da SUDAM aprovar as
diretrizes e prioridades para as aplicações de recursos,
em conformidade com a legislação em vigor.
Art. 9º A Diretoria Colegiada será presidida pelo
Superintendente da SUDAM e composta por mais 4
(quatro) diretores, todos de livre escolha do Presidente
da República, cabendo a ela a administração em geral
da Autarquia e fazer cumprir as diretrizes e projetos
aprovados pelo Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. A estrutura básica da SUDAM
e as competências de suas unidades serão estabelecidas em ato do Poder Executivo.
Art. 10. O Superintendente será o representante
da SUDAM, em juízo ou fora dele.
Art. 11. São instrumentos de ação da SUDAM:
I – planos quadríenais e anuais, articulados com
os planos federais, estaduais e locais;
II – incentivos ﬁscais e ﬁnanceiros, na forma da
lei e da Constituição Federal;
III – outros instrumentos deﬁnidos em lei.
§ 1º Os recursos destinados ao desenvolvimento
regional de caráter constitucional, legal ou orçamentá-
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rio terão a sua destinação ﬁxada pelos instrumentos
previstos no inciso I do caput deste artigo.
§ 2º Os benefícios ﬁscais e ﬁnanceiros mencionados no inciso II do caput deste artigo permanecem
enquanto a renda per capita da Região Norte não
atingir no mínimo 80% (oitenta por cento) da renda
média do Pais, de acordo com dados oﬁciais divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística – 1BGB.
Art 12. Os arts. 3º, 4º e 6º da Medida Provisória
nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 3º Fica criado o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA, de natureza
contábil, a ser gerido pela Superintendência
de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM,
com a ﬁnalidade de apoiar atividades produtivas e investimentos em infra-estrutura na
Amazônia.
Parágrafo único. O Conselho Deliberativo disporá sobre a aplicação dos recursos
do FDA, bem como sobre as diretrizes para o
estabelecimento de contrapartida dos Estados e Municípios nos investimentos em infraestrutura. “ (NR)
“Art. 4º Constituem recursos do Fundo
de Desenvolvimento da Amazônia:
I – dotações orçamentárias à conta de
recursos do Tesouro Nacional, sem prejuízo dos especiﬁcados no § 1º deste artigo;
II – resultados de aplicações ﬁnanceiras
à sua conta;
III – produto da alienação de valores mobiliários e dividendos de ações a ele vinculados, dentre outros;
IV – transferências ﬁnanceiras de outros
fundos destinados ao apoio de programas
e projetos de desenvolvimento regional que
contemplem a área de jurisdição da SUDAM;
V – outros recursos previstos em lei.
§ 1º Ficam assegurados ao Fundo de
Desenvolvimento da Amazônia – FDA, entre os recursos orçamentários de que trata o
inciso I do caput deste artigo, os seguintes
montantes:
I – no exercício de 2001, o equivalente
a R$308.000.000,00 (trezentos e oito milhões
de reais);
II – no exercício de 2002, o correspondente a R$440.000.000,00 (quatrocentos e
quarenta milhões de reais);
III – a partir de 2003 e até o exercício de
2013, o equivalente ao valor da dotação referi-
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da no inciso II deste parágrafo, atualizado pela
variação acumulada da receita corrente líquida
da União, na forma do regulamento, observado
o disposto no § 2º deste artigo;
§ 2º Os recursos assegurados ao Fundo
de Desenvolvimento da Amazônia – FDA não
utilizados nos respectivos exercícios ﬁnanceiros em conformidade com o que dispõe o § 1º
deste artigo serão integralmente transferidos
para os orçamentos dos exercícios ﬁnanceiros posteriores conforme dispuser o Poder
Executivo.
§ 3º A partir do exercício ﬁnanceiro de
2005, os recursos alocados ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA, em conformidade com o disposto no inciso III do § 1º
deste artigo, serão repassados ao mencionado
Fundo, na forma de duodécimos mensais.
§ 4º As disponibilidades ﬁnanceiras do
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia ﬁcarão depositadas na Conta Única do Tesouro
Nacional.” (NR)
“Art. 6º O Fundo de Desenvolvimento da Amazônia
terá como agentes operadores o Banco da Amazônia
S.A. e outras instituições ﬁnanceiras a serem designadas em ato do Poder Executivo, que terão, entre outras,
as seguintes competências:
I – ﬁscalizar e atestar a regularidade dos
projetos sob sua condução; e
II – propor a liberação de recursos ﬁnanceiros para os projetos autorizados pela
Sudam.” (NR)
Art. 13. Constituem receitas da Sudam:
I – dotações orçamentárias consignadas
no Orçamento-Geral da União;
II – transferências do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, equivalente a 2%
(dois por cento) do valor de cada liberação de
recursos, a título de remuneração pela gestão
daquele Fundo;
III – outras receitas previstas a Lei e não
especiﬁcadas nos incisos I e II deste artigo.
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações
orçamentárias consignadas à Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA pela Lei nº 10.837, de 16 de
janeiro de 2004, mantida a mesma classiﬁcação orçamentária, expressa por categoria de programação em
seu menor nível, assim como o seu detalhamento por
esfera orçamentária, grupo de despesa, identiﬁcador
de resultado primário, fonte de recursos, modalidades
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de aplicação e identiﬁcador de uso, em conformidade
com o disposto respectivamente no § 2º do art. 4º e no
art. 6º da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003.
Art. 15. A Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA ﬁcará extinta na data de publicação do decreto que aprovará a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM.
Art. 16. A Sudam sucederá a ADA a seus direitos e obrigações.
Parágrafo único. Os cargos efetivos ocupados
por servidores do quadro transferido para o Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão em decorrência do disposto no art. 21, § 4º da Medida Provisória
nº 2.157, de 24 de agosto de 2001, bem como os que
estão lotados na ADA, poderão integrar o quadro da
Sudam, mediante redistribuição, nos termos estabelecidos pelo art. 37 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 17. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 18. Fica revogados a Lei Complementar nº
67, de 13 de junho de 1991, e os arts. 1º, 2º, 5º, 7º,
8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 da Medida
Provisória nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR ORIGINAL
Nº 22, DE 2003
Dá nova redação ao art. 45 da Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 45 da Lei Complementar nº 31, de
11 de outubro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 45. A Amazônia, a que se refere o
artigo 2º da Lei nº 5.173, de 27 de outubro de
1966, compreenderá também toda a área do
Estado de Mato Grosso e as áreas dos municípios de Alcinópolis, Corumbá, Coxim, Camapuã, Costa Rica, Ladário, Pedro Gomes, Rio
Verde de Mato Grosso e Sonora, do Estado
de Mato Grosso do Sul” (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justiﬁcação
Os ex-Ministros Maurício Rangel Reis, do Interior,
Armando Falcão, da Justiça e João Paulo dos Reis
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Velloso, da Secretaria da Planejamento em alguns trechos da Exposição de Motivos nº 37, de 24 de agosto
de 1977, consideraram as diversas microrregiões do
Estado de Mato Grosso do Sul, detentoras de uma única identidade econômica, geográﬁca, social e cultural,
quando aﬁrmaram:
“Razões diversas de ordem econômica,
geográﬁca e administrativa, justiﬁcam a divisão
do Estado de Mato Grosso.”
“A região sul do Estado apresenta excepcionais condições de desenvolvimento a
curto prazo, em decorrência de vantagens
de localização, integrada aos corredores de
exportação da área de São Paulo e Paraná e
de suas potencialidades, em especial no setor
agropecuário.”
Ora, nada se revelou mais irreal. Os municípios
de Corumbá e Ladário, pela sua localização geográﬁca,
pelo seu isolamento histórico, por ser nossa sentinela
na divisa com a região mais pobre da Bolívia e porque
todos os seus limites estão no pantanal, não se favorecem com o desenvolvimento das regiões próximas
a São Paulo e Paraná. Urgem medidas imediatas para
dinamizar a sua economia, especialmente, no momento.
com a chegada do gasoduto. É imprescindível que os
investidores sintam-se estimulados para se instalarem
naquela região.
Os demais municípios constantes da proposição foram todos desmembrados ao longo do tempo
do município de Coxim. Estão situados na Microrregião do Taquari, geograﬁcamente localizados na parte norte do Estado, entre o rio Correntes, limite sul de
mato Grosso – e portanto dentro da área de atuação
da Sudam, o a Microrregião do Campo Grande, hoje
capital do Estado – e só por isso concentradora da riqueza do Estado.
Dessa forma, a região norte, por Cem anos relegada ao esquecimento, até hoje não se beneﬁciou
com a divisão do Estado. Sua distância das barrancas
do rio Paraná, de São Paulo e do Paraná é de mais
de 500 quilômetros. A região não é atraente para os
investimentos, não só pela distância do centro consumidor, mas também pela ausência de infra-estrutura.
Trata-se de um verdadeiro buraco negro entre a área
privilegiada pelo art. 45 da Lei Complementar nº 31,
de 11 de outubro de 1977, e a área pujante e desenvolvida, encabeçada por Campo Grande. Dourados e
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pelas cidades do bolsão – Três Lagoas, Aparecida do
Tabuado, Parnaíba etc.
A aprovação deste Projeto de Lei Complementar fará justiça àqueles municípios e lhes permitirá
o desenvolvimento preconizado naquela exposição
de inativos quando sentenciou como verdade absoluta:
“O novo Estado, ao sul, nasce pujante,
em face de suas condições naturais, de sua
elevada potencialidade econômica, de sua
concentração demográﬁca, ligado aos grandes
centros agrícolas e industriais do País, voltados
para o mercado interno e exportação.
Por ﬁm, é conveniente consignar que a área que
deverá receber incentivos ﬁscais em projetos de desenvolvimento corresponde a um terço do território de
Maio Grosso do Sul.
Para a aprovação dessa importante proposição
para a população desses municípios, contamos com
o apoio dos nobres Pares.
Sala das Sessões, 1º de abril de 2003. – Deputado Vander Loubet.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e
à redução das desigualdades regionais.
....................................................................................
§ 2º Os incentivos regionais compreenderão, além
de outros, na forma da lei:
I – igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros
itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público;
II – juros favorecidos para ﬁnanciamento de atividades prioritárias;
III – isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou
jurídicas;
IV – prioridade para o aproveitamento econômico
e social dos rios e das massas de água represadas
ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a
secas periódicas.
....................................................................................
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Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
....................................................................................
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste
artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão
entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional.
....................................................................................
ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
....................................................................................
Art. 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em
Território Federal, exceto quando:
§ 1º O decreto de intervenção, que especiﬁcará,
a amplitude, o prazo e as condições de execução e
que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembléia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e
quatro horas.
....................................................................................
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais.
....................................................................................
Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo
de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do
quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão
central do Sipec, observados os seguintes preceitos:
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10-12-2003)
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 67,
DE 13 DE JUNHO DE 1991
Dispõe sobre a composição do Conselho Deliberativo da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM).
....................................................................................
LEI Nº 10.707, DE 30 DE JULHO DE 2003
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2004 e dá
outras providências.
....................................................................................
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Art. 4º Para efeito desta lei, entende-se por:
....................................................................................
§ 2º As categorias de programação de que trata esta lei serão identiﬁcadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou
operações especiais, desdobrados em subtítulos,
com indicação do produto, da unidade de medida e
da meta física.
....................................................................................
Art. 6º Os orçamentos ﬁscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu
menor nível, com suas respectivas dotações, especiﬁcando a esfera orçamentária, o grupo de natureza
de despesa, o identiﬁcador de resultado primário, a
modalidade de aplicação, o identiﬁcador de uso e a
fonte de recursos.
....................................................................................
LEI Nº 10.837, DE 16 DE JANEIRO DE 2004
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2004.
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.157-5,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Cria a Agência de Desenvolvimento
da Amazônia – ADA, extingue a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
– SUDAM, e dá outras providências.
CAPÍTULO I
Do Desenvolvimento da Amazônia
SEÇÃO I
Do Plano de Desenvolvimento da Amazônia
Art. 1º O Plano de Desenvolvimento da Amazônia será plurianual e obedecerá às diretrizes gerais da
política de desenvolvimento regional.
Art. 2º O Plano de Desenvolvimento da Amazônia abrange os Estados do Acre, Amapá, Amazonas,
Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e a
parcela do Estado do Maranhão que se situa a Oeste
do Meridiano 44º de longitude oeste.
SEÇÃO II
Do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia
Art. 3º Fica criado o Fundo de Desenvolvimento
da Amazônia, de natureza contábil, a ser gerido pela
Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA, com
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a ﬁnalidade de assegurar recursos para a realização
de investimentos na Amazônia, nos termos desta medida provisória.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre
a aplicação dos recursos, observado que a aplicação
de parcela equivalente a dez por cento dos recursos
de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 4º ﬁcará condicionada a contrapartida, de igual montante, de estados
e municípios.
Art. 4º Constituem recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia:
I – dotações orçamentárias à conta de recursos
do Tesouro Nacional;
II – eventuais resultados de aplicações ﬁnanceiras dos seus recursos;
III – produto da alienação de valores mobiliários
e dividendos de ações a ele vinculados; e
IV – outros recursos previstos em lei.
§ 1º No exercício de 2001, a alocação dos
recursos de que trata o inciso I do caput será de
R$308.000.000,00 (trezentos e oito milhões de
reais).
§ 2º No exercício de 2002, a alocação dos
recursos de que trata o inciso I do caput será de
R$440.000.000,00 (quatrocentos e quarenta milhões
de reais).
§ 3º A partir de 2003 e até o exercício de 2003,
a alocação anual de recursos do Tesouro Nacional
para o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia será
equivalente ao valor da dotação referida no § 2º, atualizado pela variação acumulada da receita corrente
líquida da União, na forma do regulamento.
§ 4º As disponibilidades ﬁnanceiras do Fundo de
Desenvolvimento da Amazônia ﬁcarão depositadas na
conta única do Tesouro Nacional.
Art. 5º São dedutíveis do repasse dos recursos
de que trata o inciso I do caput do art. 4º, as parcelas
equivalentes às opções de incentivo ﬁscal, relativas ao
imposto de renda de pessoa jurídica, exercidas pelas
empresas, bem como quaisquer comprometimentos
de recursos decorrentes de opções de incentivos ﬁscais no âmbito do Fundo de Investimentos da Amazônia – FINAM.
Parágrafo único. Observado o disposto no caput,
os recursos ﬁnanceiros de que tratam os §§ 2º e 3º
do art. 42 serão repassados integralmente ao Fundo
de Desenvolvimento da Amazônia, na forma de duodécimos mensais.
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Art. 6º O Fundo de Desenvolvimento da Amazônia terá como agentes operadores o Banco da
Amazônia S.A. e outras instituições ﬁnanceiras oﬁciais federais, a serem deﬁnidas em ato do Poder
Executivo, que terão, dentre outras, as seguintes
competências:
I – ﬁscalizar e atestar a regularidade dos projetos
sob sua condução; e
II – propor a liberação de recursos ﬁnanceiros
para os projetos autorizados pela ADA.
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre
a remuneração do agente operador.
Art. 7º A participação do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia nos projetos de investimento será
limitada a um percentual do valor das inversões totais
previstas para a implantação de projeto, conforme dispuser o regulamento.
Parágrafo único. A participação referida no caput será representada por debêntures conversíveis
em ações, cujo exercício pela ADA ﬁca limitado a cinqüenta por cento da participação.
SEÇÃO III
Do Conselho Deliberativo
para o Desenvolvimento da Amazônia
Art. 8º O Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia passa a denominar-se Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento
da Amazônia e integrará a estrutura do Ministério da
Integração Nacional.
Art. 9º Ao Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento da Amazônia compete:
I – aprovar o Plano de Desenvolvimento da Amazônia e o Plano de Financiamento Plurianual;
II – estabelecer diretrizes e prioridades para o
ﬁnanciamento do desenvolvimento regional;
III – supervisionar a execução do Plano de Desenvolvimento da Amazônia e o cumprimento das diretrizes referidas no inciso II; e
IV – aprovar o contrato de gestão da entidade
responsável pela implementação do Plano de Desenvolvimento da Amazônia.
Art. 10. O Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento da Amazônia reunir-se-á, ordinariamente,
uma vez a cada semestre, e, extraordinariamente, na
forma do regulamento.
SEÇÃO IV
Da Agência de Desenvolvimento da Amazônia
Art. 11. Fica criada a Agência de Desenvolvimento
da Amazônia – ADA, de natureza autárquica, vinculada
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ao Ministério da Integração Nacional, com o objetivo
de implementar políticas e viabilizar instrumentos de
desenvolvimento da Amazônia.
§ 1º A ADA tem sede e foro na cidade de Belém,
Estado do Pará.
§ 2º A área de atuação da ADA é a deﬁnida no
art. 2º desta medida provisória.
Art. 12. A ADA será dirigida em regime de colegiado por uma diretoria composta de um diretor-geral
e três diretores.
§ 1º A organização básica e as competências
das unidades serão estabelecidas em ato do Poder
Executivo.
§ 2º Integrarão a estrutura da ADA uma Procuradoria-Geral e uma Auditoria-Geral.
Art. 13. O diretor-geral e os demais diretores serão nomeados pelo Presidente da República, sendo
pelo menos um deles escolhido dentre servidores públicos federais.
§ 1º Os diretores serão nomeados após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea f do
inciso III do art. 52 da Constituição.
§ 2º O regulamento disporá sobre a forma de
substituição dos diretores em seus impedimentos.
Art. 14. Fica impedida de exercer cargo de direção
da ADA a pessoa que, nos doze meses anteriores à
data de sua indicação, tenha mantido qualquer um dos
seguintes vínculos com empresa que tenha projeto a
ela submetido ou por ela aprovado:
I – participação direta como acionista ou sócio,
com interesse superior a cinco por cento do capital
social;
II – administrador, gerente ou membro de conselho de administração ou ﬁscal; ou
III – empregado, ainda que com contrato de trabalho suspenso.
Art. 15. São competências da ADA:
I – propor e coordenar a implantação do Plano
de Desenvolvimento da Amazônia, sob supervisão do
Ministério da Integração Nacional;
II – gerir o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia;
III – aprovar projetos a serem executados no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia;
IV – autorizar contratação e liberar recursos do
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, mediante
proposição do agente operador;
V – auditar e avaliar os resultados da aplicação
dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia;

206

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

VI – implementar estudos e pesquisas destinados
à identiﬁcação de potencialidades e vulnerabilidades
socioeconômicas e ambientais e propor estratégias e
ações compatíveis com o espaço regional;
VII – fortalecer as estruturas produtivas da região,
a partir da mobilização do seu potencial;
VIII – promover ações voltadas ao desenvolvimento social na região;
IX – estruturar e implementar redes de informações em apoio às atividades produtivas;
X – promover a cooperação técnica, tecnológica
e ﬁnanceira com organismos nacionais ou internacionais, voltada à integração e ao desenvolvimento
regional;
XI – elaborar estudos de viabilidade de projetos
de integração e de desenvolvimento regional;
XII – implementar programas de capacitação
gerencial, de formação e qualiﬁcação de recursos humanos adequados ao mercado regional;
XIII – realizar estudos de ordenamento e gestão
territoriais e avaliar impactos das ações de integração
e de desenvolvimento na região, especialmente do
ponto de vista ambiental; e
XIV – veriﬁcar a adequabilidade dos projetos à
política de desenvolvimento regional.
Art. 16. Compete à Diretoria Colegiada:
I – exercer a administração da ADA;
II – editar normas sobre matérias de competência da ADA;
III – aprovar o regimento interno da ADA;
IV – cumprir e fazer cumprir as diretrizes e propostas aprovadas pelo Conselho Deliberativo para o
Desenvolvimento da Amazônia;
V – veriﬁcar a compatibilidade dos projetos com
o Plano de Desenvolvimento da Amazônia e com as
diretrizes e prioridades estabelecidas pelo Conselho
Deliberativo para o Desenvolvimento da Amazônia;
VI – aprovar e autorizar a contratação de projetos a serem executados com recursos do Fundo de
Desenvolvimento da Amazônia;
VII – encaminhar a proposta de orçamento da
ADA ao Ministério da Integração Nacional;
VIII – encaminhar os relatórios de gestão e os
demonstrativos contábeis da ADA aos órgãos competentes;
IX – autorizar a divulgação de relatórios sobre
as atividades da ADA;
X – decidir pela venda, cessão ou aluguel de bens
integrantes do patrimônio da ADA;
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XI – notiﬁcar e aplicar as sanções previstas na
legislação; e
XII – conhecer e julgar pedidos de reconsideração de decisões de membros da Diretoria.
§ 1º A Diretoria Colegiada reunir-se-á com a
presença de, pelo menos, três Diretores, dentre eles
o Diretor-Geral, e deliberará por maioria simples de
votos.
§ 2º As decisões relacionadas com as competências institucionais da ADA serão tomadas pela Diretoria Colegiada.
Art. 17. Compete ao Diretor-Geral da ADA:
I – exercer a sua representação legal;
II – presidir as reuniões da Diretoria Colegiada;
III – cumprir e fazer cumprir as decisões da Diretoria Colegiada;
IV – decidir, ad referendum da Diretoria Colegiada, as questões de urgência;
V – decidir, em caso de empate, nas deliberações
da Diretoria Colegiada;
VI – nomear e exonerar servidores;
VII – prover os cargos em comissão e as funções
de conﬁança;
VIII – admitir empregados e requisitar e demitir
empregados e servidores;
IX – aprovar editais de licitação e homologar adjudicações;
X – encaminhar ao Ministério da Integração Nacional a proposta de orçamento da ADA;
XI – autorizar a contratação de serviços de terceiros, na forma da legislação especíﬁca;
XII – assinar contratos, acordos e convênios, previamente aprovados pela Diretoria Colegiada; e
XIII – ordenar despesas e praticar os atos de gestão necessários ao alcance dos objetivos da ADA.
Art. 18. Constituem receitas da ADA:
I – dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Geral da União;
II – transferências do Fundo de Desenvolvimento
da Amazônia, equivalente a dois por cento do valor de
cada liberação de recursos, a título de remuneração
pela gestão daquele Fundo; e
III – quaisquer outras receitas não especiﬁcadas
nos incisos I e II.
Art. 19. A administração da ADA será regida por
contrato de gestão, ﬁrmado pelo Ministro de Estado da
Integração Nacional e pelo Diretor-Geral, previamente
aprovado pelo Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento da Amazônia.

AGOSTO 2004
27208

Sexta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Parágrafo único. O contrato de gestão estabelecerá os parâmetros para a administração interna da
ADA, bem assim os indicadores que permitam avaliar,
objetivamente, a sua atuação administrativa e o seu
desempenho.
Art. 20. O descumprimento injustiﬁcado do contrato de gestão poderá implicar a exoneração do DiretorGeral, pelo Presidente da República, mediante solicitação do Ministro de Estado da Integração Nacional.
CAPÍTULO II
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 21. Fica extinta a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM.
§ 1º Observado o disposto nos arts. 9º e 15, as
competências atribuídas pela legislação à Sudam e
ao seu Conselho Deliberativo ﬁcam transferidas para
a União.
§ 2º A União sucederá a Sudam nos seus direitos e obrigações.
§ 3º Fica transferida para a União, por intermédio
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
a responsabilidade pela administração e pagamento
de inativos e pensionistas da Sudam.
§ 4º O quadro de servidores, os cargos em comissão e as funções gratiﬁcadas da Sudam ﬁcam
transferidos para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 5º Compete ao Ministério da Integração Nacional:
I – a análise, a aprovação e as demais providências relativas à prestação de contas decorrentes dos
convênios ou instrumentos similares ﬁrmados pela
Sudam;
II – a administração dos projetos em andamento
na Sudam, relacionados com o seu Fundo de Investimento, podendo cancelar tais projetos, nas hipóteses
previstas na legislação especíﬁca;
III – o inventário e a administração dos bens e
direitos da Sudam; e
IV – o exercício das demais atribuições legais da
Sudam e do seu Conselho Deliberativo.
§ 6º Na hipótese de cancelamento na forma do
inciso II do § 5º, caberá recurso ao Ministro de Estado da Integração Nacional, de conformidade com o
disposto no art. 59 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999.
Art. 22. A instalação da ADA e o início do exercício
de suas competências dar-se-ão a partir da publica-
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ção da sua estrutura regimental em ato do Presidente
da República.
Parágrafo único. Enquanto não instalada a ADA,
a União exercerá as competências estabelecidas no
art. 15 desta medida provisória.
Art. 23. A ADA poderá requisitar, com ônus, servidores e empregados de órgãos e entidades integrantes
da Administração Pública Federal.
Parágrafo único. Durante os primeiros vinte e quatro meses subseqüentes à sua instalação, a ADA poderá
complementar a remuneração do servidor ou empregado público requisitado, até o limite da remuneração
do cargo efetivo ou emprego permanente ocupado no
órgão ou na entidade de origem, quando a requisição
implicar redução dessa remuneração.
Art. 24. A Advocacia-Geral da União representará a ADA nos processos judiciais em que ela for parte
ou interessada, até a implantação de sua Procuradoria-Geral.
Art. 25. O Ministério da Integração Nacional e
a Advocacia-Geral da União promoverão, no prazo
máximo de cento e vinte dias, levantamento dos processos judiciais em curso, em que a Sudam ﬁgure
como parte.
Art. 26. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações
orçamentárias aprovadas na Lei nº 10.171, de 5 de
janeiro de 2001, consignadas à Subam, relativas à
despesa referida no § 3º do art. 21 desta medida provisória, bem como àquelas relativas ao pagamento de
benefícios aos servidores e encargos sociais correspondentes, para o Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, mantida a mesma classiﬁcação orçamentária, expressa por categoria de programação em seu
menor nível, observado o disposto no § 2º do art. 3º
da Lei nº 9.995, de 25 de julho de 2000, assim como
o respectivo detalhamento por esfera orçamentária,
grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades
de aplicação e identiﬁcadores de uso.
Art. 27. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações
orçamentárias aprovadas na Lei nº 10.171, de 2001,
consignadas à Sudam, para o Ministério da Integração
Nacional e para a ADA, mantida a mesma classiﬁcação orçamentária, expressa por categoria de programação em seu menor nível, observado o disposto no
§ 2º do art. 3º da Lei nº 9.995, de 2000, assim como
o respectivo detalhamento por esfera orçamentária,
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grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades
de aplicação e identiﬁcadores de uso.
Art. 28. Enquanto não dispuser de qualiﬁcação
técnica para análise de viabilidade econômico-ﬁnanceira de projetos e avaliação de risco dos tomadores,
a ADA ﬁrmará convênio ou contrato com entidades
federais detentoras de reconhecida experiência naquelas matérias.
Parágrafo único. Ato do Chefe do Poder Executivo reconhecerá, por proposta do Ministro de
Estado da Integração Nacional, a qualificação da
ABA para o exercício da competência a que se refere o caput.
Art. 29. Os beneﬁciários de projetos aprovados
e em implantação, desde que atendidas as condições
especíﬁcas de cada Fundo ou linha de ﬁnanciamento,
poderão optar pela sistemática:
I – de investimento do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia;
II – de ﬁnanciamento do Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte, observada a área de atuação
estabelecida no inciso I do art. 5º da Lei nº 7.827, de
27 de setembro de 1989; ou
III – outras linhas de ﬁnanciamento a cargo de
instituições ﬁnanceiras federais.
Parágrafo único. A programação orçamentária
anual do Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte contemplará dotações destinadas ao atendimento
da opção prevista no inciso II deste artigo.
Art. 30. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 2.157-4, de 27 de
julho de 2001.
Art. 31. Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 32. Ficam revogados:
I – a alínea b e os §§ 1º do art. 7º da Lei nº 5.174,
de 27 de outubro de 1966;
II – os §§ 1º a 7º do art. 1º os arts. 2º, 4º, 5º, 15 e
16 do Decreto-Lei nº 756, de 11 de agosto de 1969;
III – a alínea b do parágrafo único do art. 1º do
Decreto-Lei nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974;
IV – a alínea b do art. 1º do Decreto-Lei nº 756,
de 11 de aposto de 1969, ressalvado o direito previsto
no art. 9º da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991,
para as pessoas que já o tenham exercido, até o ﬁnal
do prazo previsto para a implantação de seus projetos, desde que estejam em situação de regularidade,
cumpridos todos os requisitos previstos e os cronogra-
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mas aprovados.(Vide Medida Provisória nº 2.199-14,
de 24-8-2001)
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– O Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 2004, vai
às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais; os Projetos de Lei da Câmara nºs 59 e 60,
de 2004-Complementares, vão às Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania, e de Assuntos
Econômicos.
Sobre a mesa, Projetos de Decreto Legislativo
que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Maguito Vilela.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 898, DE 2004
(Nº 516/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Verdes Mares Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 387, de 18 de julho de 2001, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 14 de abril de 1995, a permissão
outorgada à Rádio Verdes Mares Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.025, DE 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, renovações de
permissão para explorar, por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, conforme os seguintes atos e
entidades:
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1 – Portaria nº 288, de 20 de junho de 2000
– Rádio Luz e Alegria Ltda., na cidade de Frederico
Westphalen – RS;
2 – Portaria nº 727, de 7 de dezembro de 2000
– Rede Popular de Comunicações Ltda., na cidade de
Rio Grande – RS;
3 – Portaria nº 182, de 17 de abril de 2001 – Rádio Paulista de Avaré, na cidade de Avaré – SP;
4 – Portaria nº 185, de 17 de abril de 2001 – Rádio
Vox 90 Ltda., originariamente Rádio Cultura de Americana Ltda., na cidade de Americana – SP;
5 – Portaria nº 189, de 17 de abril de 2001 – Empresa Fluminense de Comunicação Ltda., originariamente Rádio Difusora Fluminense Ltda., na cidade
de Niterói – RJ;
6 – Portaria nº 191, de 17 de abril de 2001 – Boa
Sorte – Rádio e Televisão Ltda, originariamente Radiodifusão e Comunicação ABC Ltda., na cidade de
Araguaína – TO;
7– Portaria nº 194, de 17 de abril de 2001 – Rádio Lite FM Ltda., originariamente Rádio Antena Um
Ltda., na cidade do Rio de Janeiro – RJ;
8 – Portaria nº 349, de 28 de junho de 2001
– Rádio Ruy Barbosa Ltda., na cidade de Rui Barbosa – BA;
9 – Portaria nº 350, de 28 de junho de 2001 – Rádio Rural de Concórdia Ltda., originariamente Fundação
Rádio Rural, na cidade de Concórdia – SC;
10 – Portaria nº 367, de 5 de julho de 2001 – Rádio Cultura de Assis Ltda., na cidade de Assis – SP;
11 – Portaria nº 368, de 5 de julho de 2001 –
Rede Mineira de Rádio e Televisão Ltda., na cidade
de Uberlândia – MG;
12– Portaria nº 369, de 5 de julho de 2001 – Rádio Princesa do Oeste Ltda., na cidade de Xanxerê
– SC;
13 – Portaria nº 373, de 11 de julho de 2001
– Fundação Evangelii Nuntiandi, originariamente Rádio Alvorada de Parintins Ltda., na cidade de Parintins-AM; e
14 – Portaria nº 387, de 18 de julho de 2001 –
Rádio Verdes Mares Ltda., originariamente S.A. Rádio
Verdes Mares, na cidade de Fortaleza – CE;
Brasília, 24 de setembro de 2001. Fernando
Henrique Cardoso.
MC nº 541 EM
Brasilia, 23 de agosto de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 387, de 18 de julho de 2001, pela
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qual renovei a permissão outorgada à Rádio Verdes
Mares Ltda., originariamente S.A. Rádio Verdes Mares,
pela Portaria nº 317, de 7 de abril de 1975, renovada
pela Portaria MC nº 65, de 22 de junho de 1992, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 15, de 9 de março
de 1995, publicado no Diário Oﬁcial da União de 10
subseqüente, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou
a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º, do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo nº 53650.000030/95
que lhe deu origem.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 387, DE 18 DE JULHO DE 2001
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53650.000030/95, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo como art. 33, § 3º da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos,
a partir de 14 de abril de 1995., a permissão outorgada á Rádio Verdes Mares Ltda., originariamente S.A.
Rádio Verdes Mares, pela Portaria MC nº 317, de 7 de
abril de 1975, renovada pela Portaria MC nº 65, de 22
de junho de 1992, aprovada pelo Decreto Legislativo
nº 15, de 9 de março de 1995, publicado no Diário
Oﬁcial da União de 10 subseqüente, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 899, DE 2004
(Nº 624/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Integridade de Radiodifusão Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Taubaté, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 1.015, de 20 de junho de 2002, que renova por 10 (dez) anos, a partir de 29 de setembro
de 1996, a permissão outorgada à Rede Integridade de Radiodifusão Ltda., para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Taubaté, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicacão.
MENSAGEM Nº 802, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, renovações de permissões para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora, conforme os seguintes atos e entidades:
I – onda média:
Portaria nº 533, de 11 de setembro de 2001
– Fundação Rádio Popular Fluminense, na cidade de
Conceição de Macabú – RJ;
II – freqüência modulada:
a) Portaria nº 1.015, de 20 de junho de 2002
– Rede Integridade de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Taubaté – SP;
b) Portaria nº 1.113, de 26 de junho de 2002
– Rádio Aliança Igarapava Ltda. – ME, na cidade de
lgarapava – SP; e
c) Portaria nº 1.306, de 16 de julho de 2002 – Rádio Laser Ltda., na cidade de Valinhos – SP.
Brasília, 18 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
MC nº 1.237 EM
Brasília, 30 de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 1015, de 20 de junho de 2002,
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pela qual renovei a permissão outorgada originariamente à Rádio ltaipú de Taubaté Ltda., pela Portaria
nº 1.076, de 21 de setembro de 1976, renovada por
meio da Portaria nº 277, de 11 de novembro de 1986,
e transferida para a Rede Integridade de Radiodifusão
Ltda., conforme Portaria nº 726, de 7 de dezembro de
2000, publicada no Diário Oﬁcial da União em 16 de
fevereiro de 2001, para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Taubaté, Estado de São Paulo.
2. Os órgãos competentes deste ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou
a deferir o requerimento de renovação
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53830.001048/96, que lhe deu
origem.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.015, DE 20 DE JUNHO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53830.001048/96, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º,
da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 29 de setembro de 1996, a permissão outorgada originariamente à Rádio Itaipu
de Taubaté Ltda., pela Portaria nº 1.076, de 21 de
setembro de 1976, renovada por meio da Portaria
nº 277, de 11 de novembro de 1986, e transferida
para a Rede Integridade de Radiodifusão Ltda.,
conforme Portaria nº 726, de 7 de dezembro de
2000, publicada no Diário Oficial da União em 16
de fevereiro de 2001, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo.
Art. 2º A exploração do serviço, cuja outorga é
renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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PARECER CONJUR./MC. Nº 1.224/2002
Referência: Processo nº 53830.001048/96.
Origem: Delegacia do MC no Estado de São Paulo.
Interessada: Rádio Integridade de Radiodifusão Ltda.
Assunto: Renovação de Outorga.
Ementa: Permissão para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, cujo prazo teve
seu termo ﬁnal em 29 de setembro de 1996. Pedido
apresentado intempestivamente. Regulares a situação
técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Tratam os presentes autos de pedido de renovação do prazo de vigência de permissão para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Taubaté, Estado de São
Paulo, formulado pela Rádio Integridade de Radiodifusão Ltda.
2. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia do MC no Estado de São Paulo – DMC/SP, tendo
aquela Delegacia concluído favoravelmente ao pleito,
consoante Parecer Jurídico nº 790/99, ﬂs. 74 a 76, dos
autos, ao qual acrescentamos o seguinte:
• concedida originalmente à Rádio Itaipú de
Taubaté Ltda., por meio da Portaria nº 1.076,
de 21 de setembro de 1976, a outorga em
apreço foi renovada, a partir de 29 de setembro de 1986, pela Portaria nº 277, de 11
de novembro de 1986;
• através da Portaria nº 726, de 7 de dezembro de 2000, publicada no Diário Oﬁcial da
União em 16 de fevereiro de 2001, transferiu-se a concessão outorgada à Rádio Itaipú
de Taubaté Ltda. para a Rádio Integridade
de Radiodifusão Ltda;
• em decorrência da transferência direta supra
e, ainda, em virtude da alteração contratual autorizada pela Portaria nº 54, de 15 de
abril de 2002, os quadros societário e diretivo da entidade encontram-se atualmente
assim constituídos:

3. Ressalte-se que o pedido de renovação da
entidade foi apresentado a este ministério intempestivamente, em 6 de agosto de 1996, conforme requerimento de ﬂ. 1 dos autos.
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4. No que respeita à intempestividade do pedido,
mencionada no presente parecer, tecemos algumas
considerações.
5. A legislação que trata da renovação das concessões e permissães está consubstanciada na Lei nº
5.785, de 23 de junho de 1972, regulamentada pelo
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983.
6. Nos termos da legislação citada, “as entidades
que pretenderem a renovação do prazo de concessão
ou permissão deverão dirigir requerimento ao órgão
competente do Ministério das Comunicações no período
compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês
anteriores ao término do respectivo prazo.” (art. 4º da
Lei nº 5.785/72 e art. 3º do Decreto nº 88.066/83).
7. O citado Decreto nº 88.066/83, em seu artigo
7º, assim dispõe:
“Art. 7º A perempção da concessão ou
permissão será declarada quando, terminado
o prazo:
I – a renovação não for conveniente ao
interesse nacional;
II – veriﬁcar-se que a interessada não
cumpriu as exigências legais e regulamentares
aplicáveis ao serviço, ou não observou suas
ﬁnalidades educativas e culturais.”
8. Este ministério, ao dar curso ao pedido intempestivo de renovação, formulando exigências compatíveis à espécie, assentiu na continuidade do processo,
reconhecendo-o sanável, admitindo, de modo indireto
mas inequívoco, que os estudos inerentes se concluíssem no sentido da renovação, inviabilizando, desta
forma, a conversão do processo de renovação, nesta
fase, em processo de revisão, visando à perempção,
diante da não oposição expressa deste órgão ao trâmite
processual iniciado, na forma em que foi iniciado.
9. O procedimento de perempção da outorga deveria partir de iniciativa deste ministério, até porque as
cláusulas baixadas pelo ato administrativo que consubstancia a permissão – portaria ministerial – determinam
que “ﬁndo o prazo da outorga, salvo procedimento tempestivo de renovação e respectivo deferimento, será a
mesma declarada perempta, sem que a permissionária
tenha direito a qualquer indenização”.
10. Assim é que, medidas administrativas atinentes à declaração de perempção da outorga, já deveriam
ter sido consumadas por este ministério, não se justiﬁcando, agora, tal providência estando a emissora em
funcionamento cumprindo, pois, sua ﬁnalidade.
11. No caso em tela, houve, isto sim, uma manifestação da vontade deste órgão – a formulação
de exigência – presumindo-se o reconhecimento do
ministério na normalidade do processo, porquanto
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não argüida a perempção no momento apropriado e
conduzido o processo, devidamente saneado, para o
procedimento normal de renovação.
12. Diante do concurso das circunstâncias que
envolvem a presente renovação, deve o processo seguir em seu trâmite, sendo viável, juridicamente,
que se autorize a postulada renovação, por 10
anos, a partir de 29 de setembro de 1996, em nome
da Rede Integridade de Radiodifusão Ltda.
13. Estando cumpridas as praxes processuais, no
que se refere a análise técnico-jurídica da matéria, proponho o encaminhamento dos autos, acompanhados de
minutas dos atos próprios, à consideração do Exmº Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autoridade
competente para conhecer e decidir do pedido.
14. Posteriormente, a matéria deverá ser objeto
de apreciação pelo Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
É o Parecer “sub censura”.
Brasília, 10 de junho de 2002. – Maria Lucia
Paternostro Rodrigues, Coordenadora Jurídica de
Radiodifusão.
De acordo. Submeto à Senhora Consultora Jurídica.
Em 10 de junho de 2002. – Maria da Glória Tuxi
F. dos Santos, Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.
Aprovo. Encaminhe-se ao Gabinete do Sr. Ministro.
Em 11 de junho de 2002. – Raimunda Nonata
Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 900, DE 2004
(Nº 680/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educativa e Cultural Lucykeiser para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Carpina, Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.465, de 22 de novembro de 2002, que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cultural Lucykeiser
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Carpina, Estado de Pernambuco..
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 1.152, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, permissões para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, conforme os
seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 2.465, de 22 de novembro de 2002
– Fundação Educativa e Cultural Lucykeiser, na cidade
de Carpina – PE; e
2 – Portaria nº 2.466, de 22 de novembro de 2002
– Fundação Fundesul, na cidade de Mucuri – BA.
Brasília, em 20 de dezembro de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 1.509 EM
Brasília, 9 de dezembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº
53103.000301/2001, de interesse da fundação Educativa e Cultural Lucykeiser, objeto de permissão para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Carpina, Estado de Pernambuco.
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 dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com ﬁns
exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 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, acompanhado do processo que lhe
deu origem.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 2.465, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no art. 13,
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§ 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 53103.000301/2001, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Educativa e Cultural Lucykeiser para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Carpina,
Estado de Pernambuco.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, 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.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
PARECER Nº 222/2002
Referência Processo nº 53103.000301/01
Interessada Fundação Educativa e Cultural Lucykeiser
Assunto Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa – Independe de edital a outorga para serviço
de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
– Atendimento das exigências estabelecidas no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Portaria
Interministerial nº 651/99.
Conclusão Pelo deferimento
I – Os Fatos
A Fundação Educativa e Cultural Lucykeiser,
com sede na cidade de Taquaritinga do Norte, Estado
de Pernambuco, requer lhe seja outorgada permissão
para executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Carpina, Pernambuco, mediante a
utilização do canal 293E, 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, administrativa e ﬁnanceira, cujo objetivo principal é promover,
mediante concessão ou permissão, programas informativos, culturais e recreativos pela TV e outros meios
de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos pela
legislação de radiodifusão, a entidade apresentou toda
a documentação pertinente.
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4. A escritura pública com o estatuto social da
entidade encontra-se devidamente matriculada no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Livro “A” sob o nº
57, aos 19 dias do mês de abril de 2001, na cidade
de Taquaritinga do Norte, Pernambuco, atendendo a
todos os requisitos dispostos no Código Civil Brasileiro
e na legislação especíﬁca de radiodifusão.
5. O cargo de Diretor Presidente, que terá mandato de três anos, de acordo o artigo 33 do Estatuto da
entidade, está ocupado pela Sra. Maria Luciene Pessoa
da Silva, cabendo a ela a representação ativa e passiva
da fundação, nos atos de sua administração.
6. Estão previstos também os cargos de Diretor
Vice-Presidente, ocupado pelo Sr. Isaac Martins de
Lucena e de Diretor Administrativo e Financeiro, ocupado pelo Sr. Waldenízio Melo do Nascimento.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, concessão e autorização 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 outorgar concessão, permissão e autorização para o referido 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
publicação de dital para a outorga de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
“Art. 13. ................................................
§ 1º É indispensável a licitação para a
outorga 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 entidade encaminhou a declaração prevista na Portaria
Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada 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 declaração ﬁrmada por eles e juntada à ﬂ. 25 dos
presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído,
em conformidade com os dispositivos legais que
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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, 25 de julho de 2002. – Fernando Sampaio Netto, Assessor Jurídico.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 25 de julho de 2002. – Napoleão Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 25 de julho de 2002. – Hamiltom Magalhães Mesquita, Diretor do Departamento e Outorga
de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 26 de julho de 2002. – Alexandre Antonio de Souza, Secretário de Serviço de Radiodifusão Substituto.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 901, DE 2004
(Nº 717/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada a FM Rádio Voz do Agreste Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Cupira, Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 181, de 19 de fevereiro de 2002, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 24 de outubro de 1995,
a permissão outorgada à FM Rádio Voz do Agreste
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Cupira, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 679, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federai, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, renovações de permissões
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
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freqüência modulada, conforme os seguintes atos e
entidades:
1 – Portaria nº 181, de 19 de fevereiro de 2002
– FM Rádio Voz do Agreste Ltda., na cidade de Cupira – PE;
2 – Portaria nº 435, de 22 de março de 2002
– Scala FM Stéreo de Curitiba Ltda., na cidade de
Curitiba – PR;
3 – Portaria nº 588, de 16 de abril de 2002 – Rádio Cultura de Uberlândia Ltda., na cidade de Uberlândia – MG;
4 – Portaria nº 634, de 26 de abril de 2002 – Rádio e Televisão Educadora Música e Cultura Ltda., originalmente Rádio Educadora Música e Cultura Ltda.,
na cidade de Batatais – SP;
5 – Portaria nº 637, de 26 de abril de 2002
– Som Três Radiodifusão Ltda., na cidade de Três
Lagoas – MS;
6 – Portaria nº 667, de 30 de abril de 2002 – Rádio
Som de Gurupí Ltda., na cidade de Gurupí – TO;
7 – Portaria nº 698, de 9 de maio de 2002 – Sociedade Rádio Clube de Varginha Ltda., na cidade de
Varginha – MG;
8 – Portaria nº 701, de 9 de maio de 2002 – Rádio Porto Brasil FM Estéreo Ltda., na cidade de Porto
Seguro – BA;
9 – Portaria nº 702, de 9 de maio de 2002 – Mundaí Rádio FM de Eunápolis Ltda., na cidade de Santa
Cruz Cabrália – BA;
10 – Portaria nº 741, de 10 de maio de 2002
– Sistema Mineiro de Radiodifusão Ltda., na cidade
de Itanhém – BA;
11 – Portaria nº 743, de 10 de maio de 2002 – Rádio Tropical FM Ltda., na cidade de Biriguí – SP; e
12 – Portaria nº 1.013, de 20 de junho de 2002
– Fundação Sinodal de Comunicação, na cidade de
Novo Hamburgo – RS.
Brasília, 1º de agosto de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 873 EM
Brasília, 24 de junho de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a inclusa Portaria nº 181, de 19 de fevereiro de 2002, pela
qual renovei a permissão outorgada à FM Rádio Voz
do Agreste Ltda., pela Portaria MC nº 302, de 23 de
outubro de 1985 publicada no Diário Oﬁcial da União
de 24 seguinte, para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Cupira,
Estado de Pernambuco.
2. Os órgãos competentes deste ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído
de acordo com a legislação aplicável, o que me levou
a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na-
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cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo nº 53103.000348/95,
que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 181, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53103.000348/95, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos,
a partir de 24 de outubro de 1995, a permissão outor-
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gada à FM Rádio Voz do Agreste Ltda., pela Portaria
MC nº 302, de 23 de outubro de 1985, publicada no
Diário Oﬁcial da União de 24 seguinte, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Cupira,
Estado de Pernambuco.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 902, DE 2004
(Nº 831/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Jofeco e Comunicação para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 786, de 15 de maio de 2002, que outorga
permissão à Fundação Jofeco e Comunicação para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 566, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, com
ﬁns exclusivamente educativos, serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os
seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 418, de 20 de março de 2002
– Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa Alternativa, na cidade de Guaíra – SP;
2 – Portaria nº 606, de 24 de abril de 2002 – Fundação João Ricardo Silveira, na cidade de Quixadá
– CE;
3 – Portaria nº 775, de 15 de maio de 2002 – Fundação Padre João Sticker, na cidade de Jucás – CE;
4 – Portaria nº 776, de 15 de maio de 2002 – Fundação Maria Targino Pontes de Araújo, na cidade de
João Câmara – RN;
5 – Portaria nº 777, de 15 de maio de 2002 – Fundação Martins, na cidade de Ipu – CE;
6 – Portaria nº 778, de 15 de maio de 2002 –
Fundação Educativa do Tocantins, na cidade de Gurupi – TO;
7 – Portaria nº 779, de 15 de maio de 2002 – Fundação Rádio e TV Educativa de Juína, na cidade de
Juína – MT;
8 – Portaria nº 780, de 15 de maio de 2002 –
Fundação Nelson Castilho, na cidade de Goiatuba
– GO.;
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9 – Portaria nº 782, de 15 de maio de 2002 –
Fundação Universidade de Passo Fundo, na cidade
de Soledade – RS;
10 – Portaria nº 783, de 15 de maio de 2002 – Fundação Rui Baromeu, na cidade de Ibiraçu – ES;
11 – Portaria nº 786, de 15 de maio de 2002
– Fundação Jofeco e Comunicação, na
cidade de Arcoverde – PE.; e
12 – Portaria nº 794, de 16 de maio de 2002
– Fundação São Domingos Sávio, na cidade de Dourado – SP.
Brasília, 3 de julho de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 811 EM
Brasília, 7 de junho de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº
29103.000426/91, de interesse da Fundação Jofeco
e Comunicação, objeto de permissão para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade
de Arcoverde, Estado de Pernambuco.
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 dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com ﬁns
exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra devidamente instruído, de acordo com a legislação aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações
exigidas para a execução do serviço, o que me levou a
outorgar a permissão, nos termos da inclusa portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 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,
acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 786, DE 15 DE MAIO DE 2002
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 vista o
que consta do Processo nº 29103.000426/91, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Jofeco e
Comunicação para executar, pelo prazo de dez anos,
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamnente educativos, na cidade de Arcoverde, Estado
de Pernambuco.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, 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.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
PARECER Nº 322/99-DOUL
Referência: Processo nº 29103000426/91
Interessada: Fundação Jofeco de Comunicação
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – Independe de edital a outorga para serviço de radiodifusão com ﬁnalidade exclusivamente
educativa.
– Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão e na Portaria Interministerial nº 832/76
Conclusão: – Pelo deferimento
I – Os Fatos
A Fundação Jofeco de Comunicação, com sede
na cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco, requer
lhe seja outorgada permissão para executar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com ﬁnalidade exclusivamente educativa, mediante a
utilização do canal 294-E.
2. Os estatutos da entidade, registrados no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, na Comarca
de Arcoverde, no Estado de Pernambuco, apontado no
Protocolo A-01 ﬂ. 56, sob o número de ordem 1248, foi
registrado no livro A-2 ﬂs. 18/19, sob o nº 81, publicado
no DOEP, em 2 de julho de 1991, no livro de registro
civil de pessoas jurídicas, reformulado através do Termo
Aditivo averbado à margem do registro 81, na coluna
das averbações à ﬂ. 18, do Livro A nº 2, preenchem os
requisitos do Código Civil Brasileiro e se encontram de
acordo com a legislação especíﬁca de radiodifusão.
3. O Conselho Diretor está assim constituído:
Conselho Diretor
Cargos
Nomes
Diretor Presidente:
João Ferreira Correia
Diretor Vice-Presidente:
Zalboeno Lins Ferreira
Diretor Secretário: Roberto Salomão Correia da Silva
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4. A documento pertinente aos diretores foi anexada aos autos, encontrando-se às ﬂs. 20 e seguintes.
II – Do Mérito
5. A outorga de permissão, concessão e autorização para executar serviço de radiodifusão sonora e de
sons e imagens está admitida na Constituição Federal
(letra a, inciso XII, do art. 21).
6. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo, competência para outorgar concessão, permissão e autorização para o referido serviço, ao tempo em que condiciona a eﬁcácia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
7. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 53.795, de 31 de outubro
de 1963, em seu art. 13, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, publicado no DOU de 26
subseqüente, dispensa a publicação de edital para a
outorga de serviço de radiodifusão com ﬁns exclusivamente educativos.
“Art. 13. ................................................
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão
com ﬁns exclusivamente educativos”.
8. A documentação instrutória referente à entidade e aos seus diretores está em ordem. A anuência da
Fundação Roquette Pinto, entidade sob a qual estão
subordinadas as emissoras educativas, encontra-se
à ﬂ. 88.
9. O deferimento da outorga pretendida não implicará descumprimento dos limites ﬁxados pelo Decreto
nº 236/67, quanto aos diretores, conforme declaração
ﬁrmada pelos mesmos.
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 e Licenciamento 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.
Maria Antonieta de Alvarenga Grossi, Advogada – OAB/DF – 5419
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 18 de novembro de 1999. – Napoleão
Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
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À consideração do Sr. Secretário de Serviços de
Radiodifusão.
Brasília, 18 de novembro de 1999. – Antonio
Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorgas
e Licenciamento.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 4 de junho de 2002. – Paulo Menicucci,
Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação (decisão terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 903, DE 2004
(Nº 3.148/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Sociedade
de Desenvolvimento Comunitário e Social
do Céu Azul – SODESCCA a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Valparaíso de Goiás, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 996, de 12 de junho de 2002, que autoriza a
Sociedade de Desenvolvimento Comunitário e Social
do Céu Azul – SODESCCA a executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Valparaíso de Goiás,
Estado de Goiás.
Art. 2o Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 722, DE 2002
Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3o do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os
seguintes atos e entidades:
1 – Portaria no 980, de 12 de junho de 2002 – Associação dos Amigos do Portal do Alvorada/Coronel
João Sá – BA, na cidade de Coronel João Sá – BA.
2 – Portaria no 981, de 12 de junho de 2002 – Instituto Educacional e Assistencial Santina Caroca, na
cidade de São José de Espinharas – PB;
3 – Portaria no 982, de 12 de junho de 2002 – Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico
e Cultural de Rio Negro – ACORI, na cidade de Rio
Negro – MS;
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4 – Portaria no 983, de 12 de junho de 2002 – Associação de Radiodifusão Comunitária Vista Alegre na
cidade do Rio de Janeiro – RJ;
5 – Portaria no 984, de 12 de junho de 2002 – Associação Cultural Comunitária Família de Jataí, na cidade de Jataí – GO;
6 – Portaria no 985, de 12 de junho de 2002 –
União dos Moradores das Ruas Nova e Dom Pedro II,
na cidade de Graça Aranha – MA;
7 – Portaria no 986, de 12 de junho de 2002 – Sociedade de Desenvolvimento Comunitário e Social do
Céu Azul – SODESCCA, na cidade de Valparaíso de
Goiás – GO;
8 – Portaria no 987, de 12 de junho de 2002 – Associação da Rádio Comunitária Educativa Cristal FM,
na cidade de Corumbiara – RO;
9 – Portada no 988, de 12 de junho de 2002
– Associação Comunitária Alto da Lagoa, na cidade
de Pintadas – BA;
10 – Portaria no 989, de 12 de junho de 2002 – A
Voz de Lagoa Santa – Associação Comunitária Lagoa
– Santense de Assistência Social e Radiodifusão, na
cidade de Lagoa Santa – MG;
11 – Portaria no 990, de 12 de junho de 2002
– Associação Rádio Comunitária Nova Trento, na cidade de Flores da Cunha – RS;
12 – Portaria no 992, de 12 de junho de 2002
– Associação Comunitária Cultural e Artística Amigos
de Tamarana, na cidade de Tamarana – PR; e
13 – Portaria no 993, de 12 de junho de 2002 Associação Cultural e Comunitária de Celso Ramos, na
cidade de Celso Ramos – SC.
Brasília, 14 de agosto de 2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 996 EM
Brasília, 12 de julho de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Sociedade de Desenvolvimento Comunitário e Social do Céu Azul – SODESCCA; na cidade
de Valparaíso de Goiás, Estado de Goiás, 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 maneira a incentivar o desenvolvi-

224

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
3. Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural, mas também servem
de elo à integração de informações benéﬁcas em todos os seguimentos e a todos esses núcleos populacionais.
4. Sobre o caso em espécie, determinei análises técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de
origem, consubstanciada nos autos do Processo
Administrativo nº 53.670.000.555/98, que ora faço
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
Em conformidade com os preceitos educacionais
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 Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 986, DE 12 DE JUNHO DE 2002
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos arts.
10 e 19 do Decreto no 2.615, de 3 de junho de 1998,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53.670.000.555/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Sociedade de Desenvolvimento
Comunitário e Social do Céu Azul – SODESCCA, com
sede na Rua 80, Quadra 159, lote no 23, Céu Azul, na
cidade de Valparaíso de Goiás, Estado 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 subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 16º03’28”S e longitude em
48º00’46’W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3o do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5o Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
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RELATÓRIO Nº 312/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.670.000.555/98, de 282-98.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Sociedade de Desenvolvimento Comunitário e Social do Céu Azul – SODESCCA, localidade
de Valparaíso de Goiás, Estado de Goiás.
I – Introdução
1. A Sociedade de Desenvolvimento Comunitário
e Social do Céu Azul – SODESCCA, inscrita no CGC/
MF ou CNPJ sob o nº 02.746.4340001-60, no Estado
de Goiás, com sede na Rua 80 – Quadra 159 – Lote
23 – Céu Azul, cidade de Valparaíso de Goiás, dirigiuse ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
por meio de requerimento datado de 23 de setembro
de 1998, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
27 de março de 2000, 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 termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 03 de
junho de 1998.”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário 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 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende instalar
seus equipamentos transmissores, complementando
com o endereço da respectiva estação e coordena-
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das geográﬁcas, além de pedir a designação de canal
para a prestação do serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma
nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, face aos
ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes 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 contida
no intervalo de folhas 5 a 260, 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 informações técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em
área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km, com
centro localizado na Quadra 163, Lote 34 – Loja nº 2
– Céu Azul, na cidade de Valparaíso de Goiás, Estado
de Goiás, de coordenadas geográﬁcas em 16º03’18”S
de latitude e 48º00’43”W de longitude, consoante aos
dados constantes do aviso publicado no DOU, de 273-00, 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 202, denominado de “Roteiro
de Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente, a
requerente indicou novas coordenadas e endereço,
que foram aceitos e analisados por Engenheiro responsável.
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11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– 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 arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos I,
II e III, da Norma 2/98, comprovação de necessária
alteração estatutária, bem como encaminhamento do
cartão do CNPJ, declaração do endereço da sede e encaminhamento do Projeto Técnico (ﬂs. 205 a 260).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 209, ﬁrmado
pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas
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.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 241 e 242.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, concluí 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 requerimento,
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atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Sociedade de Desenvolvimento Comunitário e
Social do Céu Azul – SODESCCA;
– quadro diretivo
Presidente: Sami Aziz Chami
Vice-Presidente: Cícero Antonio Amaral
Secretário: Herlane da Silva Tatico
Tesoureiro: Rubens Alves da Silva
Dir. Executivo: Roberto César do Amaral
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua 80 – Quadra 159 – Lote 23 – Céu Azul, cidade de Valparaiso de Goiás, Estado de Goiás;
– coordenadas geográﬁcas
16º03’28”S de latitude e 48º00’46”W de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 241 e 242, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 209
e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento
do pedido formulado pela Sociedade de Desenvolvimento Comunitário e Social do Céu Azul – SODESCCA, 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 53670000555/98,
de 28 de fevereiro de 1998.
Brasília, 20 de maio de 2002. – Alexandra Luciana Costa, Relatora da Conclusão Jurídica, Chefe
de Divisão /SSR; Neide Aparecida da Silva, Relatora
da conclusão Técnica, Chefe de Divisão/SSR.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga e Serviços de Radiodifusão.
Brasília,24 de maio de 2002. – Nilton Geraldo
Lemes de Lemos, Coordenador Geral.
(A Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 904, DE 2004
(Nº 3.178/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária FJB FM a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
São Geraldo do Baixio, Estado de Minas
Gerais.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.053, de 26 de junho de 2002, que autoriza
a Rádio Comunitária FJB FM a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Geraldo do Baixo, 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.
MENSAGEM Nº 757
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os
seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 1.050, de 26 de junho de 2002
– Associação Liberdade Comunitária de Radiodifusão
de Águas Lindas de Goiás – GO, na cidade de Águas
Lindas de Goiás – GO;
2 – Portaria nº 1.052, de 26 de junho de 2002
– Associação dos Moradores de Ererê-ÃME, na cidade
de Ererê – CE;
3 – Portaria nº 1.053, de 26 de junho de 2002
– Rádio Comunitária FJB FM, na cidade de São Geraldo do Baixo – MG;
4 – Portaria nº 1.125, de 26 de junho de 2002
– Associação Comunitária de Difusão Cultural de Indaial, na cidade de Indaial – SC;
5 – Portaria nº 1.127, de 26 de junho de 2002
– Associação dos Movimentos Populares de Jaraguá,
na cidade de Jaraguá – GO;
6 – Portaria nº 1.128, de 26 de junho de 2002
– Associação Rádio Comunitária Mucajaí, na cidade
de Mucajaí – RR; e
7 – Portaria nº 1.129, de 26 de junho de 2002
– Associação Provisão de Radiodifusão e Apoio ao
Menor – APRAM, na cidade de Anápolis – GO.
Brasília, 27 de agosto de2002. – Fernando Henrique Cardoso.
MC nº 1.022 EM
Brasília, 1º de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
que entidade Rádio Comunitária FJB FM, na cidade
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de São Geraldo do Baixio, Estado de Minas Gerais
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2. A referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
ﬁlosoﬁa de criação desse braço da radiodifusão, de maneira 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 permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural mais, 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, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o
que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo nº
53000.001869/2001, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais 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 Nascimento, Ministro de
Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.053, DE 26 DE JUNHO DE 2002
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 53000.001869/2001, resolve:
Art. 1º Autorizar a Rádio Comunitária FJB FM, com
sede na Rua João Mariano nº 108, Centro, na cidade
de São Geraldo do Baixio, Estado de Minas Gerais,
a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 18º54’00”S e longitude em
41º21’36’W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
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Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.
RELATÓRIO Nº 334/2002-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53000.001869/01, de 30-5-01.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Rádio Comunitária FJB FM, localidade
de São Geraldo do Baixio, Estado de Minas Gerais.
I – Introdução
1. A Rádio Comunitária FJB FM, inscrita no CGC/
MF ou CNPJ sob o número 03.442.602/0001-97, no
Estado de Minas Gerais, com sede na Rua João Mariano nº 108 – Centro, cidade de São Geraldo do Baixio,
dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de requerimentos datados de 27 de
março de 2001 e 25 de junho de 2001, subscritos por
representante legal, demonstrando interesse na exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária, na
localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oﬁcial da União – DOU, de
25 de junho de 2001, Seção 3, que contempla localidade onde pretende instalar o seu transmissor, assim
como o sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por ﬁnal, solicita “a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998”, apresentando ao Ministério a documentação constante dos presentes autos.
II – Relatório
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretário 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 Comuni-
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tária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução
(item 1), ao demonstrar interesse em explorar o serviço, faz indicação da localidade onde pretende 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 serviço, atendendo os requisitos
do item 6.4 da Norma Complementar nº 2/98 e, ainda,
juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma
nº 2/98), está contida nos autos, correspondendo ao
seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos
a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade, em face
dos ditames legais pertinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de armamento, com indicação
do local de instalação do sistema irradiante, e
respectivas coordenadas geográﬁcas;
– informações complementares de dirigentes 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 contida
no intervalo de folhas 4 à 141, 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 informações técnicas de relevância.
III – Relatório
– informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em sua
petição que os equipamentos seriam instalados em área
abrangida pelo círculo de raio igual a 1 km, com centro
localizado no Loteamento Levidno Valadares, Quadra
10, Lote 10, na cidade de São Geraldo do Baixio, Estado de Minas Gerais, de coordenadas geográﬁcas
em 18º55’06”S de latitude e 47º21’53”W de longitude.
Ocorre que as coordenadas foram alteradas, mediante
solicitação datada de 25 de junho de 2001, desta forma
as coordenadas e endereço referentes ao sistema irradiante proposto passaram a ser Rua João Mariano nº
108 – Centro, em 18º54’55”S de latitude e 41º21‘26”W
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de longitude, consoante aos dados constantes do Aviso
publicado no DOU, de 25-6-01, 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 65, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de RadCom”. Posteriormente, a requerente indicou novas coordenadas, que foram aceitas e
analisadas por engenheiro responsável.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de 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 arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para a apresentação
da documentação elencada no subitem 6.7 incisos II
e V da Norma nº 2/98, comprovação de necessária
alteração estatutária, bem como comprovante de válida existência das entidades que manifestaram apoio
à iniciativa, encaminhamento do cartão do CNPJ, declaração do endereço da sede. Encaminhamento do
Projeto Técnico (ﬂs. 68 à 141).
13. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 120 e 121,
ﬁrmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas 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.
14. Segue-se o roteiro de veriﬁcação de instalação da estação, constatando-se conformidade com a
Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11. Folhas 142 e 143.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
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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 requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Rádio Comunitária FJB FM;
– quadro diretivo
Presidente: Wellerson Valério Moreira
Vice-presidente: Maria Rosário B. da Silva
Secretário.: Elisa Raimunda Pires
2ª Secretária: Jerry Neves de Souza
Tesoureira: Floriano Cordeiro da Silva
2ª Tesoureira: Antonio Ramos
Dir. de Patrimônio: José Enéias Filho
Dir. de Com. e Cultura: Aécio Lopes da Silva
Vice Dir. de Com. e Cultura: Emerson Viana de Araújo
Dir. de Operações: Ronaldo Assis de Souza
Vice Dir. de Operações: André Bráz Calisto
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua João Mariano nº 108 – Centro, cidade de São
Geraldo do Baixio, Estado de Minas Gerais;
– coordenadas geográﬁcas
18º54’00” de latitude e 41º21’36” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 142 e 143, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs. 120
e 121 e que se referem à localização da estação.
18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Rádio Comunitária
FJB FM, 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 53000001869/01, de 30 de maio
de 2001.
Brasilia, 3 de junho de 2002. – Alexandra Luciana
Costa, Relator da conclusão Jurídica – Neide Aparecida da Silva,Relator da conclusão Técnica – Neide
Aparecida da Silva,Chefe de Divisão.
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

229

Agosto de 2004

institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 905, DE 2004
(Nº 3.191/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário do
Bairro Centro –Asdecobac a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.126, de 26 de junho de 2002, que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Comunitário do
Bairro Centro – ASDECOBAC a executar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará,
retiﬁcando-se o prazo de autorização para 10 (dez)
anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de
11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 769, 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
á apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1– Portaria nº 214, de 25 de fevereiro de 2002
– Associação Comunitária, Cultural e Beneﬁcente TOPP
FM, na cidade de Santa Juliana–MG;
2 – Portaria nº 216, de 25 de fevereiro de 2002
– Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural
de Roncador, na cidade de Roncador–PR;
3 – Portaria nº 1.051, de 26 de junho de 2002
– Associação Comunitária Beneﬁcente, Cultural de
Radiodifusão Sãomiguelense, na cidade de São Miguel do Anta–MG;
4 – Portaria nº 1.123, de 26 de junho de 2002
– Associação Comunitária Amigos do Rádio de Juiz
de Fora, na cidade de Juiz de Fora–MG;
5 – Portaria nº 1.126, de 26 de junho de 2002
– Associação de Desenvolvimento Comunitário do
Bairro Centro – ASDECOBAC, na cidade de Santa
Izabel do Pará–PA;
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6 – Portaria nº 1.130, de 26 de junho de 2002
– Associação Comunitária Educativa Cidade FM de
Chupinguaia–RO, na cidade de Chupinguaia–RO;
7 – Portaria nº 1.131, de 26 de junho de 2002
– Associação Comunitária Jardinense, na cidade de
Santo Antônio do Jardim–SP;
8 – Portaria nº 1.132, de 26 de junho de 2002 –
Associação Beneﬁcente Cultural Comunitária Educadora “Rainha dos Anjos”, na cidade de Reginópolis–SP;
9 – Portaria nº 1.133, de 26 de junho de 2002
– Fundação Cultural e Recreativa Donaria Rodrigues,
na cidade de Serrano do Maranhão–MA;
10 – Portaria nº 1.168, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Radiodifusão Dr. José
Baptista Filho, na cidade de Nova Era–MG;
11 – Portaria nº 1.169, de 3 de julho de 2002
– Associação de Apoio Comunitário Bethel, na cidade
de Aparecida de Goiânia–GO;
12 – Portaria nº 1.177, de 3 de julho de 2002 – Associação Comunitária Cachoeirense de Radiodifusão,
na cidade de Carmo da Cachoeira–MG;
13 – Portaria nº 1 184, de 3 de julho de 2002
– Associação Comunitária de Ananás, na cidade de
Ananás–TO;
14 – Portaria nº 1.203, de 5 de julho de 2002
– Associação Comunitária Nova Era de Radiodifusão,
na cidade de Boa Esperança–MG; e
15 – Portaria nº 1.204, de 5 de julho de 2002
– Associação Comunitária Renascer de Inhaúma, na
cidade de Inhaúma–MG.
Brasília, 4 de Setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso
MC nº 1.028 EM
Brasília, 1º de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de autorização e respectiva documentação para
a que a entidade Associação desenvolvimento Comunitário do Bairro Centro – ASDECOBAC/na cidade de
Santa Izabel do Pará, Estado do Pará, 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 maneira 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 permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não sé no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo
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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, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53720.000327/01, que ora faço acompanhar, com
a ﬁnalidade de subsidiar os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais 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 Nascimento, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 1.126, DE 26 DE JUNHO DE 2002
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 53720.000327/01, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Centro – ASDECOBAC, com
sede na Travessa José Anúncio, nº 1009 – Centro, na
cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará, a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade ﬁca autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográﬁcas com latitude em 01º17’15”S e longitude em
48º09’46”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 5ºEsta portaria entra em vigor na data de sua
publicação. – Juarez Quadros Nascimento.
INFORMAÇÃO Nº 39/2002/DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53720000327/01 de 29-601.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a
exploração do Serviço de Radiodifusão Comunitária.
Interessado: Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Centro, na localidade de Santa Izabel
do Pará, Estado do Pará.
Conclusão: Processo instruído.
Trata-se o presente processo de pedido de autorização para executar serviço de radiodifusão comu-

AGOSTO 2004
27232

Sexta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nitária na cidade de João Alfredo, Estado de Pernambuco, formulado pela Associação de Desenvolvimento
Comunitário do Bairro Centro.
Em decorrência da análise da documentação
instrutória do processo em epigrafe e de acordo com
a informação CONJUR/MC Nº 141/2002, foram apontadas as seguintes pendências: apresentação da
documentação elencada no subitem 6.7 incisos III, IV,
V e VIII da Norma Complementar 2/98. Desta forma,
seguiram-se diligências para a apresentação da Ata
de Eleição da atual diretoria, tendo sido a mesma
encaminhada pela Requerente, complementando a
documentação instrutória do processo. Vale salientar
que foi indicado como atual Quadro Diretivo o que
se segue:
Presidente: Célia Maria Azevedo Pinheiro
Vice-Presidente: Josué Cristo da Silva Junior
1º Secretário: Nailce Souza Rosa
2º Secretário: Waldinéia da Costa e Silva
Tesoureiro: Ezequiel Pires Furtado
2º Tesoureiro: Alberto Paiva de Oliveira
Frente ao saneamento do processo e ainda, considerando o Relatório nº 207/2002-DOSR/SSR/MC,
este Departamento conclui que toda a documentação
constante dos autos do processo encontra-se de acordo com a legislação atinente.
Face ao exposto, faz-se mister o retorno dos autos
à Consultoria Jurídica, para apreciação do relatado, no
sentido de conceder à Associação de Desenvolvimento
Comunitário do Bairro Centro Outorga de Autorização
para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida. Brasília, 6 de junho de
2002. – Alexandra Luciana Costa, Chefe de Divisão
– SIAPE 1311638
Brasília, 6 de junho de 2002. – Nilton Geraldo
Lemos De Lemos, Coordenador Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Radiodifusão.
Brasília, 6 de junho de 2002. – Hamilton de Magalhaes Mesquita, Diretor do Departamento de Outorga
de Serviços de Radiodifusão.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.597, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002
Altera o parágrafo único do art. 6º da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão comunitária, para aumentar o prazo de outorga.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 906, DE 2004
(Nº 1.166/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão a
Fundação Manoel de Barros para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 2.936, de 18 de dezembro de 2002, que outorga
permissão à Fundação Manoel de Barros para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 683, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 2.936,
de 18 de dezembro de 2002, que outorga permissão à
Fundação Manoel de Barros para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, com ﬁns
exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
Brasília, 2 de dezembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
MC nº 298 EM
Brasília, 6 de agosto de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº
53000.003182/2002, de interesse da Fundação Manoel
de Barros, objeto de permissão para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
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 dezembro de 1996, não dependerá de edital a
outorga para execução de serviço de radiodifusão com
ﬁns exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualiﬁcações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.
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4. Esclareço que, nos termos do § 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,
acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente,
PORTARIA Nº 2.936, DE DEZEMBRO DE 2002
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 vista o que consta
do Processo nº 53.000.003.182/2002, resolve:
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Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Manoel
da Barros para executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente
educativos, na cidade de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, 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.
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 907, DE 2004
(Nº 1.186/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Nova Cidade FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Valença, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 536, de 10 de outubro de 2003, que autoriza
a Rádio Comunitária Nova Cidade FM a executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Valença, Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 7, DE 2004
Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifrsão comunitária, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 536, de 10 de outubro de 2003
– Rádio Comunitária Nova Cidade FM, na cidade de
Valença – RJ;
2 – Portaria nº 731, de 15 de dezembro de 2003
– Associação da Rádio Comunitária de Cotriguaçu
(ARCO), na cidade de Cotriguaçu – MT; e
3 – Portaria nº 732, de 15 de dezembro de 2003
– Associação de Amigos do Vale do Guaporé (A.A.V.G),
na Cidade de Pontes e Lacerda – MT.
Brasília, 6 de janeiro de 2004. – Luiz Inácio Lula
Da Silva.
MC nº 474 EM
Brasília, 24 de outubro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Rádio Comunitária Nova Cidade
FM, na cidade de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
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
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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 iniciativa 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 benéﬁcas 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 favoravelmente
ao pleito, constatando a legalidade e a regularidade
do Processo Administrativo nº 53.770.000.623/00, que
ora faço acompanhar, com a ﬁnalidade de subsidiar
os trabalhos ﬁnais.
5. Em conformidade com os preceitos educacionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Miro Teixeira.
PORTARIA Nº 536, DE 10 DE OUTUBRO 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 de 1998,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53.770.000.623/00 e do Parecer/Conjur/MC
nº 1.274/2003, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Rádio Comunitária
Nova Cidade FM, com sede na Rua Nossa Senhora da
Penha, nº 643, 2º andar, bairro de General Osório – centro, na cidade de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
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 geográﬁcas com latitude em 22º12’33”S e longitude em
43º43’10”W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.
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
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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. – Miro Teixeira.
RELATÓRIO Nº 269 /2003-DOSR/SSR/MC
Referência: Processo nº 53.770.000.623-00, protocolizado em 11-5-2000.
Objeto: Requerimento exploração Radiodifusão de
autorização para na exploração do Serviço de Comunitária.
Interessado: Rádio Comunitária Nova Cidade FM, localidade de Valença, Estado do Rio de Janeiro.
I – Introdução
1. A Rádio Comunitária Nova Cidade FM, inscrita
no CNPJ sob o número 03.925.243/0001-29, no Estado
do Rio de Janeiro, com sede na Rua Nossa Senhora
da Penha, 643, 2º andar, bairro General Osório, cidade
de Valença, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, conforme requerimento datado
de 14 de abril de 2000, 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 o seu pleito nos termos
do aviso de habilitação publicado no Diário Oﬁcial da
União – DOU, 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
outra entidade foi objeto de exame por parte do Departamento 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 dos arquivamentos, bem como a indicação
da relação constando os respectivos nomes e processos, se encontram abaixo explicitadas:
a) Associação Comunitária Radiodifusão Mata
Atlântica, Processo nº 53.770.003.058-98, arquivado
pelos seguintes fatos e fundamentos: “ ... O art. 24 do
Estatuto Social dispõe: ‘em caso de ser deliberada,
a extinção da Associação, seus bens serão rateados
entre os associados representativos na proposta de
seus ﬁliados.’ Diante do exposto e à luz do art. 23 do
Código Civil, tem-se que a tal disposição conﬁgura So-
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ciedade de ﬁns econômicos, o que contraria o disposto
no art. 7º da Lei nº 9.612/98...” conforme comunicado
à entidade por meio do ofício nº 2.362/01, datado de
20-4-2001 (cópia anexa).
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 formulado pela requerente, de acordo
com petição de folha 1, bem como toda a documentação 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 Nossa Senhora da Penha,
643 – Osório, na cidade de Valença, Estado do Rio de
Janeiro, de coordenadas geográftcas em 22º12’33”S
de latitude e 43º43’10”W de longitude.
6. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográﬁcas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folhas 256 – 257, 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
coordenadas coincidentes com os levantamentos do
IBGE, compatibilização de distanciamento do canal,
situação da estação em faixa de fronteira, endereço
proposto para instalação da antena; planta de arruamento, endereços da sede e do sistema irradiante,
outros dados e conclusão.
7. Das análises técnico-jurídicas realizadas e
considerando 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 III da Norma no 2/98, comprovação de necessária alteração estatutária, comprovante de válida
existência das entidades que manifestaram apoio à
iniciativa, cópia do CNPJ retiﬁcado da requerente e
declaração do endereço da sede. A entidade foi selecionada, tendo sido solicitada a apresentação do
projeto técnico (ﬂs. 261 a 397).
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8. Ao cumprir as exigências, foi encaminhado o
“Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 265 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 398 e 399. 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; 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 400, dos autos, corresponde
ao que se segue:
– Estatuto Social devidamente registrado
e em conformidade com os preceitos dispostos no Código Civil Brasileiro e adequados às
ﬁnalidades e requisitos da Lei no 9612/98;
– ata de constituição e atual ata de eleição dos dirigentes, devidamente registradas e
em conformidade com os preceitos dispostos
no Código Civil Brasileiro e adequados às ﬁnalidades e requisitos da Lei no 9612/98;
– comprovantes relativos a maioridade
e nacionalidade dos dirigentes;
– manifestações de apoio à iniciativa da
requerente, formulados e encaminhados pela
comunidade;
– planta de arruamento e declaração de
acordo com o disposto no subitem 6.7 incisos
XIX e X da Norma Complementar no 2/98, bem
como o projeto técnico conforme disposto no
subitem 6.11 e incisos da Norma Complementar no 2/98;
– declarações relativas aos integrantes do
quadro administrativo da requerente, demonstrando a sua regularidade, conforme indicado
no subitem 6.7, incisos III, IV, V e VIII da Norma
Complementar no 2/98 e ainda, demais declarações 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,
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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 Nova Cidade FM;
– quadro diretivo
Reginaldo Rosa
Presidente:
Vice-presidente:
Maria José da Silva Almeida
Secretário Geral:
Gilliard de Oliveira Almeida
Jorge do Carmo da Silva
2o Secretário:
Carlos Eduardo Raimundo
1o Tesoureiro :
Wanderley Sandra de Oliveira
2o Tesoureiro:
Paulo Cesar de Souza Tavares
1o Diretor de Oper.:
Vice Dir. de Oper.:
Mário de Oliveira Filho
Dir. Cult. e Com. Social: Viviane da Silva Costa
Vice Dir.Cult. e Com. Social: Antônio Edmilson Catarino
da Silva
Dir. Patrimônio:
Max Silva Marques
– localização do transmissor, sistema irradiante
e estúdio
Rua Nossa Senhora da Penha, no 643, 2o andar,
Osório, cidade de Valença, Estado do Rio de Janeiro
– coordenadas geográﬁcas
22º12’33” de latitude e 43º43’10” de longitude,
correspondentes aos dados dispostos no “Roteiro de
Análise de Instalação da Estação” – ﬂs. 398 e 399, bem
como “Formulário de Informações Técnicas” – ﬂs 265
e que se referem à localização da estação.
11. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Rádio Comunitária
Nova Cidade FM, no sentido de conceder-lhe a autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das
condições circunscritas no Processo Administrativo no
53.770.000.623-00, de 11 de Maio de 2000.
Brasília, 22 de Setembro de 2003. – Sibela Leandra Portela, Chefe de divisão/SSR, Relator da conclusão Jurídica.
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços. Brasília, 22 de Setembro de 2003. – Jayme Marques de Carvalho Neto,
Coordenador-Geral de Outorga de Serviços-de Áudio
e Imagem
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços
de Comunicação Eletrônica.
Brasília, 26 de Setembro de 2003. – Carlos Alberto Freire Resende, Diretor do Departamento de
Outorga de Serviços.
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Aprovo o Relatório no 269/2003/DOSR/SSR/MC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exame e
parecer.
Brasília, 16 de Setembro de 2003. – Eugênio de
Oliveira Fraga.
(À Comissão de Educação – Decisão
Terminativa)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 908, DE 2004
(Nº 475/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Show de Igarapava Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Igarapava, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 13 de junho de 2001, que renova por 10
(dez) anos, a partir de lº de maio de 1994, a concessão da Rádio Show de Igarapava Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Igarapava, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 626, DE 2001
Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do decreto
de 13 de junho de 2001, que “Renova concessão das
entidades que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades
mencionadas são as seguintes:
1 – Rádio Cultura de Andira Ltda., a partir de 16
de março de 1997, na cidade de Andirá – PR. (onda
média);
2 – Rádio Imperial de Petrópolis Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Petrópolis – RJ.
(onda média);
3 – Fundação Marconi, originariamente Rádio
Urussanga Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na
cidade de Urussanga – SC. (onda média);
4 – Rádio Araucária Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Lages – SC. (onda média);
5 – Rádio Sociedade Cruz de Malta Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Lauro Muller
– SC. (onda média);
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6 – Rádio Sociedade Cruz de Malta Ltda., originariamente Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Orleans – SC.
(onda média);
7 – Rádio Tabajara Ltda., originariamente Rádio
Estadual Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Tubarão – SC. (onda média);
8 – Rede Fronteira de Comunicação Ltda., originariamente Rádio Mirador Ltda., a partir de 1º de maio de
1994, na cidade de Blumenau – SC. (onda média);
9 – Sociedade Rádio Difusora Eldorado Catarinense Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade
de Criciúma – SC. (onda média);
10 – Rádio Difusora de Içara Ltda., a partir de 12
de fevereiro de 1992, na cidade de Içara – SC. (onda
média);
11 – Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Florianópolis – SC.
(onda média);
12 – Sociedade Rádio Tubá Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Tubarão – SC. (onda
média);
13 – Rádio Emissora Portofelicense Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Porto Feliz – SP.
(onda média);
14 – Rádio Show de Igarapava Ltda., originariamente Rádio Transmissora Igarapava Ltda., a partir
de 1º de maio de 1994, na cidade de Igarapava – SP.
(onda média);
15 – TV Pampa Zona Sul Ltda., a partir de 9 de
julho de 2001, na cidade de Pelotas – RS. (sons e
imagens).
Brasília, em 22 de junho de 2001. – Marco Maciel.
MC nº 292 EM
Brasília, 24 de maio de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas localidades e Unidades da Federação indicadas:
• Rádio Cultura de Andirá Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Andirá, Estado do Paraná (Processo nº
53740.001135/96);
• Rádio Imperial de Petrópolis Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro
(Processo nº 53770.000175/94);
• Fundação Marconi, concessionária de serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
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Urussanga, Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000078/94);
• Rádio Araucária Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000062/94);
• Rádio Sociedade Cruz de Malta Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Lauro Muller, Estado de Santa
Catarina (Processo nº 50820.000080/94);
• Rádio Sociedade Cruz de Malta Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Orleans, Estado de Santa Catarina (Processo nº 50820.000079/94);
• Rádio Tabajara Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Tubarão, Estado de Santa Catarina (Processo nº
50820.000084-94);
• Rede Fronteira de Comunicação Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina (Processo nº 53820.000118/94);
• Sociedade Rádio Difusora Eldorado Catarinense
Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Criciúma, Estado de
Santa Catarina (Processo nº 50820.000065/94);
• Rádio Difusora De Içara Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Içara, Estado de Santa Catarina Processo
nº 29106.001393/91);
• Sociedade Rádio Guarujá Ltda., concessionária de serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina
(Processo nº 50820.000076/94);
• Sociedade Rádio Tubá Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina (Processo nº 50820.000085/94);
• Rádio Emissora Portofelicense Ltda., concessionária de serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Porto Feliz, Estado de São Paulo (Processo nº
50830.000294/94);
• Rádio Show De Igarapava Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Igarapava, Estado de São Paulo.” (Processo
nº 53830.000666/94);
• TV Pampa Zona Sul Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade
de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
nº 53790.000562/01).
2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
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regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e considerados de acordo com os dispositivos legais aplicáveis,
demonstrando possuir as entidades as qualiﬁcações
necessárias à renovação da concessão.
4. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para decisão
e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em
cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 2001.
Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84,
O inciso IV, e 223, caput, da Constituição, 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, e 6º da
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e tendo em vista
o disposto no art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983,
Decreta:
Art. 1º Fica renovada a concessão das entidades abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:
I – Rádio Cultura De Andirá Ltda., a partir de 16
de março de 1997, de Andirá, Estado do Paraná, autorgada pelo Decreto nº 79.393, de 15 de março de
1977, na cidade de Andirá, Estado do Paraná, outorgada pelo Decreto nº 79.393, de 15 de março de 1977,
e renovada pelo Decreto nº 95.169, de 9 de novembro
de 1987 (Processo nº 53740001135/96);
II – Rádio Imperial de Petrópolis Ltda., a partir de
lº de maio de 1994, na cidade de Petrópolis, Estado
do Rio de Janeiro, outorgada pela Portaria MVOP nº
612, de 5 de agosto de 1957, e renovada pelo Decreto
nº 90.576, de 28 de novembro de 1984 (Processo nº
53770.000175/94);
III – Fundação Marconi, a partir de lº de maio de
1994, na cidade de Urussanga, Estado de Santa Catarina, outorgada originariamente à Rádio Urussanga
Limitada, conforme Portaria MVOP nº 929, de 19 de
outubro de 1951, autorizada a transformar-se em Fundação Assistencial, utilizando a denominação Fundação Marconi, pela Portaria nº 711, de 16 de setembro
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de 1966, e renovada pelo Decreto nº 89.591, de 27 de
abril de 1984 (Processo nº 50820.000078/94);
IV – Rádio Araucária Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, Estado de Santa Catarina, outorgada pela
Portaria MVOP nº 871, de 15 de outubro pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985 (Processo nº
50820.000062/94);
V – Rádio Sociedade Cruz de Malta Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Lauro Mulher,
Estado de Santa Catarina, outorgada pela Portaria
MVOP nº 838, de 9 de setembro de 1949, e renovada
pelo Decreto nº 89.401, de 22 de fevereiro de 1984
(Processo nº 50820.00080/94);
VI – Rádio Sociedade de Cruz de Malta Ltda a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Orleans,
estado de Santa Catarina, outorgada originariamenPortaria
te à Sociedade Rádio Guarujá Ltda., pela
MVOP nº 838, de 9 de fevereiro de 1984 (Processo nº
50820.00079/94);
VII – Rádio Tabajara Ltda., a partir de 1º de maio
de 1994, na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina, outorgada originariamente à Rádio Estadual Limitada, conforme Portaria MVOP nº 201, de 6 de abril
de 1960, transferida pela Portaria nº 1.107, de 29 de
setembro de 1976, para a concessionária de que trata
este inciso, e renovada pelo Decreto nº 91.011, de 27 de
fevereiro de 1985 (Processo nº 50820.000084/94);
VIII – Rede Fronteira de Comunicação Ltda., a
partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina, outorgada originariamente à
Rádio Mirador Ltda, pela Portaria MVOP nº 577, de 9 de
dezembro de 1960, renovada pelo Decreto nº 91.569,
de 23 de agosto de 1985, e transferida pelo Decreto
de 16 de maio de 1996, para a concessionária de que
trata este inciso (Processo nº 53820.000118/94);
IX – Sociedade Rádio Difusora Eldorado Catarinense Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, outorgada
pela Portaria MVOP nº 552, de 19 de junho de 1948,
e renovada pelo Decreto nº 89.426, de 8 de março de
1984 (Processo nº 50820.000065/94);
X – Rádio Difusora de Içara Ltda., a partir de 12 de
fevereiro de 1992, na cidade de Içara, Estado de Santa
Catarina, outorgada pelo Decreto nº 86.888, de 29 de
janeiro de 1982 (Processo nº 29106.001393/91);
XI – Sociedade Rádio Guarujá Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nº
19.809, 15 de outubro de 1945, e renovada pelo Decreto nº 95.999, de 2 de maio de 1988 (Processo nº
50820.000076/94);
XII – Sociedade Rádio Tubá Ltda., a partir de 1º
de maio de 1994, na cidade de Tubarão, Estado de
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Santa Catarina, outorgada pela Portaria MVOP nº 640,
de 26 de setembro de 1947, e renovada pelo Decreto nº 90.348, de 23 de outubro de 1984 (Processo nº
50820.000085/94);
XIII – Rádio Emissora Portofelicense Ltda., a partir de 1º de maio de 1994, na cidade de Porto Feliz,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
nº 287, de 24 de abril de 1958, e renovada pelo Decreto nº 91.571, de 23 de agosto de 1985 (Processo
nº 50830.000294/94);
XIV – Rádio Show de Igarapava Ltda., a partir de
1º de maio de 1994, na cidade de Igarapava, Estado de
São Paulo, outorgada originariamente á Rádio Transmissora lgarapava Ltda., conforme Portaria MVOP nº
50, de 20 de janeiro de 1947, renovada pela Portaria nº
85, de 26 de abril de 1984, transferida pela Portaria nº
308, de 9 de maio de 1996, para a concessionária de
que trata este inciso, e autorizada a passar à condição
de concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos nº 92, de 16 de maio de 1996, do Ministério
das Comunicações (Processo nº 53830.000666/94).
Art. 2º Fica renovada, por quinze anos, a partir
de 9 de julho de 2001, a concessão para explorar, sem
direito de exclusividade, o serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada à IV PAMPA ZONA SUL
LTDA., pelo Decreto nº 92.777, de 12 de junho de 1986
(Processo nº 53790.000562/01).
Art. 3º A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4º A renovação da concessão somente produzirá efeitos Legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13 de junho de 2001; 180º da Independência e 113º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.
PARECER JURÍDICO Nº 1.311/98
Referência: Processo nº 53830.000666/94
Origem: DMC/SP
Assunto: Renovação de Outorga
Interessada: Rádio Show de Igarapava Ltda
Ementa: – Concessão para executar serviço de radiodifusão sonora, cujo prazo teve seu termo ﬁnal
em 1-5-94.
Pedido apresentado intempestivamente. Regulares a
situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento.
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A Rádio Show de Igarapava Ltda., concessionária
do serviço de radiodifusão sonora em ondas médias,
na cidade de Igarapava, Estado de São Paulo, requereu renovação do prazo de vigência de sua concessão,
cujo termo ﬁnal ocorreu em 1º de maio de 1994.
I – Os Fatos
1. Mediante Portaria nº 50 MVOP de 20 de janeiro
de 1947, publicada no Diário Oﬁcial da União de 30
subsequente, foi outorgada permissão à Rádio Transmissora Igarapavense Ltda., para executar, na cidade
de Igarapava, Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias de âmbito local.
2. A outorga em apreço foi renovada em duas oportunidades, sendo a primeira pela Portaria nº 1.065/74,
publicada no Diário Oﬁcial da União de 24 de setembro
de 1974, e a segunda pela Portaria nº 85 de 26 de abril
de 1984, publicada no DOU de 30 subseqüente.
3. A referida outorga também foi transferida
em três ocasiões para novos grupos de cotistas que
passaram a deter o mando da sociedade. A primeira,
de forma indireta se deu através da Portaria nº 922
de 29-7-93, publicada no Diário Oﬁcial da União
de 10-8-93, quando a entidade passou a adotar a
denominação social de Sistema Igarapavense de
Comunicação Ltda. A segunda, de forma direta, foi
para a Rádio Show de Igarapava Ltda., cujo deferimento se deu através da Portaria nº 308 de 9 de
maio de 1996, publicada nº DOU de 18-5-96, e a
terceira, novamente de forma indireta foi autorizada
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
agora através da Exposição de Motivos nº 56/MC
de 13-2-98, publicado no DOU de 18 subsequente,
por ter a entidade passado à condição de concessionária, em virtude da obtenção do aumento de
potência da estação.
4. Cumpre esclarecer que durante o último período
de vigência da outorga, a entidade não sofreu qualquer
penalidade, nem tampouco foi advertida, conforme se
veriﬁca na Informação do Setor Jurídico do Serviço de
Fiscalização desta Delegacia, constante de ﬂ. 84.
II – Do Mérito
5. O Código Brasileiro de Telecomunicações, instituido pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o Serviço de
Radiodifusão Sonora e 15 (quinze) anos para o Serviço
de Televisão, que poderão ser renovados por períodos
sucessivos e iguais (Art. 33 § 3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição (Art. 223 § 5º).
6. De acordo com o art. 4º da Lei nº 5.785 de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de suas outorgas deverão dirigir
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requerimento ao órgão competente, no período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º(terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
7. A outorga originária da concessão em apreço
foi renovada automaticamente até 1º de maio de 1974,
conforme determinado no inciso III do Art. 1º da Lei nº
5.785 de 23 de junho de 1972, motivo pelo qual o prazo de
vigência da outorga passou a ser contada a partir daquela
data, por períodos sucessivos de 10 (dez) anos.
8. Por conseguinte, a renovação aqui pleiteada,
deverá ocorrer a partir de 1º de maio de 1994, sendo
que os efeitos jurídicos da outorga foram mantidos
pelo prazo residual, conforme disposto no Decreto de
10 de maio de 1991, publicado no Diário Oﬁcial do
dia 13 subseqüente.
9. O pedido de renovação da outorga ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em 27 de
abril de 1994, portanto, intempestivamente, uma vez
que o prazo legal se estendeu de 1º de novembro de
1993 a 1º de fevereiro de 1994.
10. A requerente tem seus quadros, societário
e diretivo aprovados pelo Poder Concedente, com a
seguinte constituição:

CARGOS
Sócios-Gerentes:

NOMES
Marco Flávio Tenuto Rossi
Cláudio Henrique Tenuto Rossi
João Rolando Tenuto Rossi
Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi
Paulo Luciano Tenuto Rossi

11. A emissora encontra-se operando regularmente dentro das características técnicas que lhe
foram atribuidas, conforme laudos de vistoria de ﬂs.
12/15, 62/65 e informações do Setor de Engenharia
constantes de ﬂs. 23/28, 51 e 86.
12. Consultado o Cadastro Nacional de Radiodifusão veriﬁcou-se que a entidade, seus sócios e dirigentes não ultrapassam os limites ﬁxados pelo Art. 12
e seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967.
13. É regular a situação da concessionária perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
– FISTEL, consoante informação de ﬂ. 83.
14. Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da concessão, se eventualmente considerado o
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pedido, deverá ser renovado a partir de 1º de maio de
1994, tendo em vista a manutenção do prazo da outorga por Decreto de 10 de maio de 1991.
Conclusão
Do exposto, concluímos pelo encaminhamento
do processo à Secretaria de Serviços de Radiodifusão do MC, sugerindo a renovação da outorga, não
obstante tenha o pedido sido feito intempestivamente,
isto porque a entidade mostrou-se interessada na continuidade da execução do serviço e em decorrência,
instruído convenientemente o processo de acordo com
as disposições da legislação vigente.
À consideração do Sr. Delegado DMC/SP.
É o parecer “sub-censura”.
Setor Jurídico, 24 de novembro de 1998.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 898 a 908, de
2004, 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 termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário
em 25 de março de 2003, os Projetos lidos serão apreciados terminativamente pela Comissão de Educação,
onde poderão receber emendas pelo prazo de cinco
dias úteis, nos termos do art. 122, II, “b”, combinado
com o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– A Presidência recebeu o Aviso nº 27, de 2004 (nº
1.802/2004, na origem), de 11 do corrente, do Tribunal
de Contas da União, encaminhando o Relatório das
Atividades, referente ao 2o trimestre de 2004.
O expediente, anexado ao processado do Aviso nº 16, de 2004, vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.
É o seguinte Aviso recebido:
AVISO Nº 27, DE 2004
(Nº 1.802-GP/TCU)
Brasília, 11 de agosto de 2004
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a V. Exª, em anexo,
Relatório das Atividades deste Tribunal, referente ao
2º trimestre do exercício de 2004.
Respeitosamente, – Valmir Campelo, Presidente.

243

Agosto de 2004

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Maguito Vilela.
É lido o seguinte:
Of. nº 778/04-BLP
Brasília, 17 de agosto de 2004
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exª, que o Bloco
PL/PSL indica o Deputado Carlos Mota (PL/MG), na
qualidade de titular, e o Deputado Inaldo Leitão (PL/
PB), na qualidade de suplente, em substituição aos
anteriormente indicados, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 207, de 2004, que “Altera disposições das Leis nºs
10.683, de 28 de maio de 2003 e 9.650, de 27 de maio
de 1998”.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. – Deputado Maurício
Rabelo, Vice-Líder do Bloco PL/PSL.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Será feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha.
V. Exª dispõe de até 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acabo
de viver uma das experiências mais fortes e ricas de
minha vida. Fui designado pelo Senado para, com os
eminentes Senadores Eduardo Suplicy, Maguito Vilela
e Hélio Costa, visitar o Haiti para conhecer a natureza
das operações das Forças Armadas brasileiras, que,
juntamente com as Forças Armadas de vários outros
países da América Latina, se colocam naquele país,
não com o propósito de ocupação, mas com o propósito de contribuir para a estabilização do país, para
a preservação da paz, para reduzir as conﬂagrações
internas civis que vêm ocorrendo ao longo dos anos
e conferir ao cidadão haitiano um mínimo de tranqüilidade, um mínimo de segurança, para que o país, que
está vivendo uma situação extremamente difícil, extremamente complicada, possa efetivamente buscar, no
processo democrático, sua reconstrução.
Sr. Presidente, o quadro que vimos naquele país
foi efetivamente surpreendente, chocante, em razão da
condição difícil em que vive o cidadão haitiano. Trata-se
de um país com cerca de oito milhões de habitantes,
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mas com concentrações urbanas intensas, principalmente em Porto Príncipe, sua capital, que congrega
mais de dois milhões de habitantes.
E o quadro é efetivamente chocante ao nos depararmos com o desgoverno, com a desorganização
administrativa, com as pessoas convivendo misturadas
com o lixo, que se amontoa e se espalha por toda a
cidade, com a inexistência de uma estrutura mínima
que ofereça uma condição condigna de vida. As condições habitacionais são extremamente limitadas, com
a grande maioria das pessoas ocupando barracos improvisados de folhas de zinco, misturadas com o lixo,
sem abastecimento de água tratada, e praticamente
inexiste energia elétrica, privilégio de poucos – muitas
das casas daqueles que têm uma melhor condição de
vida possuem um grupo gerador. Não vimos, nas ruas
que andamos – e andamos muito –, iluminação pública, o que contribui para a insegurança.
Efetivamente, a Força Armada e a ONU, cuja
força militar está sob o comando brasileiro – as três
Forças estão ali presentes: a Marinha, o Exército e a
Aeronáutica –, estão presentes para dar essa contribuição a ﬁm de que o Haiti possa buscar novamente
sua reestruturação, sua reorganização, porque o quadro é evidentemente dantesco e agride a dignidade
humana. As pessoas nos pareceram de boa índole,
mas clamam nas ruas por água, por emprego, por
uma forma condigna de sobreviver, de sustentar-se e
a suas famílias.
Participamos com a Brigada Nacional, com a Força brasileira, de uma de suas tarefas de rotina e visitamos, assim, os bairros mais conﬂituosos, mais difíceis,
onde até o deslocamento se fazia repleto de obstáculos,
com muito lixo. Assusta-nos sobremodo a quantidade
de lixo nas ruas daquela cidade, misturando-se com
o esgoto praticamente a céu aberto. E podemos crer
que, se não há epidemia mais forte, mais acentuada,
isso se deve basicamente em razão da escassez de
água naquele país, inclusive na cidade de Porto Príncipe, onde passamos dois, três dias.
É claro que, no contato que tivemos com autoridades locais, com membros de atividades políticopartidárias, pudemos realmente sentir o interesse
que o país tem de buscar encontrar novamente, pelo
processo democrático, a sua reestruturação, a sua
reorganização.
A presença do Brasil no Haiti, Sr. Presidente, se
faz imperativa e é extremamente oportuna. Senti-me,
como cidadão brasileiro, muito orgulhoso, feliz e útil
por estar participando daquela missão, sentimento que
compartilhei com os eminentes Senadores Maguito
Vilela, Eduardo Suplicy e Hélio Costa. Fizemos juntos
essas visitas, esses contatos, e essas observações.
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E sentimo-nos orgulhosos de o Brasil estar manifestando o seu interesse, inclusive com a presença do
Presidente da República naquele país. Penso que a
presença de Sua Excelência naquele país é uma demonstração inquestionável de que o Governo do Brasil
se preocupa com os povos mais pobres, mais carentes,
mais necessitados.
É claro que as diﬁculdades brasileiras também
são grandes; temos inúmeros problemas, mas não somos tão pobres a ponto de não podermos estender as
mãos para aqueles que estão em situação muito mais
difícil, muito mais complicada do que a nossa.
Sr. Presidente, lá praticamente não existe cidadania. Encontramos uma legião de pessoas que não
têm a sua identiﬁcação pessoal, não têm cédula de
identidade, que não se identiﬁcam a não ser entre os
seus familiares.
É imperativo que o Brasil possa efetivamente dar
a sua contribuição, e pode fazê-lo de inúmeras formas.
Ouvimos a manifestação do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, demonstrando a sua preocupação com
essa situação do Haiti, e já constituindo um grupo de
trabalho para analisar as prioridades efetivas daquele
País e a forma de o Brasil poder contribuir com aquele
povo, que tem relações de origem com o nosso País,
com as origens africanas, que tem raízes que nos
mantêm ligados e que enfrenta este momento muito
difícil da sua história. Temos avanços tecnológicos,
temos avanços cientíﬁcos que poderemos transferir,
contribuindo para melhorar a qualidade de vida das
pessoas no Haiti.
Ao examinar, à primeira vista, o que precisaria
ser feito para que aquele País se reestruturasse, vemos que, naturalmente, quase tudo ali é prioridade,
mas, seguramente, num contingente de mais de 60%
de analfabetos, a educação se destaca como uma das
atividades prioritárias a serem desenvolvidas no Haiti.
Os serviços públicos de saneamento básico, que envolveriam o suprimento de água tratada, a evacuação
do lixo que invade as ruas da cidade, a abertura de canais para captação pluviométrica, o restabelecimento
do abastecimento de energia elétrica, a habitação, a
moradia, todos esses serviços começariam a atender
às demandas da população de Porto Príncipe e das
principais cidades do Haiti e ofereceriam, seguramente, também uma alternativa de trabalho e de emprego
para aquela gente.
Sr. Presidente, cerca de 60% da população do
Haiti mora no meio rural. Não tivemos a oportunidade
de visitar essa população, mas, pelo quadro caótico
que observamos na cidade, pudemos avaliar a total
desassistência em que vive o homem e a mulher do
meio rural do Haiti. Uma política desenvolvida com a

AGOSTO 2004
27246

Sexta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

orientação, com a colaboração da Embrapa, principalmente voltada para o desenvolvimento da agricultura
familiar, das culturas de subsistência, haveria de emprestar uma contribuição efetiva ao desenvolvimento
e à reorganização daquele país.
Sei que o sofrimento lá ﬁca estampado na face
das pessoas, que, dóceis, receptivas, manifestaram
alegria incomensurável em receber um presente que
o Brasil deu, não só com a presença do Presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, e alguns de seus
Ministros e também de alguns embaixadores de países
vizinhos, numa demonstração inquestionável de que o
Brasil está preocupado com o Haiti e quer ajudá-lo a
encontrar o caminho adequado para o seu próprio desenvolvimento, mas também com a presença da seleção
brasileira de futebol, muito conhecida, muito respeitada
e muito querida naquele País. Pudemos constatar isso
de perto porque ouvíamos dos haitianos, nos diversos
contatos que mantivemos, a revelação do conhecimento
dos nomes de vários importantes jogadores da seleção
brasileira, principalmente do “fenômeno” Ronaldo, que
está se transformando num dos maiores embaixadores do Brasil, que também é muito conhecido, muito
querido e muito admirado naquele País.
No jogo, observamos algo interessante: a população aplaudia quando a seleção do Haiti atacava,
mas aplaudia também quando a seleção brasileira
atacava.
Portanto, tratou-se de um jogo amistoso que foi
um grande presente para uns poucos privilegiados, já
que no estádio não cabia mais do que 15 mil pessoas,
se não me foge a memória. Mas a quantidade de pessoas que estavam ao longo das ruas e das avenidas
por onde os jogadores passaram, assim como nós,
para alcançar o estádio era algo assim impressionante. Eu ainda não havia visto um espetáculo tão forte,
uma manifestação tão intensa, uma receptividade tão
calorosa, tão grata, tão amiga como a que pude observar no Haiti.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V.
Exª me permite um aparte, Senador Leomar Quintanilha?
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO)
– Ouvirei, com muita alegria, a manifestação de V. Exª,
eminente Senador Eduardo Suplicy, que comigo participou desses momentos de emoção, de observação
intensa e de alegria que sentimos ao ter essa experiência extraordinária vivida em Porto Príncipe, no Haiti.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Leomar Quintanilha, V. Exª expressa muito bem
aquilo que pudemos testemunhar os Senadores Maguito Vilela, Hélio Costa, V. Exª e eu e também os
Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh e João Hermann
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Neto. Foi algo muito especial e inusitado o que pudemos ver no Haiti, depois de três dias andando com a
missão de paz da ONU, coordenada pelos brasileiros,
e foi especial também perceber no povo do Haiti um
carinho tão extraordinário pelo Brasil, especialmente
pela seleção brasileira. Foi feliz o Presidente Lula em
atender à sugestão do Primeiro-Ministro Gerard Latortue de levar para aquele País a seleção brasileira.
Em verdade, a iniciativa foi um extraordinário gol de
placa e, certamente, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto
Carlos e os demais jogadores da seleção realizaram
algo que seria quase uma mágica, um efeito surpreendentemente positivo. Fico pensando, Senador Leomar Quintanilha, que vimos, há apenas seis meses e
no ano passado, pelo noticiário internacional, cenas
de tiroteio, de bombas, de pessoas perdendo a vida,
sendo feridas em Porto Príncipe e em outras cidades,
e eis que, ontem, observamos o povo do Haiti alegre,
contente. V. Exª descreveu o estádio lotado com 15 mil
pessoas, e ainda havia aquelas que subiram nas árvores, que se dependuraram nos telhados, que ﬁcaram
onde se pudesse ver um canto do gramado. Não sobrou um galho disponível das árvores que eram pouco
mais altas do que as arquibancadas, porque por toda
parte os haitianos vibravam com a seleção brasileira.
Completarei o relato do que vimos na minha inscrição,
mas quero cumprimentar V. Exª e dizer que está expressando muito bem um sentimento que foi comum
a todos nós que ali estivemos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO)
– Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, pelas
observações. Entendo que nós, tanto V. Exª como eu
e seguramente os Senadores Maguito Vilela e Hélio
Costa, teremos mais a registrar sobre essa extraordinária experiência que vivemos no Haiti.
Sobre a Seleção Brasileira, é claro que, em condições normais, aquele país jamais teria a oportunidade de receber no seu território a Seleção Brasileira,
devido à classiﬁcação da equipe do Haiti e da Seleção Brasileira.
É preciso homenagear também a Confederação
Brasileira de Futebol, por intermédio do seu Presidente, Ricardo Terra Teixeira, por esse gesto brasileiro de
solidariedade. Foi importante esse interesse demonstrado pelo Brasil em integrar um esforço conjunto com
os demais países que se preocupam com as nações
mais pobres, particularmente o Haiti, que agora está
passando por essa situação difícil.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO) – A
Seleção Brasileira estava com sua força total. Convo-
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caram-se os primeiros nomes. Parreira e praticamente
todos os grandes jogadores da Seleção Brasileira que
conquistou o pentacampeonato estavam presentes
para viver essa oportunidade em que o Brasil, como
um país que também ocupa um espaço especial na
América Latina, preocupa-se com aqueles mais necessitados e carentes.
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Permiteme V. Exª um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Nobre Senador Rodolpho Tourinho, certamente V.
Exª deseja manifestar a sua solidariedade à Seleção
Brasileira, que tão bonito fez ontem. O Senador Leomar Quintanilha sugere que V. Exª faça, então, o seu
aparte ao orador seguinte, que será o Senador Maguito Vilela.
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Eu atenderei a recomendação do Sr. Presidente.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO)
– Ouvirei, com muita atenção e interesse, o aparte do
Senador Rodolpho Tourinho quando S. Exª apartear o
Senador Maguito Vilela ou o Senador Eduardo Suplicy,
que seguramente abordarão o mesmo tema. Lamento
profundamente que o meu tempo se tenha esgotado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, asseguro
que voltarei com algumas considerações complementares sobre essa que considero uma das mais importantes missões que me foram conﬁadas pelo Senado da
República. Entendo que foi uma das mais importantes
participações do Brasil no concerto das nações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela por
vinte minutos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar,
agradeço ao Senador Eduardo Suplicy a gentileza de
me ceder a oportunidade de falar antes de S. Exª, que
naturalmente fará brilhante pronunciamento.
Sr. Presidente, juntamente com os Senadores
Eduardo Suplicy, Leomar Quintanilha e Hélio Costa
– que continua no Haiti –, viajei àquele país, de onde
retornei ontem. Lá representamos o Senado da República e pudemos acompanhar de perto a visita do Presidente Lula aos soldados da Força de Paz da ONU.
Além disso, assistimos ao chamado Jogo da Paz, entre
a Seleção Brasileira e a Seleção do Haiti.
Foi realmente um momento indescritível a chegada da Seleção Brasileira. Penso que nem no Brasil a
Seleção foi tão bem recebida quanto no Haiti. Tanto é
verdade que os jogadores tiveram de ser conduzidos em
urutus – tanques de guerra –, tal era a loucura do povo
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para vê-los. Eles realmente não poderiam ser transportados em automóveis ou camionetas comuns.
Foi realmente um momento de muita emoção
– quero crer – para todos os jogadores da Seleção
Brasileira e para o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
efusivamente saudado pelo povo haitiano. O Presidente Lula realmente se vai transformando em um grande líder das Américas, em um dos grandes líderes de
todo o Planeta. Sem dúvida, foi um evento de grande
signiﬁcado político e social.
Afundado em uma grave crise, desde a queda do
ex-Presidente Jean-Bertrand Aristide, há cinco meses, o
Haiti tenta restabelecer sua normalidade política, passo
fundamental para que o país possa iniciar o combate
aos terríveis indicadores sociais que ostenta.
Desde a queda de Aristide que uma força de
paz da ONU marca presença no país, ajudando nesse
processo de normalização institucional. É justamente
o Brasil que comanda essa força de paz, atendendo a
pedidos de países como a França e os Estados Unidos
e a fortes apelos da própria ONU.
O General Heleno Pereira é o comandante da
Minustah. É o general brasileiro que comanda todas as
forças de paz no Haiti, oriundas do Chile, do Uruguai.
Prevê-se agora a chegada de representantes do Nepal
e da Argentina. Todas as forças de paz são cheﬁadas
pelo General Heleno Pereira, comandante da Minustah.
Há ainda a Brigada Militar, comandada pelo General
Américo Salvador. São esses dois generais do Brasil
que comandam as forças. O General Américo Salvador
comanda a Brigada Haiti, e o General Heleno Pereira
comanda a Minustah, a força de paz.
Foi extraordinariamente importante para todos
nós o encontro do atual presidente do Haiti, Boniface
Alexandre, e do Primeiro Ministro, Gérard Latortue,
com as autoridades brasileiras que estiveram naquele
país – Celso Amorim, Ministro de Relações Exteriores; Tilden Santiago, Embaixador do Brasil em Cuba;
Armando Cardoso, Embaixador do Brasil em Porto
Príncipe; Agnelo Queiroz, Ministro dos Esportes; os
Deputados Federais João Herrmann e Luiz Eduardo
Greenhalgh. Todos esses encontros foram marcantes,
inclusive o encontro com Gérard Latortue, um dos líderes de esquerda no Haiti.
Desde a queda de Aristide, essa força de paz
está no Haiti. É interessante observar que, depois
que chegou a força de paz do Brasil naquele país, o
número de crimes, a violência reduziu drasticamente.
Dizia-nos o General Salvador que, na primeira patrulha, encontraram em torno de oito a nove corpos, em
função de brigas de gangues. Na segunda patrulha, já
houve redução; no último mês, nenhum corpo, nenhuma vítima foi encontrada. Esse fato é devido a atuação
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da força de paz brasileira, do Exército, da Marinha e
da Aeronáutica brasileiros, que mandaram soldados
àquele país.
Os brasileiros são muito queridos e muito respeitados pelo povo haitiano, por isso têm colaborado para
a redução do índice de criminalidade naquele país.
O Brasil, repito, que já participou em Angola, Moçambique, Timor Leste, Honduras, Nicarágua, nunca
comandou e nem teve um contingente tão grande como
tem hoje no Haiti. Hoje, são cerca de 1.200 soldados
brasileiros no Haiti. É o maior contingente que o Brasil
já mandou a outro país para missão de paz. Lógico,
não missão de ocupação, mas de paz.
O Haiti é o mais pobre país de todo o hemisfério
ocidental. De acordo com dados da ONU, cerca de
80% dos habitantes vivem abaixo da linha da pobreza, mais de 50% estão desempregados ou vivem em
subempregos. O Haiti ainda ostenta índices altíssimos
de mortalidade infantil, desnutrição infantil e analfabetismo. O índice de analfabetismo gira em torno de
60% da população.
Isso tudo é resultado, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, de uma sucessão de ditaduras que dominaram o país ao longo de décadas. Com a queda de
Aristide e a intervenção da ONU, os haitianos agora
respiram a possibilidade de construírem uma nação democrática que possa efetivamente combater a pobreza,
a miséria e a injustiça, porque com injustiça social não
se chega à democracia, não se chega à paz.
A presença também da seleção brasileira em
Porto Príncipe, capital do Haiti, foi uma festa emocionante. Relataram-nos que as comemorações no Haiti,
em função da vitória do Brasil na Copa América, foram
dez vezes superiores às comemorações feitas aqui, no
Brasil. O país parou por um dia e foi festa dia e noite em Porto Príncipe, em função da vitória brasileira
na Copa América. Agora, com a chegada da seleção
brasileira, que – repito – teve que ser transportada
em tanques de guerra, nos chamados Urutus, porque
era impossível os jogadores serem transportados de
outra forma, tal era a multidão de milhares e milhares
de pessoas ao longo das ruas e avenidas que davam
acesso ao estádio de futebol.
Se não fosse um povo de índole pacíﬁca, se não
fosse um povo de índole boa, a seleção brasileira não
poderia ter corrido o risco de lá se apresentar, primeiro porque o estádio não comporta mais do que 13 mil
torcedores; segundo, o estádio praticamente não tinha
grama; tiveram que adquirir uma grama sintética para
colocar ao longo do campo de futebol, para que a seleção pudesse exibir o seu belíssimo futebol.
Agora o mais interessante foi o diálogo do Presidente Lula com Ronaldo, Ronaldinho, Júlio César
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e outros jogadores. O Presidente Lula disse a eles
que talvez teriam que jogar em campo de terra diante
daquela situação, e os jogadores, inclusive o próprio
Ronaldo, o fenômeno mundial do futebol, disse que
foi num campo de terra que ele começou, aprendeu
a jogar futebol e não teria problema nenhum para
ele e para seus companheiros se tivessem que jogar
também num campo de terra. Isso foi uma demonstração de humildade da seleção brasileira que temos
que ressaltar: a melhor seleção do mundo, a seleção
classiﬁcada em primeiro lugar há mais de dez anos
ter a humildade de ir ao país mais pobre do Ocidente
apresentar o seu futebol, inclusive se dispor a jogar
em campo de terra.
Quero também, Senador Leomar Quintanilha, associar-me aos cumprimentos que V. Exª fez à CBF na
pessoa do Presidente Ricardo Teixeira, tantas vezes
criticado, inclusive por nós mesmos, mas que merece
os nossos aplausos e os aplausos do povo brasileiro
por ter tido a compreensão de fazer essa alegria do
povo haitiano. A CBF e o próprio Presidente bancaram
as passagens, o “bicho” e tudo para que a seleção brasileira se apresentasse – o “bicho” a que me reﬁro é a
gratiﬁcação que é dada aos jogadores. Por isso o Presidente da CBF e todos os jogadores da CBF merecem
os aplausos do povo brasileiro pelo gesto magnânimo
que tiveram para com o povo haitiano.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – O Senador Eduardo Siqueira Campos pediu primeiro. Em
seguida, com muita honra, ouvirei V. Exª.
Com a palavra o brilhante Senador Eduardo Siqueira Campos.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PSDB – TO)
– Agradeço a V. Exª. Antes, quero prestar um esclarecimento ao meu colega Senador Eduardo Suplicy, por
quem nutro uma profunda admiração. Solicitei o aparte
porque sei que V. Exª é o próximo orador inscrito e que
se referirá sobre o assunto. Terei a honra de participar
e de ouvir o discurso de V. Exª. Senador Maguito Vilela,
aproveito a presença de V. Exª na tribuna, a presença
do Senador Leomar Quintanilha, que me dá a honra
de representar o Tocantins nesta Casa, e a do Senador
Eduardo Suplicy para parabenizá-los pela participação
honrosa que o Senado da República teve, juntamente
com o Senador Hélio Costa, nessa importante missão. Parabenizo o Presidente Lula. O caráter pacíﬁco
do Brasil nos permite exercer um papel de liderança,
agregando à simpatia que o País desperta esta importante participação no cenário mundial, principalmente
num país pobre e com imensas diﬁculdades como o
Haiti. Com relação à CBF, quero repetir o que disse
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o Senador Leomar Quintanilha. Da nossa parte, só
elogios. Como torcedor, senti ontem um desejo que
não vi cumprido. Talvez seja uma coisa de quem não
entende muito ou a entende apenas como torcedor.
Imaginei, tamanho o carinho do povo do Haiti para
com a seleção brasileira e para com o Brasil, que, da
metade do jogo para frente, nossos principais craques
pudessem ter vestido a camisa do Haiti e que tivéssemos tido algo mais amistoso do que foi. Não digo que
o Brasil não precisasse vencer de 6 X 0, como pediu o
Presidente Lula ao dizer que não ganhassem de muito.
Mas, melhor que ganhar de um ou de seis, teria sido
os brasileiros vestirem a camisa do Haiti para que ﬁcasse simbolizada toda nossa integração. Porém, se
isso não aconteceu, o mais importante ocorreu: foram
expressadas a alegria, a felicidade, a integração dos
povos e, principalmente, a importante missão pacíﬁca
que faz o Brasil naquele país. Senador Maguito Vilela,
compreendo, entendo e sei que a liderança do Presidente Lula pode trazer muito para o mundo, pode trazer
muito para o Tocantins. Aproveito para ﬁrmar posição,
neste instante, com relação a algo que o Senado deve
fazer de imediato para com a intenção do Presidente
da República: aprovar o Programa de Parcerias Público-Privadas. O Brasil precisa desses investimentos.
Por último, para não tomar mais o tempo de V. Exª – já
que meu intuito era parabenizá-lo –, o Tocantins não
tem seguramente, em função do trabalho árduo que
estamos realizando, índices tão degradantes como os
do Haiti, mas temos problemas, por exemplo, de infraestrutura. Temos um desejo semelhante ao do povo do
Haiti: ainda não tivemos a honra da visita do Presidente Lula ao Tocantins desde o início de seu mandato.
Tenho certeza de que, indo ao Tocantins – como é o
nosso desejo –, o Presidente vai encontrar o mesmo
carinho, o mesmo amor, a mesma expectativa e muitas necessidades semelhantes, como a continuação
de obras federais, tais como a Norte-Sul e a eclusa
do Lajeado. Senador Maguito Vilela, parabéns! V. Exª
é um desportista e tem larga tradição em abordar o
assunto nesta Casa, assim como o Senador Leomar
Quintanilha. Com o paciﬁsta e Presidente da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Senador
Eduardo Suplicy, assim como o Senador Hélio Costa,
o Senado não poderia ter sido mais bem representado.
Parabéns a V. Exª.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agradeço o aparte de V. Exª, sempre muito inteligente.
Também gostaria que a seleção tivesse vestido o uniforme haitiano. Mas grande parte da população vestiu
uma camisa da Seleção Brasileira com as cores dos
dois países. Talvez isso simbolize o que V. Exª tanto
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desejou. Foi emocionante ver o povo haitiano com as
bandeiras do Brasil e do Haiti nas mãos.
Com relação às visitas do Presidente Lula, entendo que ainda não houve tempo para Sua Excelência visitar todos os Estados. Foi a inúmeros Estados,
inclusive o meu, e a inúmeros países e está se transformando num grande Líder mundial. O Presidente foi
recebido no Haiti com aplausos efusivos do povo daquele País. É importante para o Presidente Lula e para
o Brasil demonstrarem solidariedade nos momentos
mais angustiantes da vida daquele povo. A solidariedade não pode ter fronteiras. Esse ato do Presidente da
República nos enche de orgulho. Atualmente podemos
nos orgulhar de duas coisas: do nosso Presidente da
República e do Exército brasileiro, pelas missões de
paz que vem realizando no exterior, principalmente
essa última, no Haiti. Orgulho-me muito do Exército
brasileiro. Participei dele como soldado e pude perceber a luta dos soldados brasileiros. Fizemos patrulhas
com os soldados brasileiros nos bairros mais pobres
e mais perigosos do Haiti. Ficamos impressionados
com a coragem, com a força, com a fé, com a determinação do soldado brasileiro tanto do Exército quanto
da Marinha e da Aeronáutica. Senti muito orgulho das
Forças Armadas brasileiras e muito orgulho do Presidente da República.
Ouço o aparte do nobre Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Maguito Vilela, o entusiasmo de V. Exª, assim
como o do Senador Leomar Quintanilha, certamente o
do Senador Hélio Costa e o meu com respeito ao que
vimos lá tem todo o sentido porque realmente foi algo
muito especial. V. Exª ressaltou muito bem que foi ali
no bairro Carrefour – que em francês signiﬁca cruzamento –, um dos maiores e mais carentes bairros de
Porto Príncipe, onde está acampada parte das Forças
Armadas brasileiras da missão de paz. E foi ali que o
coronel Luiz Felipe Carbonell nos explicou a respeito
desse episódio que V. Exª salientou no seu pronunciamento. E quero ressaltar o fato, porque constitui uma
das evidências claras de que a missão de paz está tendo um efeito dissuasor para a diminuição da violência.
Explicaram-nos os membros da missão de paz que em
muitos dos bairros de Porto Príncipe ainda há, volta
e meia, conﬂitos sérios entre quadrilhas ou gangues
pelas mais diversas razões; às vezes, relacionadas a
crime organizado, assalto, seqüestro, ou narcotráﬁco.
Mas isso que V. Exª mencionou quero ressaltar. Eles
estão lá há quase três meses. No primeiro mês, nas
suas patrulhas, eles encontraram oito ou nove corpos
de pessoas assassinadas, o que indicava que aqueles conﬂitos estavam muito sérios. No segundo mês,
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apenas dois; e, nos últimos 30 dias, zero. Tipicamente,
portanto, a força de paz com as suas patrulhas contribuiu para minimizar aquela violência. Por que razão?
Porque essa patrulha de paz, além da presença física,
tem procurado desenvolver um espírito de respeito,
de compreensão, de aproximação. Na segunda-feira andamos com a patrulha, participamos dela e nos
dirigimos a um dos bairros mais carentes; ali, numa
creche onde estavam 105 crianças, a Força brasileira
resolveu fazer a doação de alimentos que constavam
de sua própria refeição, ou seja, biscoitos, chocolate
em pó, ou outros tipos de alimentos os mais diversos e
os colocou em doação para aquela comunidade, para
a creche, como um sinal de boa vontade. Esse é mais
um pequeno episódio, porém importante que mostra
a maneira como os brasileiros estão ganhando a conﬁança do povo haitiano e manifestada de forma tão
calorosa por ocasião da presença da Seleção. Permitame ainda ressaltar: foi de V. Exª também a iniciativa de
conversar com o ex-presidente do Flamengo, da Trafﬁc
e membro da direção da CBF para que se obtivessem
os telões que, por razão do seguro, não foi possível
providenciar para a população do Haiti que não coube
no estádio. Então quero cumprimentá-lo por também
estar cooperando para um maior sucesso da presença
da Seleção no Haiti.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Muito
obrigado, agradeço muito a V. Exª o aparte e a companhia também. V. Exª foi um grande companheiro lá,
naquelas patrulhas e em todos os momentos no Haiti,
a exemplo do Senador Leomar Quintanilha e do Senador Hélio Costa.
Concedo um aparte com muito prazer ao brilhante
Senador Rodolpho Tourinho.
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Muito
obrigado, Senador Maguito Vilela. V. Exª, como eu, é
um homem ligado a essa área esportiva no País e creio
que deve ter-lhe dado muita alegria, como a mim me
deu também, ver o quão importante é o futebol neste
País. Hoje ele serve naquilo tudo que V. Exª colocou
aqui como fator fundamental de projeção do Brasil, da
nossa política externa e dá uma visibilidade ao País
muito grande. Há cerca de duas semanas, a Business
Week, uma revista de enorme circulação nos Estados
Unidos, trouxe como matéria de capa o Brasil, mostrando que em qualquer lugar hoje se fala em nosso
País e que, claro, grande parte disso, tenho absoluta
convicção e está dito na própria revista, é devido ao
futebol, a Ronaldo, a tudo isso. E, nesse caso, considerando a importância do futebol brasileiro, ainda é
mais importante um projeto de lei que apresentei aqui
e sobre o qual até conversei com V. Exª pedindo seu
apoio, no sentido de que se proíba a transferência de
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jogadores para o exterior durante campeonato brasileiro, para que não se comece com um time e se termine
com outro. Isso é algo extremamente importante. No
discurso que ﬁz também chamava a atenção para a
necessidade de transparência nos clubes de futebol.
Lamentavelmente não é o povo que decide quem vai
ser o presidente de um clube, ou seja, a participação
da torcida, creio, é meramente simbólica. Isso é algo
que precisa ser cada vez mais aperfeiçoado para que
se evitem problemas e para que se tenha efetivamente
uma transparência muito grande nessa área de futebol. Volto ao ponto inicial: V. Exª demonstrou, de forma
muito clara, qual é a importância do futebol brasileiro
hoje. Muito obrigado.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agradeço muito ao Senador Rodolpho Tourinho, cumprimento-o
pelo seu projeto que é de fundamental importância. O
torcedor quer ter a certeza de ver seu time iniciando e
terminando um campeonato com os mesmos jogadores. Isso é importante para o futebol brasileiro. Quero
cumprimentá-lo mais uma vez por isso. O Brasil tem que
usar mais o prestígio que tem com seu futebol, com a
Seleção brasileira diante de outros países. Talvez hoje
o Ronaldo e o Ronaldinho sejam as pessoas mais conhecidas. Aliás, se perguntarmos a qualquer habitante
deste planeta se quer cumprimentar ou o Presidente
dos Estados Unidos ou um desses jogadores, acho que
a resposta será cumprimentar um desses jogadores,
principalmente o Ronaldo e o Ronaldinho, que ontem
ﬁzeram uma brilhante apresentação.
Sr. Presidente, concluindo, é preciso agora que o
Brasil e toda a Força de Paz da ONU mantenham-se
ﬁrmes, no intuito de garantir a estabilidade política do
Haiti para que, num segundo momento, o país possa
combater os terríveis indicadores sociais, para construir
uma nação mais justa para o povo haitiano.
Mais uma vez, cumprimento o Presidente da
CBF, Ricardo Teixeira, o Ministro Celso Amorim, das
Relações Exteriores, o Embaixador do Brasil em Porto Príncipe, Armando Vítor Cardoso, e o Presidente
Lula pela manifestação de solidariedade ao povo do
Haiti que, sem dúvida nenhuma, sensibilizará todas
as partes do mundo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Maguito Vilela, o Sr. Edison Lobão, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Leomar
Quintanilha.
Durante o discurso do Sr. Maguito Vilela,
o Sr. Leomar Quintanilha, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Eduardo Suplicy, por permuta com o Senador Maguito
Vilela. S. Exª dispõe de até vinte minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Eduardo Siqueira Campos,
Srªs e Srs. Senadores, quero aqui transmitir a minha
felicidade, a alegria de ter sido testemunha desse notável acontecimento que foi a presença do Brasil no
Haiti, a começar pelo Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, do Ministro Celso Amorim, das Relações Exteriores, do Ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, mas,
principalmente, da seleção brasileira pentacampeã
mundial de futebol, que mostrou no Haiti tantas qualidades do povo brasileiro, numa verdadeira síntese
da vocação do Brasil para a construção da paz em
nosso mundo.
Senador Maguito Vilela, ﬁquei pensando naquilo
que vem ocorrendo no Oriente Médio. Senadora Serys
Slhessarenko, temos observado ali no Iraque, recorrentemente, quase que diariamente, um bombardeio
após outro. Ora os jornais dizem que faleceram sete,
ora vinte, ora cinqüenta, ora dezenas de pessoas. Ali
está uma missão que não é propriamente a missão
da ONU, mas a missão primeiramente enviada pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela Austrália,
pela Espanha, pela Itália e outros países. E aquilo está
sendo visto como uma força de ocupação, causando
uma revolta diária.
Ao contrário desse procedimento, tendo em vista
que ocorreram situações graves no Haiti, em fevereiro último, em algumas cidades, em que se espalhou
uma revolta, tendo o povo começado a utilizar armas
e a realizar bombardeios e tiroteios nos mais diversos
lugares, sem que ali houvesse algum controle, como
em Gonaíves, em Porto Príncipe ou nas principais
cidades do Haiti, o Conselho de Segurança da ONU
resolveu encaminhar para aquele país uma missão
de paz. Desta vez, o Brasil concordou e, mais do que
isso, coube-lhe a responsabilidade de coordenar essa
missão de paz. O General-de-Divisão Augusto Heleno
Ribeiro Pereira é o Comandante da Força de Estabilização do Haiti, das Nações Unidas, e comanda as
tropas dos mais diversos países. O General-de-Brigada Américo Salvador de Oliveira é o Comandante da
Brigada Brasileira de Paz no Haiti.
Os Senadores Hélio Costa, Maguito Vilela, Leomar Quintanilha e eu estivemos de segunda-feira até
ontem com esses senhores. Chegamos lá na manhã
de segunda-feira e logo fomos bem recebidos pelo Embaixador do Brasil no Haiti, Armando Cardoso, e por
essas autoridades citadas. Acompanhamos algumas
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das missões que eles realizam, como por exemplo as
patrulhas. Nós quatro Senadores, pela primeira vez,
colocamos aqueles coletes tão pesados das Forças
Armadas, bem como os capacetes, e nos enﬁamos nos
Urutus. Deslocamo-nos por mais de uma hora pelos
bairros mais carentes de Porto Príncipe para averiguar
como eram esses bairros – o Bairro de Carrefour, o
Bairro também ali chamado de Cidade de Deus, que
tem o mesmo nome do bairro do Rio de Janeiro, onde
foi ﬁlmado Cidade de Deus. Todavia, as condições do
Bairro Cidade de Deus em Porto Príncipe são muito
mais precárias do que as do bairro homônimo do Rio
de Janeiro. Pudemos, sim, averiguar a carência do
Haiti, um país com renda per capita metade – senão
um terço – da renda per capita do Brasil e com um
grau de desenvolvimento que faz do Haiti o país com
menor Índice de Desenvolvimento Humano entre todos os países das Américas e um dos mais pobres
do mundo, com uma expectativa de vida da ordem de
52 anos. Aliás, uma das observações que com meus
colegas Senadores ali ﬁz foi que nas ruas do Haiti não
se vêem muitas pessoas idosas. Quase todas são jovens ou têm no máximo 60 anos, há poucas pessoas
com mais de 60, 70 anos no Haiti. É um dos países,
fora da África, com maior índice de Aids.
Na cidade de Porto Príncipe, pudemos ver cenas
semelhantes àquelas de nossas cidades mais pobres
de 20, 30 anos atrás ou das favelas das grandes metrópoles brasileiras como a de Heliópolis, Paraisópolis,
Brasilândia, Vila Prudente. Mas não como hoje são a
Rocinha ou outros bairros do Rio de Janeiro, que já
estão bem mais urbanizados, com saneamento, nível
de comércio e serviços bastante avançado. Isso nos
levou todos a perceber como poderia o Brasil de fato
cooperar com as experiências, inclusive de nossas lideranças comunitárias e os responsáveis pelos Poderes
Públicos municipal, estadual e da União a prestarem
serviços, prestarem cooperação, inclusive procurando ajudar na organização dessas comunidades e não
apenas nas cidades como de Porto Príncipe, mas também na própria região rural, onde ainda vivem 60% da
população do Haiti.
Tivemos a oportunidade de ouvir não apenas o
Presidente do Haiti e o Primeiro-Ministro do Haiti, respectivamente, Boniface Alexander e Latortue, o que pudemos observar também no diálogo com, por exemplo,
Gerard Pierre Charles e outras lideranças de esquerda
da organização de luta do povo no Haiti é que a missão de paz, designada pela ONU e da qual participa o
Brasil, é hoje vista com bons olhos, em especial porque
o Brasil a está coordenando, está presente com 1188
participantes e com um estado de espírito muito positivo, que nos foi transmitido pelos Generais Heleno e
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Salvador, mas também no contato direto, seja com os
fuzileiros navais, com os soldados, com os membros
de nossas três Forças Armadas que ali estão.
Cheguei a receber uma carta de soldados e cabos
que ali estavam preocupados com respeito à possibilidade de visitarem o Brasil e com algumas questões
sobre as quais dialoguei com ambos os Generais,
Heleno e Salvador. Procuraram ambos mostrar que,
primeiro, todos os que ali estão, cerca de mil e duzentos membros, são...
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me
concede um aparte, nobre Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Com toda certeza tem a palavra, com muita honra.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – O entusiasmo com que V. EXª relata essa sua experiência heróica no Haiti comove a todos nós que estamos aqui no
plenário desta Casa. Parabenizo V. Exª como Presidente da Comissão de Relações Exteriores por ter sido,
talvez desde o início, quem melhor compreendeu a
presença, em primeiro lugar, das tropas brasileiras e,
depois, desse próprio jogo da Seleção Brasileira, que
é um símbolo da boa vontade do nosso País, da nossa
gente em busca dessa paz tão desejada mundo afora.
Quero fazer de público, Senador Eduardo Suplicy, esse
elogio a V. Exª que tem se destacado na Comissão
de Relações Exteriores do Senado Federal de uma
maneira direta, objetiva e, acima de tudo, correta com
que trata questões envolvendo a relação entre o Brasil
e as nações amigas. Portanto, louvo V. Exª que teve o
privilégio de acompanhar essa partida, esse jogo de
futebol que preocupou o mundo inteiro pelas condições
do estádio. Ontem mesmo, aqui da tribuna, desejei, roguei a Deus que as coisas lá acontecessem bem. Era
um estádio com pequena capacidade, onde poderia
ocorrer uma tragédia, não pelo espírito das pessoas,
mas até mesmo por circunstância adversas dos que
ali estavam. Esse exemplo deve continuar. O Governo
deve patrocinar essa Seleção e esta deve percorrer o
mundo afora. Onde houver guerra, que preguem a paz
por intermédio do futebol. Dever-se-ia, inclusive, montar
essa Seleção itinerante e que, em nome da paz, fosse
a outros países em situação de deﬂagração parecida.
Quem sabe, Sr. Senador, a realização de uma partida
de futebol em Bagdá. O iraquiano, fora a guerra, do
que mais gosta é de futebol.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Exatamente.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Tanto é que
está fazendo sucesso nas Olimpíadas e como fez sucesso na disputa entre as seleções asiáticas. De forma
que eu daria essa sugestão. Tenho certeza de que V.
Exª, com a tenacidade de que é possuidor, irá defen-
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der esta bandeira e onde houver guerra, onde houver
bombas, o Brasil, por meio do seu futebol e com a ajuda efetiva do Governo, irá pregar a paz. Parabenizo V.
Exª pelo pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Muito obrigado a V. Exª, Senador Heráclito Fortes.
V. Exª comunga inteiramente com o meu sentimento
e acato inteiramente a sugestão de V. Exª. Estávamos
pensando em algo de natureza semelhante.
Senador Heráclito Fortes, faço neste instante uma
homenagem ao nosso brasileiro tão ilustre, Sr. Sérgio
Vieira de Mello que, exatamente há um ano, foi morto
em Bagdá. Lembro que eu havia encaminhado ao Sérgio Vieira de Mello sugestão no sentido de transmitir
às autoridades iraquianas, que estavam administrando o país, de instituir, um exemplo semelhante ao do
Fundo Permanente do Alasca: uma renda básica de
cidadania. Ele se entusiasmou com a idéia, transmitiu
ao Embaixador Paul Bremer, à missão da ONU, e em
primeiro de agosto, conversamos por vinte minutos ao
telefone. Ele me ligou e disse que a proposta estava
sendo seriamente considerada como factível. Lamento que hoje eu não tenha mais contato com ele para
saber sobre a evolução das coisas.
Assim como Sérgio Vieira de Mello soube realizar tão bem a transição do Timor Leste, até que Chanana Gusmão assumisse o comando do país, quem
sabe pudesse estar realizando um trabalho no Iraque
que fosse complementado por ações como a que vimos ontem.
V. Exª tem razão. Diferentemente do que tem feito
o Governo dos Estados Unidos, o Presidente George
Walker Bush poderia hoje estar olhando um pouco
para o Brasil e dizendo: “Puxa, Presidente Lula, há
algo que poderíamos estar aprendendo com o Brasil.” O país foi lá e, diferentemente do temor de alguns
que questionavam se a força de paz no Haiti não seria como a força de ocupação dos Estados Unidos no
Iraque, absolutamente, o que vimos é que o povo que,
em fevereiro último, estava atirando para lá e para cá,
ontem, saiu às ruas. Foram um milhão de pessoas ou
mais que se aglomerou para aplaudir e abraçar, dizer
“Ronaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldinho”.
Senador Maguito Vilela, V. Exª, que é um apreciador do futebol, pôde ver as extraordinárias jogadas do
Ronaldo quando colocou a bola na trave, do Ronaldinho quando recebeu um passe mágico, deu outros e
marcou três gols, alguns excepcionais. Ao bater uma
falta, Presidente Eduardo Siqueira Campos, ele se
colocou um pouco na lateral da bola, em vez de bem
para trás, recebeu e chutou a bola, que foi girando de
tal maneira que, quando chegou na frente do goleiro,
que foi apanhar, a bola fez um efeito extraordinário e
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passou por cima. Alguns disseram que havia sido frango do goleiro. Mas não foi; foi aquele efeito especial
que o Ronaldo, que o Ronaldinho Gaúcho sabe dar.
Eu, pelo menos, vi assim. V. Exª, que é um especialista em futebol, pode me contestar, mas creio que ali
houve um efeito do tipo “especial”.
O SR. Maguito Vilela (PMDB – GO) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Com muito honra.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Antes que V. Exª possa ter a oportunidade do aparte, apenas preocupado em função de
não ter o nosso “craque”, Senador Eduardo Suplicy, o
mesmo equilíbrio e nem mesmo a idade, e sabendo
que a tribuna é um espaço curto, esta Presidência se
preocupa com a integridade física de V. Exª, que, na
emoção de transmitir as belas jogadas de Ronaldo, a
Presidência pede a V. Exª ﬁque atento ao curto espaço
para que não acabe caindo da tribuna.
E aproveite para conceder os três apartes rapidamente.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador
Eduardo Suplicy, colaborando com a imprensa, solicito que V. Exª repita a jogada, pois os fotógrafos e os
cinegraﬁstas desejam registrá-la. A imprensa brasileira
toda deseja divulgar esse fato amanhã. Estou apenas
transmitindo esse pedido que me está sendo feito pelo
celular, e tenho certeza de que V. Exª não faltará com
a imprensa, que tanto o tem divulgado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Aquela jogada é tão especial que só é possível fazêla uma vez, Senador Heráclito.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB –TO) – Srªs e Srs. Senadores, a TV Senado reprisa a sessão, portanto, os jornalistas terão a oportunidade de rever o lance do Senador Eduardo Suplicy.
Mas aproveito, respeitosamente ao discurso de V.
Exª, Senador Eduardo Suplicy, para agradecer as honrosas presenças nas galerias desta Casa de grupos de
turistas da França, de Santa Catarina e da Paraíba.
V. Exª continua com a palavra, Senador Eduardo Suplicy, para conceder os apartes e concluir o seu
pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Dirigindo-se aos turistas franceses.) – Est-ce que vous avez
vu l’extraordinaire jeu de Ronaldo et Ronaldinho?
Ouço o Senador Maguito Vilela.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador
Eduardo Suplicy, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Estamos aqui falando de algo sério: a força de
paz do Brasil no Haiti, País que está convivendo com
a fome, a miséria. Naturalmente, a idéia do Senador
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Heráclito Fortes é muito importante. O Brasil poderia
fazer de sua seleção uma embaixada para todo o mundo, buscando a paz. Com uma diferença, os Estados
Unidos estão no Iraque com uma força de ocupação,
bombardeando, matando, etc. A força brasileira que está
no Haiti não é de ocupação, mas realmente de paz. Lá,
os generais, os coronéis, os sargentos, os oﬁciais, os
soldados estão a serviço da paz. Estão patrulhando,
buscando desarmar, ajudando, convencendo o povo,
os próprios haitianos, a ajudá-los. De forma que temos
de ter orgulho do nosso Exército, da nossa Marinha e
da nossa Aeronáutica porque estão lá promovendo a
paz. É diferente de Bagdá, onde existe uma força de
ocupação, uma guerra. É impossível colocarmos naquele país a nossa seleção sob um risco desse tamanho. No Haiti, não havia esse risco; era a vontade do
povo de ver, de assistir à seleção brasileira. Portanto,
cumprimento V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Tenho a impressão, Senador Maguito Vilela, de que
a idéia faz um pouco de sentido, porque se trata de
Ronaldo, embaixador do combate à pobreza, com os
seus colegas. V. Exª bem salientou que, no diálogo
que tiveram com o Presidente, na República Dominicana, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos e outros
colegas disseram ao Presidente que jogariam mesmo
que fosse num campo de terra, porque começaram a
jogar na terra. Mas, felizmente, o campo estava bom.
Eles também disseram que estavam dispostos a realizar missões como essa em outros lugares, que podia
convidá-los.
Tenho a convicção de que o xeque e os mais diversos líderes no Iraque, hoje, que estão comandando
operações de rebelião, diante de uma iniciativa como
aquela a que assistimos ontem, mantidas certas condições – claro, toda segurança deve ser garantida para
os nossos jogadores –, teriam a capacidade de dar o
passo para o início da realização de paz, também com
o propósito de democratizar o país.
Lembremos um outro aspecto, Senador Maguito Vilela: no diálogo que tivemos com Gerard Pierre
Charles, que tão gentilmente nos recebeu em sua
residência, e com outras lideranças de esquerda progressista – que primeiro estiveram junto a Aristide, mas
depois se rebelaram com os seus métodos e criticaram-no, dizendo que ele não mais poderia continuar
ali –, eles mesmos nos disseram que têm conﬁança
de que o Brasil ajudará na democratização do País e
que poderá até colaborar de forma a assegurar que as
eleições se façam da maneira mais imparcial possível,
para que o Haiti receba ensinamentos da experiência
brasileira de desenvolvimento nas comunidades rurais
e nas áreas urbanas.
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O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador
Eduardo Suplicy, quero usar da palavra para colaborar
com o pronunciamento de V. Exª. Sabe que sou seu fã,
acompanho o seu dia-a-dia e seus pronunciamentos.
V. Exª, há um mês, discorreu aqui sobre o ﬁlme que
retrata a vida de Pelé, não é verdade?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Sim. Vai ter muito sucesso no Haiti.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Exatamente.
Quero discordar aqui do Senador Maguito Vilela e até
lembrar que o Pelé, diversas vezes, perguntado sobre
a maior emoção que ele teve na vida, disse que foi ter
parado uma guerra na África. A guerra estava deﬂagrada, mas todos se curvaram à majestade do Rei Pelé.
Portanto, compreendo a intenção do Senador Maguito
Vilela de defender o Governo, mas o meu objetivo não
é colocar governante algum diante das bombas do Iraque; pelo contrário, é fazer com que essa missão de
ontem, da qual V. Exª participou com sucesso, ganhe
mundo. Evidentemente, como V. Exª tem o temor das
ocupações, não irá em viagem ao Iraque. Mas é uma
pena os iraquianos não terem a oportunidade de ver
o futebol brasileiro, inclusive repetindo o que o Pelé
fez na década de 60.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Gostaria
de colaborar um pouco mais com o pronunciamento
de V. Exª, Senador Eduardo Suplicy. Visitei todos os
países e cidades pobres do Brasil. Sou um defensor,
realmente intransigente, dos pobres e governei muito
mais para esses do que para as elites. Entretanto, o
que estamos discutindo é que os valores no Oriente
Médio são outros. Lá, eles não têm fanatismo pelo
futebol como tem o africano, o haitiano e o brasileiro.
A situação é outra, é completamente diferente. Mas,
quanto à aﬁrmação de que a seleção brasileira deve
ser mais usada para promover a paz e divulgar o Brasil,
estou de pleno acordo com o Senador Heráclito Fortes
e com os demais Senadores que se pronunciarem. Estou a favor e penso que o Brasil deve realmente usar
essa arma poderosíssima que é o esporte, é a seleção
brasileira de futebol.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Muito obrigado, Senador Maguito Vilela.
Para concluir, ouço o Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Serei
breve, Senador Eduardo Suplicy. Aliás, o comentário
que estava disposto a fazer era justamente sobre aquele encontro – que considero extraordinário – na casa
do líder Gerard Pierre Charles que, primeiro, teve a
atenção de nos receber e, depois, o cuidado de convidar outros líderes populares importantes daquele País
para conversar conosco sobre as contribuições que o
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Brasil poderia dar para reorganização e reestruturação
do Haiti. V. Exª pôde perceber a quase comoção que
tomou conta daquele líder e dos seus companheiros
com essa expectativa – aliás mais que uma expectativa
– de que o Brasil pode e dará uma contribuição para
que essa situação de conﬂagração tenha ﬁm e o Haiti
possa, deﬁnitivamente, encontrar o seu caminho de
organização e desenvolvimento. Na ocasião, lembrava que a grande maioria dos cidadãos haitianos não
têm cédula de identidade, não são conhecidos, não
há um cadastro. Talvez essa seja uma ação em que o
Brasil possa contribuir, como comentei no hotel com V.
Exª e com os Senadores Hélio Costa e Maguito Vilela.
Quem sabe o Brasil poderá formar um voluntariado com
universitários, com a orientação do Tribunal Superior
Eleitoral de como proceder para realizar o cadastro e
devolver a cidadania a milhões de haitianos que vivem
sem esse reconhecimento. V. Exª se lembra da forma
quase emocionada com que eles se revelaram conﬁantes na ajuda do Brasil. Estou convencido de que o
Brasil pode e deve dar essa contribuição.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Muito obrigado, Senador Leomar Quintanilha.
Poderemos até estar contribuindo para o Haiti
com voluntários. Será importantíssima a missão da
Justiça Eleitoral – incluindo o Ministro Sepúlveda Pertence – naquele país para fornecer o que V. Exª aqui
menciona. Para o Haiti, é fundamental a possibilidade
do cadastramento, não apenas para todos terem carteira de identidade, mas também o registro eleitoral.
Saliento também que o Ministro Celso Amorim
ressaltou o quão importante será estimular brasileiros, às vezes até por uma modesta remuneração, a ir
ao Haiti realizar trabalho voluntário nas comunidades,
nas regiões urbanas, rurais e por toda parte. Tenho a
impressão de que muitos brasileiros se disporão, de
fato, a fazer isso.
Sr. Presidente, requeiro seja considerado parte de meu pronunciamento o discurso do Presidente
Lula perante a Brigada Brasil da Missão das Nações
Unidas para o Haiti, no qual Sua Excelência fala de
nossa cooperação, de uma delegação técnica que irá
a Porto Príncipe na próxima semana – inclusive com
técnicos da Embrapa e de outras áreas, como saúde
e educação – e do quanto quer contribuir para que se
realize a justiça social e, conseqüentemente, para que
haja condições de paz naquele país.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2o, do Regimento Interno.)
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Porto Príncipe-Haiti, em 18 de agosto de 2004
Meu querido companheiro Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores,
Meu querido companheiro Agnelo Queiroz, Ministro dos Esportes,
Minha querida companheira Mansa Letícia,
Meu caro Senador Eduardo Suplicy, Senador
Hélio Costa,
Senador Leomar Quintanilha
Senador Maguito Vilela,
Meu caro Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh,
Embaixador Juan Gabriel Valdez, representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas
para o Haiti,
Embaixador Armando Cardoso, Embaixador do
Brasil no Haiti,
Oﬁciais-generais do Ministério da Defesa da Marinha do Brasil, do Exército brasileiro e da Força Aérea
brasileira,
General de Divisão Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Comandante da Força da Missão das Nações
Unidas de Estabilização do Haiti,
General de Brigada, Américo Salvador de Oliveira,
comandante da Brigada Brasileira de Paz no Haiti,
Senhores militares da Brigada Brasileira de Paz
no Haiti, Senhores e senhoras jornalistas,
Nossos convidados,
Venho ao Haiti para celebrar a paz. A paz que
vocês, integrantes da Brigada Brasil da Missão das
Nações Unidas para o Haiti, estão ajudando a devolver ao povo haitiano.
Quero, em primeiro lugar, expressar que a decisão brasileira de enviar tropas ao Haiti foi tomada em
atendimento a um chamado do Conselho de Segurança
das Nações Unidas.
É ele o órgão que tem um mandato para deﬁnir
ações em favor da preservação da paz e da segurança internacional.
Oﬁciais e praças da Brigada Brasil, sua missão
é difícil.
Um grande desaﬁo nos trouxe ao Haiti. Viemos
ajudar a restabelecer a ordem e a segurança e a reconstruir a paz no Haiti. Mas, sobretudo, viemos ajudar
a lançar a semente de uma paz duradoura.
Estamos solidários à nação haitiana em sua luta
pela reconciliação e reconstrução nacional. Queremos
que o Haiti volte a ser a nação que inspirou gerações
e produziu heróis. Queremos que o Haiti volte a levantar-se em defesa de seu destino.
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Quando anunciamos a decisão de mandar tropas
para este país, com o apoio do Congresso Nacional,
reconhecemos que o Brasil não poderia ﬁcar alheio ao
sofrimento e à dor de um povo irmão. Um povo cuja
suprema bravura deu início à emancipação colonial e
pôs ﬁm à escravidão. Um povo com o qual compartilhamos raízes africanas comuns.
Soldados do Brasil,
Seus familiares, amigos e todos nós, brasileiros,
temos orgulho da missão que vocês estão desempenhando aqui. Essa é a maior missão de paz de que o
Brasil já participou.
A ação das Forças Armadas brasileiras, aqui,
no Haiti demonstra que a comunidade internacional
conﬁa na nossa capacidade de contribuir para a paz.
A presença brasileira no comando, seguramente, estimulou outros países de nossa região a participarem
desta missão.
O Brasil acredita em um Haiti melhor para o seu
povo.
Não podemos nos resignar a assistir, com impotência e fatalismo, à escalada da instabilidade e
do medo. Queremos ajudar este país a reerguer-se,
a reconstruir suas instituições, a cicatrizar suas feridas, a reencontrar o caminho do desenvolvimento e
da justiça social.
Enquanto houver fome, miséria, crianças sem
educação, epidemias e tantos outros males que afetam
grande parte da humanidade, não haverá segurança.
Em lugar da segurança, surgirão a revolta, a intolerância, o fanatismo, que são os verdadeiros alimentos
do conﬂito, da violência e do terrorismo. Não há maior
terror do que a exclusão social e a perda de perspectiva de um futuro melhor.
Não podemos nos omitir. A Brigada Brasil e a
contribuição de cada um de vocês reﬂetem o nosso
engajamento.
É preciso que o povo haitiano saiba que a comunidade internacional não o abandonou. Ela está
presente nas muitas nacionalidades que compõem a
missão das Nações Unidas. Está presente também nas
decisões esclarecidas dos países que participaram da
recente reunião de doadores.
Queremos que os haitianos sintam que podem
contar com a amizade e a solidariedade do povo brasileiro e de meu governo.
Uma delegação técnica virá, na próxima semana,
a Porto Príncipe para deﬁnir projetos de cooperação.
Nossos técnicos da Embrapa virão colaborar na valori-
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zação da agricultura. Vamos também ajudar o governo
haitiano a treinar policiais para proteger vidas humanas;
assistir às autoridades locais na reabilitação do poder
judiciário; treinar professores para educar os jovens;
ajudar a reconstruir instituições e recuperar escolas.
Soldados do Brasil, soldados da paz,
Aproveito esta oportunidade para render homenagem ao Cabo Rodrigo Duarte Azevedo, que nos
deixou enquanto cumpria seu dever.
Quero reiterar a cada um de vocês que o Brasil
e o meu governo estão ao seu lado e farão todo o necessário para que voltem para casa com segurança e
o sentimento de missão cumprida.
Daqui a pouco, terei a alegria de assistir ao Jogo
da Paz. Nossos melhores talentos vão estar em campo, celebrando a paixão de haitianos e de brasileiros
pelo futebol.
Nos nossos jogadores vejo a realização de aspirações que dependem da capacidade de cada um, de
perseguir seus ideais com conﬁança e determinação.
Nossos jogadores nos mostram que não devemos dar
ouvidos aos que dizem que os sonhos são inatingíveis.
Nenhum deles teria a alegria de ouvir seus nomes
aclamados pela torcida após o gol consagrador, se
tivessem abandonado os seus sonhos.
Oﬁciais e praças das Forças Armadas do nosso
querido Brasil,
Tenho certeza de que ao ver nossos craques em
campo, todos sentirão um pouco mais a saudade de
nossa pátria.
Mas os nossos jogadores não são os únicos craques brasileiros no Haiti. Parabéns, pois vocês também
estão fazendo um gol de placa.
Meus caros amigos,
Estamos aqui para ajudar a reconciliação nacional
do Haiti. Precisamos extirpar as raízes da violência, a
exclusão social, a miséria e a fome.
Não devemos esquecer nunca que o verdadeiro
nome da paz é a justiça social.
Muito obrigado e boa sorte.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – V. Exª será atendido nos termos
regimentais.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço a palavra como Líder
da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – V. Exª será atendido.
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O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço minha inscrição para
falar pela Liderança do PT.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – V. Exª está inscrito.
A Mesa adotará o critério da alternância entre
os Senadores inscritos na lista de oradores e os que
pediram a palavra pela Liderança, com a concordância dos oradores inscritos, uma vez que estamos em
sessão não deliberativa.
Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes
por cinco minutos.
Em seguida, a Mesa continuará a conceder a palavra, contando com a boa vontade e a compreensão
dos inscritos. Há tempo para que todos falem.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela
Liderança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chegamos a mais
uma quinta-feira com um plenário pouco prestigiado
pela Bancada governista. E mais uma quinta-feira
em que começam as especulações sobre o que a
imprensa poderá trazer de surpresas no ﬁm de semana e que trapalhadas o Governo inventará como
contrapartida.
É possível ainda que tenhamos uns dias de calmaria, que deveriam se prestar a momentos de reﬂexão. Isso, claro, se o “fogo amigo” – em relação ao qual
tantas vezes tenho alertado o Governo – não voltar a
atacar. Acredito mesmo que nunca em um governo
houve tanta manifestação de “fogo amigo” como no
atual. É um caso quase psicanalítico.
Mas é verdade também que há precedentes
na nossa história política recente. Um deles é o do
ex-Ministro Alceni Guerra, abatido quando, jovem
político, estava em plena ascensão, lembrado até
como possível sucessor do ex-Presidente Fernando
Collor, que àquela época tinha um projeto de manter
por 20 anos o seu grupo no poder. Se essa situação
não tivesse provocado tanta ciumeira entre os seus
próprios colegas, ele certamente teria sobrevivido
às denúncias que hoje se provaram vazias, embora
tenham provocado conseqüências terríveis na sua
vida pessoal e política.
O outro caso, que voltou ao noticiário esta semana, é o do ex-Presidente da Câmara Ibsen Pinheiro.
Não pretendo me estender na análise do processo,
que foi igualmente doloroso e de efeitos tão cruéis,
de cuja extensão apenas agora estamos tendo total
conhecimento. Mas qualquer um que tenha acom-
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panhado os acontecimentos relativos à CPI do Orçamento pode constatar o quanto de “fogo amigo”
existiu como ingrediente para que o processo tivesse
o desfecho que teve. Também Ibsen era lembrado
como um dos possíveis candidatos à Presidência
da República.
Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, posso
considerar que sempre tive uma boa estrela na vida
política. Não foi diferente quando da CPI do Orçamento, período em que me encontrava distante do
Congresso, eleito que fui prefeito de Teresina em
1998, com o ﬁm do mandato em 1992, já coincidindo com o ﬁnal das investigações. Fiquei, portanto,
Sr. Presidente, longe de ver aquela frigideira triturar
amigos inocentes ou culpados e de ver o Congresso
Nacional transformado em uma delegacia de polícia. Passei ao largo de tudo isso, vendo com tristeza o que aconteceu àquela época. E alguns fatos,
esclarecidos somente anos depois, trazem-me com
certeza algum conforto.
Foi nessa época que conheci um dos personagens dessa nova/velha história e sobre o qual gostaria
de falar hoje desta tribuna. Reﬁro-me ao jornalista Luís
Costa Pinto, mais conhecido como Lula. Nossa convivência, que eu até gostaria mais próxima e freqüente
do que é, vem daquela época – eu em Teresina, ele
ainda em Recife. Falamo-nos algumas vezes, e posso
dar o testemunho de que ele sempre agiu com a maior
correção de caráter nas suas atividades.
Não tenho procuração para defender Lula Costa Pinto, sequer posso dizer que somos amigos, mas
considerei minha obrigação contribuir para esse debate – que é saudável, sem dúvida –, falando da minha experiência com um jornalista a quem se está
atribuindo um papel que na realidade não é seu.
Acredito, inclusive, que sua atitude, reconhecendo
um erro cometido no passado, deve ser aplaudida,
além de fazer com que o episódio sirva de inspiração às novas gerações de jornalistas, com todos os
aspectos que carrega.
Eu usaria até as palavras de um colega de
Lula, o jornalista Rudolfo Lago, em sua coluna de
hoje no Correio Braziliense. Da mesma geração,
reconhecido por sua imparcialidade e correção e
tendo participado também da CPI do Orçamento,
Rudolfo diz: “expiados os fantasmas do passado,
atingidos os objetivos daqueles que tinham objetivos a atingir, é preciso agora reduzir o episódio ao
seu devido tamanho”.
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E segue demonstrando, logo de início, que toda
a imprensa errou quando divulgou dados mal processados pelos integrantes da CPI, que foram corrigidos
depois, mas não o suﬁciente para, na opinião dos Parlamentares, eximir Ibsen Pinheiro de culpa.
No contexto da cassação de Ibsen, diz ainda Rudolfo Lago sobre o episódio:
Pode ser importante na prestação de contas
pessoal que Luís Costa Pinto tenha com o deputado
gaúcho. Ou mesmo na prestação de contas que Lula
tenha consigo mesmo. Porque, no processo mesmo
que resultou na perda do mandato parlamentar de Ibsen, a verdade é que o erro de Veja tem importância
mínima.
Sabemos todos dos males que o exercício irresponsável do jornalismo pode causar. Diﬁcilmente um
de nós políticos não terá um caso para contar de problemas ao longo da carreira com jornalistas. Mas tenho
a convicção também de que a imprensa brasileira está
entre as melhores do mundo e de que erros são cometidos por todos, mas, no caso da nossa imprensa,
nenhum tipo de cerceamento vai resolvê-los.
Não posso admitir, portanto, que o episódio sirva
como pano de fundo para a aprovação do Conselho Federal de Jornalismo da maneira como foi encaminhada
pelo Governo ao Congresso ou de qualquer outra forma
de restrição à livre manifestação do pensamento.
E, por ﬁm, quero ressaltar a importância didática
que o relato de Luís Costa Pinto para o livro do exDeputado Ibsen Pinheiro encerra. Que seus colegas
se debrucem sobre ele, que os estudantes de jornalismo o analisem, que os políticos tentem tirar dele a
conclusão que mais lhes aprouver. Do ponto de vista
proﬁssional e pessoal, para mim só me resta engrandecer o seu autor.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, ao
encerrar minhas palavras, solicitar que seja transcrita
nos Anais desta Casa, para análise futura, a coluna
da insuspeita e respeitada jornalista Tereza Cruvinel,
do jornal O Globo, edição de hoje, sob o título “Os
‘is’ de agora”. Esse artigo merece ser lido, com muito
cuidado, com muita atenção, pelos que fazem história
e analisam o Brasil que vivemos hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – V. Exª será atendido nos termos
regimentais.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o
nobre Senador Alvaro Dias.
Em seguida, Senador Sibá Machado, V. Exª terá
a palavra pela Liderança.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos de volta à era
dos espetáculos. Mas não pretendo, Senador Heráclito
Fortes, falar sobre o espetáculo vivido no pobre Haiti, do qual já se falou demais na tarde de hoje, nem
pretendo aprofundar qualquer análise sobre a opinião
do ex-chanceler Celso Lafer, que aﬁrmou, sobre o
jogo da seleção brasileira no Haiti, tratar-se da expressão da política externa como política-espetáculo,
que é a dimensão do estilo da atual administração.
Não vou abordar a diplomacia-espetáculo. Não pretendo nem mesmo discorrer sobre o espetáculo da
democracia segundo José Dirceu, principal Ministro
do Governo Lula.
O Ministro José Dirceu disse que estamos vivendo o espetáculo da democracia, que não há surto
algum de autoritarismo no País, que isso é resultante
do nervosismo eleitoral da oposição, no que é acompanhado pelo Presidente do PT, José Genoíno, que
fala em orquestração da oposição: “a oposição é que
difunde os receios de que esteja ocorrendo no País
uma escalada autoritária”. Não são as ações do Governo, os atos praticados, as iniciativas idealizadas ou as
palavras proferidas pelo Presidente da República, em
momentos de brincadeira ou de seriedade, não importa.
Exemplo do que falo foi ter chamado de covardes os
jornalistas que defendem a liberdade de imprensa e a
aﬁrmação de que teria ido ao Gabão aprender como
permanecer no poder durante 37 anos.
José Dirceu diz que, fazendo alguns ajustes na
divulgação dos atos governamentais, estaremos vivendo no país das maravilhas e dos espetáculos. Aliás,
não sei por que o Ministro José Dirceu quer ajustes na
divulgação dos atos governamentais, já que é exatamente nesse terreno que o Governo se sai extraordinariamente bem, que se comporta como especialista.
Há um sistema de comunicação, organizado de forma
excepcional, que procura atribuir ao Governo feitos
que ao Governo não pertencem, não só através da
propaganda institucional, mas sobretudo através da
propaganda da informação, através da manipulação
de determinados veículos de comunicação cujo poder
indiscutível faz com que determinadas teses se impregnem na consciência da sociedade brasileira.
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O Governo atribui a si méritos pelo crescimento econômico que se descortina no País. Não vamos
discutir se é píﬁo esse crescimento econômico, se ele
está muito aquém do crescimento econômico que se
veriﬁca nos demais países emergentes. Não vamos
discutir isso. Vamos ponderar se realmente tem méritos o Governo, se pode comemorar os resultados da
economia no presente momento. Reconhecemos que
há um crescimento, mas a divulgação dele é que extrapola os limites da realidade. Chego até a imaginar
a existência de 24 meses no ano. Repete-se tantas
vezes, através do noticiário, a divulgação de índices
de geração de emprego ou de crescimento econômico
referentes a determinado mês, que chego a imaginar
que o ano tem 24 meses e não 12. A cada semana temse a impressão de que se está concluindo um ano, em
função da repetição de números referentes à geração
de emprego ou ao crescimento econômico. Não importa
que seja uma geração de empregos insuﬁciente, não
importa que seja um crescimento econômico aquém
das expectativas e das possibilidades do nosso País,
pois há um cenário econômico internacional propício
ao crescimento, e o que cabe discutir é se não estamos
desperdiçando extraordinárias oportunidades de crescer mais no bom momento da economia mundial.
Comemoram-se índices econômicos que correspondem a 30 meses atrás, mas é bom frisar que
com esses índices econômicos o Presidente Fernando
Henrique não elegeu o seu sucessor. Como proclama
César Benjamim, um brilhante jornalista e economista,
se tivermos um crescimento de 3,5% este ano, temos
que dividir o índice por dois, porque no ano passado
nós não tivemos crescimento, caminhamos em retrocesso. Sofremos uma perda de PIB que não pode
ser ignorada. Mas o que quero destacar é que, se há
crescimento, devemos atribuir méritos a quem méritos
possui, à cadeia produtiva nacional, especialmente ao
agronegócio. As exportações do País aquecem, sim, a
economia e fazem com que ocorra, inclusive, retomada
no parque industrial paralisado. Há uma paralisia de
cerca de 28% do poder de atuação do parque industrial. Há uma retomada, sim.
Mas quando o Governo é responsável pelo crescimento econômico? Quando ele aciona os instrumentos que alavancam o crescimento econômico. E
quais são os principais instrumentos à disposição do
Governo para alavancar o crescimento econômico?
Sem dúvida, a política tributária. E o que fez o atual
Governo com a reforma tributária? O que ocorreu em
matéria de tributos na gestão Lula? Houve aumento
da carga tributária.
Em que pesem os compromissos assumidos, as
promessas proclamadas de que o Governo Lula não
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permitiria aumento da carga tributária, hoje discutimos
se a carga tributária é 38% do PIB ou se já chega a
40% do PIB – era cerca de 36% do PIB ao assumir a
Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva.
Portanto, aumentar a carga tributária é promover
crescimento ou é inibir o crescimento? Aumento da
carga tributária trabalha contra o crescimento. A política tributária que impõe uma carga que onera o setor
produtivo é anticrescimento econômico.
Outro instrumento de política governamental para
promover crescimento econômico é o investimento
público. Mas o Governo reduziu de forma brutal o investimento público! Como pode atribuir a si, portanto,
méritos pelo crescimento econômico? Os investimentos públicos despencaram de 14,6 bilhões, em 2001,
para 6,5 bilhões, em 2003 – segundo cálculos da Associação Brasileira de Infra-Estrutura e das Indústrias
de Base. Portanto, houve uma redução signiﬁcativa
dos investimentos públicos. Esse instrumento de alavancagem do crescimento econômico não foi utilizado
pelo Governo.
Outro instrumento é a política de juros. As taxas
de juros no Brasil resistem aos pleitos diversos de todos os setores produtivos e se mantêm num patamar
exorbitante. As elevadas taxas de juros praticadas no
Brasil trabalham também contra o crescimento econômico.
Srª Presidente Lúcia Vânia, Srªs e Srs. Senadores, os principais instrumentos de motivação da economia do País e de aquecimento econômico não foram
utilizados pelo Governo para que ele possa creditar
às suas ações o píﬁo crescimento econômico que se
transforma em crescimento econômico espetacular por
meio da sua publicidade.
Ontem o Copom reuniu-se e manteve em 16% a
Selic. É o quarto mês consecutivo em que a taxa ﬁca
inalterada.
Quero repercutir uma informação nesta Casa,
já que, como oposicionista, talvez não tenha a mesma autoridade para analisar essa postura do Governo, autoridade que devemos conferir a determinados
agentes da nossa economia. A Fiesp, por intermédio
do seu Presidente Horácio Lafer Piva, alerta: “estamos
perpetuando uma anomalia”. Alertou a Fiesp também
para uma possível ação do Banco Central para a valorização do câmbio. Seria uma temeridade o Banco
Central deixar o nosso câmbio se valorizar para reduzir
em alguns décimos de percentagem a inﬂação. Seria
virar as costas para o nosso setor exportador.
A Fiesp também manifesta preocupação com a
possibilidade de o Copom elevar os juros nas próximas reuniões. Tem sentido essa preocupação da Fiesp
porque, se formos buscar a Ata do Copom do mês de
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julho, veremos uma evidência de que o Banco Central
não descarta a possibilidade de aumentar os juros.
Certamente a nossa economia continuará apresentando sintomas de aquecimento, o Governo continuará a aﬁrmar que ele é o responsável pelo crescimento
econômico e continuaremos a assistir as Lideranças
do Governo comemorando, da tribuna ou pela imprensa, o êxito da sua política econômica. Trata-se de uma
política econômica que se esgotou ao ﬁnal da gestão
de Fernando Henrique Cardoso.
Para a Confederação Nacional da Indústria, a
manutenção da taxa básica de juros em 16% reforça
a postura conservadora do Banco Central.
Para o Presidente da Associação Brasileira de
Infra-estrutura e das Indústrias de Base, Sr. Paulo Godoy, a decisão do Copom exigirá um esforço maior do
Governo e do sistema ﬁnanceiro para elevar o crédito
ao investimento.
Esses temores e alertas da Fiesp, da CNI e da
Abdib não são infundados. Creio que devemos substituir o ufanismo governamental pelo necessário e imprescindível realismo diante das circunstâncias econômicas que nos levam a comemorar determinados
índices. O aumento da taxa de juros, por exemplo, que
é uma possibilidade, pode comprometer de forma irreversível essa retomada do crescimento econômico,
que se dá – repito – num bom momento da economia
mundial e num momento de exportações sustentadas
pelo agronegócio brasileiro, em razão exatamente do
cenário internacional e não em função de políticas públicas adotadas pelo Governo brasileiro para estimular
as nossas exportações.
Já me referi à redução dos investimentos públicos. Segundo a Abdib, são necessários 20 bilhões,
anualmente, em investimentos na infra-estrutura para
o Brasil entrar numa rota de crescimento sustentado, mas reduzimos esses investimentos a 14 bilhões.
Portanto, o Governo deve 6 bilhões em investimentos
para alcançar o patamar, que é modesto, e chegar ao
objetivo que consideramos insuﬁciente, diante das
possibilidades de crescimento econômico do Brasil,
possibilidades que seriam comprometidas em função
da ausência de uma infra-estrutura capaz de atender
às demandas impostas pelo crescimento econômico.
Se analisarmos, por exemplo, o valor dos investimentos na China, concluiremos com maior convicção
que esses números são insuﬁcientes. O investimento anual da China é de US$200 bilhões. Falamos em
US$20 bilhões/ano no Brasil, enquanto na China os
investimentos chegam a US$200 bilhões/ano.
O Governo é desmentido pelo Fundo Monetário
Internacional mais uma vez, pois divulga que já teria o
aval do Fundo para excluir do cálculo do superávit pri-
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mário os investimentos de até três bilhões em infra-estrutura. Não é verdade. O porta-voz do Fundo, Thomas
Dawson, aﬁrmou que os projetos pilotos relacionados
a como tratar investimentos em infra-estrutura no cálculo do superávit primário ainda estão em andamento. Portanto, esses projetos não foram concluídos, e o
Governo brasileiro não está autorizado a anunciar que
poderá descontar do superávit primário R$3 bilhões
em investimentos em infra-estrutura no País.
Já apresentamos aqui a opinião do economista
César Benjamim relativa a essa comemoração dos índices de crescimento. É evidente que essa retomada
do crescimento que se anuncia é fruto da fraca base
de comparação do ano passado, que não pode ser
parâmetro para deﬁnir a grandeza do crescimento econômico de um país. Não podemos perder esse dado
da nossa realidade. Não há blindagem que nos possa
assegurar uma retomada do crescimento econômico
sem que haja uma ﬂexibilização das atuais políticas
ﬁscal e monetária. O Governo poderá atribuir a si os
frutos do crescimento econômico se tomar a iniciativa da ﬂexibilização da política ﬁscal e monetária e se
retomar uma política de investimentos públicos que
alcance, pelo menos, este patamar inicial de US$20
bilhões por ano.
Segundo as projeções do braço de pesquisas
econômicas do grupo britânico que edita a revista
The Economist, o preço das commodities no mercado internacional deve encerrar 2004 com uma alta
acumulada de 14%, mas, em 2005, a cotação desses
produtos deve permanecer estagnada. Portanto, o Governo tem que considerar esse fato já, para as suas
projeções de 2005.
Há outro prognóstico pouco alentador para os
países emergentes, sobretudo aqueles que tiveram o
crescimento da economia sustentado pelas exportações. É que o recuo dos preços das commodities será
acompanhado de um declínio do ritmo de expansão
do comércio global.
Esse cenário favorável da economia mundial não
se apresentará da mesma forma. Os sintomas indicam
essa realidade no próximo ano. Essas previsões reformam e reforçam a necessidade de deslocar o foco da
política econômica para a promoção dos investimentos
públicos e privados.
Para concluir, Srª Presidente Lúcia Vânia, o PSDB
não faz oposição ao País. Temos o dever de fazer oposição aos equívocos governamentais – é isso que procuramos fazer. Aplaudimos o crescimento econômico e
queremos aplaudir aqueles que são verdadeiramente os
artíﬁces desse crescimento: os exportadores do País,
os agricultores brasileiros, aqueles responsáveis pelo
agronegócio, que, aquecendo a economia, permitem
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até uma retomada industrial, reduzindo o percentual
de ociosidade, sempre colocado na média de 28% do
nosso parque industrial, para promover crescimento
e gerar emprego. Mas estamos muito longe do crescimento econômico dos demais países emergentes.
Falta o Governo realizar a sua parte E, para tanto, precisa mudar. Mudar a sua postura e, sobretudo,
retomar investimentos, reduzir o seu apetite de arrecadação e tentar limitar as taxas de juros num patamar
que possa ser acessível aos investidores privados do
Brasil.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pela Sra. Lúcia Vânia.
A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO)
– Com a palavra o Senador Sibá Machado pela Liderança do PT. S. Exª terá cinco minutos para o seu
pronunciamento.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela
Liderança do Bloco/PT. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, boa-tarde. Aproveitando a ocasião para
comentar a inauguração da Ponte Binacional BrasilBolívia, dia 11 último, que recebeu o nome do Sindicalista Wilson Pinheiro.
Antes, eu gostaria de relembrar os principais
eventos históricos envolvendo o Brasil, a Bolívia e o
Peru. No ﬁnal do século XIX, início do século XX, havia uma situação de litígio, uma guerra travada entre
seringueiros e seringalistas, liderada por Plácido de
Castro, contra o Exército boliviano. Esse conﬂito veio
a ser deﬁnitivamente resolvido com o Tratado de Petrópolis, em 1903. Depois disso, a situação era como de
uma guerra fria entre a população brasileira do Acre e
os bolivianos e peruanos daquela fronteira.
De lá para cá, Srª Presidente, com a queda do
preço da borracha, a chegada da pecuária, iniciou-se
uma onda de violência no campo, em nosso Estado,
que levou ao assassinato do líder sindical, Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia,
Wilson Pinheiro.
Na missa de 7º dia da morte de Wilson Pinheiro,
estava presente o então Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo Luiz Inácio
Lula da Silva, que, em seu discurso, disse: “Está na
hora da onça beber água”, vindo a ser penalizado pela
Lei de Segurança Nacional, tendo que responder em
juízo. Só não foi preso porque era considerado réu
primário.
No dia 11 de agosto de 2004, Luiz Inácio Lula
da Silva, agora Presidente da República Federativa do
Brasil, volta ao Acre para inaugurar a Ponte Binacional
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Brasil-Bolívia e lança a pedra fundamental da outra
ponte que interligará o Brasil ao Peru.
A construção dessas pontes está de acordo com
os objetivos do nosso Governo que é interligar os países andinos, Chile, Bolívia, Peru e fará com que o
nosso Estado do Acre deixe de ser o fundo do quintal
de nosso Brasil e passe a ser uma das portas de entrada para os Andes e de exportação de nosso País
via Oceano Pacíﬁco. Isso não é pouco.
Srª Presidente, e qual não foi a alegria daquela
população, com aquele ato, porque percebeu que era
o ﬁm deﬁnitivo de uma relação malsucedida que aconteceu no início do século passado? Vimos lá o povo
boliviano, do Município de Cobija, do povo brasileiro
do nosso Estado, dos Municípios de Brasiléia e Assis
Brasil, do povo do Peru, do Município de Inãpari, todos
cantando os seus hinos nacionais e aplaudindo as suas
autoridades. Naquele momento, lá estavam nada mais
do que o Presidente do nosso País, o Presidente Lula,
o Presidente da Bolívia, Carlos Mesa e o Presidente
do Peru, Alejandro Toledo; e também o Governador do
Estado do Acre, Jorge Viana. Foi uma emoção muito
grande ver essa interligação deﬁnitiva. Para o nosso
Estado, ela representa muito, tanto para as relações
econômicas quanto culturais. Fico emocionado ao ver
o grau de responsabilidade do nosso País ao lidar com
essas relações internacionais, principalmente com os
países que até então eram tratados como de terceira
categoria.
Em seu discurso, o nosso Presidente Lula disse
que até então países como Bolívia e Peru procuram
de maneira isolada mercados como os da Europa e
dos Estados Unidos, às vezes esquecendo de buscar
o intercâmbio econômico com seus vizinhos.
Recentemente, soubemos dos problemas vividos pelos peruanos e bolivianos relativos ao gás e ao
petróleo da Bolívia. Mas, em julho passado, houve um
referendo que deu à população daquele país ganho
de causa, foi dada importância necessária para que
o Presidente Carlos Mesa possa conduzir, da forma
como está fazendo, a política energética daquele país.
Com isso, os trabalhos que a Petrobras tem realizado
na Bolívia estão preservados.
O asfaltamento entre a capital do nosso Estado
e o Município de Assis Brasil, que faz fronteira com
Iñapari, no Peru, bem como a ponte que será colocada sobre o rio Acre interligarão deﬁnitivamente nossas economias.
Oxalá, Srª Presidente, nosso Estado não seja apenas um simples corredor de exportação, mas também
um exportador de sua produção para aquele país.
Nesse sentido, nosso crescimento é muito grande no setor da indústria ﬂorestal, na verticalização da
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nossa pecuária e, principalmente, na industrialização
de produtos extrativistas, como é o caso da castanha.
Como disse o próprio Ministro Luiz Fernando Furlan,
da Indústria e Comércio Exterior, do ano passado para
cá, nosso Estado já dobrou suas exportações. E, no
ritmo em que está indo, nos próximos cinco ou seis
anos, substituirá 50% dos recursos investidos – hoje,
80% são repasses nacionais – por renda própria.
Parabenizo o Presidente Lula, o Governador Jorge Viana, a Bancada Federal do Acre e a unidade dos
Parlamentares da Assembléia Legislativa, pelo bem
que têm feito ao nosso Estado e ao País.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente. Muito
obrigado
A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO)
– Concedo a palavra ao Senador Paulo Octávio.
V. Exª dispõe de até cinco minutos e falará como
Líder do PFL.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pela Liderança do PFL. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eminente Senadora Lúcia Vânia, Srªs e Srs.
Senadores, o Distrito Federal, embora disponha de
uma excelente universidade pública federal, a nossa
UnB, não conta, até os dias de hoje, com a implantação de um Centro Federal de Educação Tecnológica,
instrumento de enorme importância para a formação
técnica de nossos estudantes, conforme se comprova
nas Unidades da Federação que já contam com esse
tipo de unidade de ensino.
Criadas no século passado por decreto do então
Presidente Nilo Peçanha, quando ainda não existia o
Distrito Federal – são 19 Escolas de Aprendizes Artíﬁces, uma em cada Estado da União –, essas escolas
foram, ao longo do tempo, destacando-se no contexto
educacional brasileiro pela formação geral e especíﬁca de alta qualidade, sendo consideradas “ilhas de
excelência”, especialmente nas regiões menos desenvolvidas ou em desenvolvimento.
Essa, Srª Presidente, é uma lacuna que precisa e
deve ser preenchida, com a necessária urgência. Desde 2000, ainda no Governo anterior, venho tratando do
tema junto ao Ministério da Educação, buscando sensibilizar o Governo Federal para a justiça do nosso pleito
em favor, principalmente, da juventude candanga.
Apresentei em maio de 2000, ainda como Deputado Federal, uma indicação, por intermédio da Mesa
da Câmara dos Deputados, dirigida ao então Ministro
Paulo Renato, sem, no entanto, obter êxito em nossa
justa reivindicação, embora o tema contasse com todo
o apoio do Governo do Distrito Federal, quando era
Secretária a Deputada Distrital Eurídes Brito.
Com a posse do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e a nomeação do Sr. Cristovam Buarque como
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Ministro da Educação, companheiro de representação
no Senado Federal da Capital da República, reforcei
nossa reivindicação em nome do povo de Brasília, e
S. Exª, de imediato, encaminhou para os órgãos competentes daquele Ministério, sem que, até o momento, tenha havido uma única sinalização em relação ao
andamento de tão importante medida.
Há que se registrar que é no Distrito Federal que
se experimentam, com maior possibilidade de sucesso,
novos métodos e sistemas educacionais, sendo evidente que a falta de uma instituição como o Cefet vem
repercutindo negativamente em nosso setor produtivo,
cuja atuação se destaca no setor de informática, entre
outras atividades não-poluentes, carecendo, porém, de
mão-de-obra especializada.
A criação e a implantação de um Cefet no Distrito
Federal representariam não só a presença de uma nova
unidade de ensino, mas, principalmente, a possibilidade de avançarmos no desenvolvimento tecnológico de
nosso parque industrial, uma vez que a nova unidade
de ensino serviria, também, como laboratório, para se
experimentarem novas técnicas e métodos de formação proﬁssional, com impacto extremamente positivo
para nossa economia.
À semelhança da UnB, unidade de excelência
da nossa cidade, um Cefet signiﬁcaria a oportunidade de melhoria de vida para milhares de candangos,
que teriam, nessa nova escola, a oportunidade de se
qualiﬁcarem como mão-de-obra a ser absorvida com
tranqüilidade pelas empresas de Brasília.
O Distrito Federal caminha, a passos largos, no
entendimento que tivemos oportunidade de intermediar
entre os Governos Federal e do Distrito Federal, para
implantação, em breve, da chamada Cidade Digital,
que representará não somente um marco no desenvolvimento industrial em nossa cidade, como, principalmente, um grande pólo de geração de emprego e
absorção de mão-de-obra especializada.
Outro ponto a justiﬁcar a implantação do Cefet é
a futura chegada do gasoduto, que oferecerá alternativa de energia não-poluente, mais barata e eﬁciente,
o que de certo trará impacto junto às nossas empresas e frota de veículos, com reﬂexos importantes em
nosso meio ambiente.
Cabe registrar que, de todas as Unidades da
Federação, apenas o Distrito Federal, o Acre, o Amapá – do Presidente José Sarney – e o Mato Grosso
do Sul ainda não foram contemplados com a implantação de Centros Tecnológicos Federais, sendo que
a maioria dos Estados conta com mais de um, já em
funcionamento.
Srª Presidente, não esmorecemos em nossa reivindicação junto ao Governo Federal, na convicção de
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que o pleito é justo e merece ser atendido. Por isso,
estaremos solicitando ao Ministro Tarso Genro, atual
titular da pasta da educação, prioridade para a implantação do Cefet no Distrito Federal. Embora essa iniciativa, por força constitucional, seja exclusiva do Poder
Executivo, estamos dispostos a ajudar na solução dos
entraves burocráticos que porventura venham a surgir,
como, por exemplo, a disponibilidade da área, o que,
de certo modo, pode ser solucionado com rapidez, num
entendimento com o Governo do Distrito Federal, ao
qual sugerirei como opção as cidades de Taguatinga
– uma das que mais cresce no Brasil –, Samambaia,
Gama, Planaltina, Brazlândia e Ceilândia, que contam
com mais de 100 mil habitantes e estão aptas a sediar
futuros Cefets na Capital Federal.
Srª Presidente, quero registrar que existem recursos no Ministério da Educação para a implantação
desses centros educacionais, e não vejo nenhum motivo
para que o Governo, prejudicando Brasília, mais uma
vez atrase a implantação desses centros de ensino, tão
úteis ao trabalhador e à trabalhadora brasileira.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO)
– Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko,
por até 20 minutos.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Srª Presidente, gostaria de iniciar, agradecendo ao Senador Paulo Octávio, que me cedeu
sua inscrição.
Srª Presidente, no início deste mês de agosto,
em Foz do Iguaçu, realizou-se o V Congresso Nacional Intermodal dos Transportadores de Carga. Como
resultado, a Associação Brasileira dos Transportadores
de Carga divulgou a Quinta Carta de Foz do Iguaçu
– Paraná, assinada por seu Presidente, Newton Gibson.
Inclusive tenho aqui a Carta do V Congresso Nacional
Intermodal dos Transportadores de Carga, a qual eu
gostaria de pedir que ﬁcasse registrada nos Anais do
Senado da República.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, salta aos
olhos, logo à primeira leitura, o sempiterno problema
do desequilíbrio entre as modalidades de transporte
no Brasil, excessivamente centrado no modal rodoviário. Em seguida, ﬁca evidente a contradição entre a
importância que a rodovia tem na economia nacional
e a desimportância que os governos historicamente
lhe atribuem nos orçamentos nacionais, quando veriﬁcamos as verbas alocadas para sua manutenção,
recuperação e expansão.
Srª Presidente, os desaﬁos econômicos do Brasil
envolvendo as negociações simultâneas na Organização Mundial do Comércio – OMC, nas reuniões de

AGOSTO 2004
27266

Sexta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

construção da Área de Livre Comércio das Américas
– Alca e nas de discussões de acordos comerciais
entre a Comunidade Européia – CE e o Mercosul são
motivos mais do que relevantes para que cuidemos de
nossa infra-estrutura física de integração sul-americana.
Exemplo dessa imperiosa necessidade é a saída para
o Oceano Pacíﬁco, via Lima, no Peru, já funcionando,
mas que deve ser ampliada e melhorada. Trata-se de
uma opção estratégica fundamental para a consolidação do Mercosul, que forma o segundo maior bloco
mundial de produtores agrícolas.
A ampliação das rotas do Brasil para o Pacíﬁco,
a partir da expansão da fronteira agrícola no Centro-Oeste brasileiro, representará uma elevação da
colheita de grãos de milho e soja de 71,3 milhões de
toneladas para 152 milhões na região. Isso apenas na
nossa região, Srª Presidente – somos duas Senadoras
da região Centro-Oeste. Um dado realmente animador.
Segundo as projeções decorrentes dessa expansão,
haverá a criação de 187 mil empregos diretos na agricultura, com um total geral de 747 mil postos de trabalho, incluindo-se a indústria e os serviços. Trata-se de
um gigantesco passo na direção da recuperação do
mercado de trabalho, como prometeu o nosso Presidente Lula. O projeto denominado “Impacto econômico
e espacial do desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro e abertura de um eixo de comércio exterior com o
Pacíﬁco” coloca tais resultados como metas possíveis
de serem alcançadas, desde que as ações necessárias sejam praticadas. As rotas previstas representarão
uma redução de até 7.400 km na distância percorrida
por nossos produtos até os portos asiáticos, uma das
prioridades de nossas exportações.
Há, todavia, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entraves importantes para a concretização desse
sonho desenvolvimentista. Para lançar um alerta é que
venho a esta tribuna, um alerta a todos: ao Executivo,
ao nosso Governo, ao Parlamento, enﬁm, aos Poderes
estabelecidos em nosso País. Como membro do Partido do Presidente da República, desejo ver realizados
todos os projetos que contribuam para o bem-estar do
povo brasileiro, sobretudo aqueles que têm forte poder
indutor de crescimento econômico.
Integração física, harmonização tarifária, normatização do transporte continental, desenvolvimento
tecnológico das empresas e treinamento dos recursos
humanos são destaques entre as medidas necessárias para o setor de transporte de cargas brasileiro, do
Mercosul e das Américas.
Para isso, precisamos de uma ação ﬁrme e determinada do nosso Governo no sentido da recuperação
e ampliação de nossa malha viária. Com tal ação, por
incrível que possa parecer, produziremos um efeito co-
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lateral importantíssimo na área social e, provavelmente,
desconhecido da maioria da população: reduziremos ou,
se formos eﬁcazes, eliminaremos mais um dos abusos
que se cometem contra as crianças no Brasil.
Ora, Srª Presidente, alguns dirão: a Senadora
Serys está falando de transporte intermodal, de transportadores de carga e vai colocar criança nessa história! Por incrível que pareça, temos visto pelo Brasil
afora crianças de cinco anos ajudando a tapar buracos
nas estradas. Essa foi uma denúncia feita por ocasião
do acontecimento desse V Congresso Intermodal de
Transportadores de Carga. Foi uma das graves denúncias que lá ouvimos.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tornou-se
rotina, nas nossas estradas, especialmente no Nordeste
brasileiro, vermos crianças, de até cinco anos de idade,
trabalhando no tapamento precário dos buracos das
pistas, em troca de moedinhas que lhes permitam sobreviver. No interior do Ceará, na região de Campos
Belos, podem-se ver mães à beira da estrada, vigiando
os ﬁlhos que tapam os buracos com areia, pelo que recebem um punhado de moedas atiradas pelas janelas
dos veículos que passam sem sequer parar.
Essa denúncia, Srª Presidente, nos deixou realmente muito preocupados.
Não é de hoje, Srªs e Srs. Senadores, que muitas
Senadoras e Senadores vêm a esta tribuna clamar pela
recuperação de nossas estradas. Precisamos agir, de
forma eﬁcaz e rápida, pois a precariedade de nossas
vias é um dos principais fatores de encarecimento de
nosso frete e, em conseqüência, de nosso preço ﬁnal
de venda. Se não nos colocarmos em dia em relação ao
nosso parque viário, labutando também pela integração
intermodal, corremos o risco de sofrer um “apagão” nos
transportes de cargas no Brasil, o que seria catastróﬁco
para nossas ambições desenvolvimentistas.
Srª Presidente, tenho plena consciência de que
o nosso Governo tem lutado para que se façam as recuperações necessárias. É preciso, contudo, que as
ações sejam rápidas e duradouras, pois, caso contrário,
falharemos em nossa obrigação de responder à pressão que os setores que querem crescer farão sobre a
infra-estrutura combalida de nossa malha viária.
Segue-se, com urgência, Srª Presidente, o disciplinamento do setor de transportes de cargas, com
normas claras e duráveis, que permitam aos empresários e cooperados investir e aparelhar-se para um
novo patamar de concorrência e crescimento. Nesse
ponto, inclui-se, forçosamente, a regulamentação da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
– Cide e sua aplicação em seus verdadeiros destinos,
tais como previstos em sua criação, quais sejam: o
de ﬁnanciar programas e obras de infra-estrutura dos
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transportes em suas múltiplas modalidades. Aﬁrmo
aqui minha esperança de que não ocorra com a Cide
o mesmo desvio de ﬁnalidade ocorrido com a CPMF.
Isso seria um equívoco, uma perda para a Nação.
Srª Presidente, outra medida importante para o
setor de transporte de cargas é a revisão da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal, de número
248, de 25 de novembro de 2002, que trata do trânsito
aduaneiro e que diﬁcultou sobremodo o setor.
A citada instrução exige que as empresas que lidam com transporte aduaneiro no Brasil tenham capital
ou aval bancário de R$2 milhões. Ora, Srª Presidente,
tal exigência alijará do mercado todas as cooperativas
de transportadores autônomos, as pequenas e médias empresas brasileiras, transformando o setor em
monopólio das multinacionais transportadoras, como
aﬁrma o Presidente da ABPC, Sr. Newton Gibson. A
contraproposta dos agentes do setor é de que o aval
bancário seja substituído por uma cooperativa de transportes cujos participantes assegurem, em conjunto, o
montante ﬁxado pela instrução normativa. Parece-nos
perfeitamente razoável como alternativa, ainda mais
pelo fato de que representaria a preservação de inúmeros transportadores autônomos ou cooperados,
que, de outro modo, perderiam sua capacidade de
agir no setor.
Srªs e Srs. Senadores, Srª Presidente, o setor de
transporte de cargas no Brasil é um gargalo estratégico
no projeto de desenvolvimento que o nosso Governo
deseja levar a cabo. Sem investimento em infra-estrutura, em regulação do setor, em integração tarifária e
harmonização de procedimentos, em equilíbrio entre
modais, não teremos capacidade efetiva de dar o salto
econômico que tanto almejamos.
Como Senadora de um dos Estados Federados
mais interessados em que a nossa capacidade de
deslocamento de cargas se agigante, como Senadora
do Partido dos Trabalhadores, conclamo o nosso Presidente da República a ouvir os clamores da Carta de
Foz do Iguaçu, que está sendo encaminhada a Sua
Excelência e também aos Ministros responsáveis pelas pastas afetas ao setor, para que dêem atenção às
propostas formuladas pelos que diretamente atuam
nesse vital segmento da economia nacional.
Srª Presidente, ao concluir, desejo enfatizar a
importância dos programas sociais do Governo Lula,
visando ao combate do trabalho infantil, principalmente
às formas degradantes e perigosas, como as de tapar
buracos em rodovia federais, cuja responsabilidade
de manutenção é do Estado. Urge que resgatemos a
cidadania brasileira desses pequenos, para que os benefícios do desenvolvimento econômico se espalhem
entre todos os brasileiros, de modo justo e eqüitativo.
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Srª Presidente, assumi o compromisso no Congresso Intermodal dos Transportadores de Carga de
que, cada vez que me fosse possível assomar à tribuna do Senado da República do nosso País, falaria da
importância e da necessidade de que a nossa Câmara
Federal aprove o PL nº 04.358/2001, que dispõe sobre
a regulamentação do setor de transporte rodoviário
de cargas.
Tenho em mão o referido projeto, que está tramitando na Câmara Federal. Conclamamos, da tribuna
do Senado, seja colocado em pauta e aprovado com a
emergência necessária. O projeto tramita desde 2001,
e já estamos em 2004, tempo mais do que suﬁciente.
Trata-se de matéria imprescindível, neste momento,
para o setor de transportes rodoviários.
Srª Presidente, antes de encerrar, gostaria de dizer que já solicitei o registro da carta do V Congresso
Nacional Intermodal dos Transportadores de Cargas,
realizado em Foz do Iguaçu, cujo título é “Carta de Foz
do Iguaçu – Paraná”.
Muitos itens integram essa carta:
“I – O Brasil frente a um tríplice desaﬁo:
negociações simultâneas da OMC (Organização Mundial do Comércio), da Alca (Área Livre
de Comércio das Américas) e do acordo CE
(Comunidade Européia)/Mercosul.”
Não terei tempo de ler todos, pois a carta é bastante longa, mas o item II trata do “fortalecimento do
Mercosul – o Oceano Pacíﬁco e suas conseqüências
para o transporte de cargas”.
O item III é bastante interessante, principalmente
para nós que vivemos nesta região, o Centro-Oeste:
“Abrindo caminho até o Pacíﬁco”.
Os itens seguintes são: “As empresas e a nova
Lei de Falências”; “Escoamento da produção”; “Transporte e consumo de combustível”.
Finalmente, diante dos fatos, a ABTC – Associação Brasileira dos Transportadores de Cargas propõe
e recomenda:
a) oferecer subsídios ao Congresso Nacional, visando aperfeiçoar as propostas em
tramitação, que dispõem sobre matéria afeta
ao transporte rodoviário de cargas e mudanças
na legislação trabalhista e falimentar, fortalecendo o direito da livre negociação...
São muitos os itens, Srª Presidente. Tratam também da Cide, reivindicando ao Congresso Nacional que
os recursos arrecadados pela Cide sejam corretamente
aplicados para o ﬁm para os quais foram destinados,
ou seja, para restauração, manutenção, conservação
e construção de estradas federais.
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Por ﬁm, faz também aqui uma menção – eu havia falado sobre o PLC – sobre a necessidade de se
aprovar o PL nº 5.979-A/2001 na Câmara, e sobre a
necessidade da participação desse setor nas negociações ligadas à OMC, ao Mercosul e aos acordos
relativos à Comunidade Européia.
O documento é bastante extenso. Portanto, não
posso lê-lo por completo, mas já solicitei – e com certeza A SRA. Presidente vai acatar meu pedido – o registro deste documento, desta Carta de Foz do Iguaçu,
nos Anais do Senado da República.
Muito obrigada, Srª Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Carta de Foz do Iguaçu/Paraná
Os transportadores de carga, reunidos na Cidade
de Foz do Iguaçu – Paraná, por ocasião do V Cornzresso Nacional Intermodal dos Transportadores de
Carga, com o escopo de fomentar o debate para que
conheçamos a realidade do que o inundo pensa do
Brasil, a ﬁm de que possamos exercer esta presença
na globalização, bem como promover a discussão e
a reﬂexão sobre o verdadeiro estado da economia e
as opções possíveis no caminho do desenvolvimento sustentado, com abordagem de diversos temas de
interesse do setor de transporte, divulgam a Quinta
Carta de Foz do Iguaçu – Paraná, que, ratiﬁcando
os princípios básicos contidos nas canas anteriores,
apresenta aos Poderes Públicos da União, Estados,
Municípios e à sociedade em geral os pontos de convergências seguintes:
I – O Brasil frente a um tríplice desaﬁo: negociações simultâneas da OMC (Organização Mundial
do Comércio) da ALCA (Área Livre de Comércio
das Américas) e do acordo CE (Comunidade Européia)/Mercosul
O momento atual apresenta para o Brasil e pra
o Mercosul um desaﬁo único da história das suas
relações internacionais, qual seja, o de negociar simultaneamente três acordos internacionais. A Alca,
constitui hoje um grande desaﬁo para os países em
desenvolvimento. Espera-se que a criação da zona
hemisférica de livre comércio consolide as relações
que existem entre países da região, unidos pelo objetivo essencial de fortalecer a democracia, lutar contra
a pobreza e alcançar o desenvolvimento e a prosperidade. Busca-se um equilíbrio estável que não altere as
condições de concorrência em que se desenvolvem os
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agentes privados. Aspecto de fundamental importância
no marco das negociações atualmente em curso pra
a formação da Alca, do ponto de vista dos países de
menor desenvolvimento, é a necessidade de que os
resultados do processo sejam objeto de uma avaliação
de conjunto, que compense os desvios eventualmente
ocorridos nas mesas de entendimentos, consideradas
em particular.
Enﬁm, a Alca pode ser vista pelos países em
desenvolvimento como uma via muito importante para
precipitar uma mudança duradoura nas relações internacionais, em nível hemisférico e mundial. O mundo
moderno está vinculado pelo intercâmbio de idéias, informações, aspirações de todas as nações, e a visão
de conjunto, forçosamente, à consideração dos anseios
de todos os atores do novo esquema internacional. Aos
países em desenvolvimento corresponde um papel de
primeira linha nas mudanças do futuro. A liberalização
comercial é um meio para alcançar os mais altos e
transcendentes objetivos, num mundo que relativizou
uma grande parte dos valores tradicionais.
Imaginar uma Alca sem o Brasil seria colocar os
produtores brasileiros em situação de desvantagem em
comparação a seus concorrentes na Colômbia, na Argentina ou no México, o que não se pode conceber.
II – O Fortalecimento do Mercosul – Oceano Pacíﬁco e suas conseqüências para o transporte de
cargas
O Brasil presidirá o Bloco Mercosul até dezembro
de 2004. Inclusive, a Venezuela entrou como membro
associado do bloco e é aguardada para breve a formalização do México na mesma condição.
Há alguns anos, diziam que o Mercosul só negociaria com a Antártida, mas agora existe uma ﬁla de países querendo negociar com o Mercosul. É conveniente
lembrar que Chile, Peru e Bolívia já são associados
do Mercosul e os governos da Colômbia e do Equador
também manifestaram essa intenção. Estão em andamento as negociações para o fechamento de um acordo
de comércio entre o Mercosul e a União Européia, que
deverá ser concluído até outubro deste ano.
Ponto a considerar é a decisão política de avançar na infra-estrutura física da integração que aponte
para uma verdadeira e livre circulação dos bens na
união aduaneira. Entre os temas prioritários ﬁguram
a integração da energia e do transporte, as normas
aduaneiras e a simpliﬁcação de trâmites.
Não existe desculpa aceitável para as persistentes barreiras aduaneiras e burocráticas entre os países
da região. Dessa forma, o Mercosul tem condições de
avançar para uma agenda governamental pragmática
que tenha como objetivo aprofundar o processo de integração e, ao mesmo tempo, incentivar os atores pri-
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vados interessados em adotar estratégias empresariais
regionalizadas. Para isso é necessário promover uma
maior coordenação das políticas macroeconômicas.
Assim como o estabelecimento de políticas industriais
convergentes e consensuais em que se privilegie o
diálogo, evite-se o avassalamento de um país sobre o
outro e se fomente a complementariedade e o comércio
infra-industrial. Paralelamente, avançar na questão da
integração física, tema não muito discutido, mas de vital
importância e que não pode continuar sendo adiado.
Processo virtuoso de integração requer convergência
cambial mínima.
A integração física da América do Sul terá reﬂexos
diretos para o Mercosul, pois facilitará a introdução de
novos países no bloco, o que virá a fortalecê-lo. Com
isso, os países sul-americanos terão maior poder de
barganha no que diz respeito às negociações para a
entrada da América do Sul na ALCA (Área de Livre
Comércio das Américas). A potencial integração sulamericana via corredores para o Pacíﬁco representa
um aumento na competitividade dos produtos brasileiros nos mercados orientais, principalmente na China
e Rússia.
A saída para o Pacíﬁco dos produtos brasileiros
por via terrestre já é uma realidade. Caminhões cortam os Andes em direção a Lima, no Peru, partindo de
São Paulo, sendo a consagração da rota de integração
entre o Atlântico e o Pacíﬁco no continente sul-americano. Seu objetivo é o mais óbvio: encurtar as distâncias e baratear o custo do transporte de produtos
destinados ao Oriente.
A presidência do Mercosul é alternada entre os
Estados-Partes a cada seis (6) meses. O Brasil assume
a presidência temporária do Mercosul com o desaﬁo
de fazer o bloco mais do que um grupo de países interessados em aumentar o comércio. Ao longo deste
semestre, o Governo do Brasil vai procurar solucionar e resolver questões pendentes, como a eliminação das distorções na Tarifa Externa Comum (TEC),
bem assim, ampliar a pauta com temas sociais, como
saúde, educação, livre circulação de pessoas e agricultura familiar.
A importância da consolidação do Mercosul é
fundamental, porque os Estados-Partes unidos formam o segundo maior conjunto de produtores agrícolas do mundo.
É preciso fortalecer o Mercosul como um ambiente não apenas de negócios ou de comércio, mas de
articulação das forças da América do Sul e da própria
América Latina, não sendo aceitável limitar o esforço
da integração na simples busca da liderança política
regional, em detrimento do desenvolvimento das relações de comércio e do fortalecimento do bloco latino.
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III – Abrindo Caminho até o Pacíﬁco
O projeto denominado “Impacto Econômico e
Espacial do Desenvolvimento do Centro-Oeste Brasileiro e Abertura de um Eixo de Comércio Exterior com
o Pacíﬁco” prevê a criação de rotas do Brasil para o
Oceano Pacíﬁco. Entre as principais metas estão: o
fortalecimento da economia, elevação da safra nacional de grãos e das exportações para os países da
Ásia, principalmente produtos agrícolas, e fomento do
Centro-Oeste brasileiro, trazendo inegável benefícios
ao transportador.
O caminho Brasil/Pacíﬁco elevará de 71,3 milhões
para 152 milhões de toneladas a produção de grãos
(milho e soja) colhidos na Região. O programa prevê
a geração de 187 mil empregos diretos na agricultura,
num total geral de 747 mil postos de trabalho, considerando a indústria e os serviços. As rotas podem reduzir
em até 7.400 km a distância percorrida pelos nossos
produtos até os portos asiáticos. Atualmente, muitos
desses produtos saem do Porto de Santos, passam
pelo Canal do Panamá e vão até São Francisco, nos
Estados Unidos, para depois cruzarem o Pacíﬁco.
É marco fundamental para o setor transportador das três Américas começar a discutir uma política
continental comum para o transporte, levando à frente estratégias pioneiras e fundamentais na busca de
uma política tarifária única; para a normatização do
transporte continental; para o desenvolvimento organizacional e tecnológico das empresas e para o treinamento dos recursos humanos do setor, entre outras
medidas fundamentais.
IV – As Empresa e a nova Lei de Falência
Imposta há seis décadas, nos estertores da ditadura varguista, o Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho
de 1945, limitava-se a oferecer regras para o fechamento das empresas com diﬁculdades ﬁnanceiras e
critérios para que os credores pudessem tentar ressarcir seus prejuízos. Já a nova norma legal, que acaba
com a ﬁgura jurídica da concordata, tem por objetivo
viabilizar a recuperação dessas empresas, criando as
condições legais necessárias para garantir a continuidade de seus negócios e preservar seus postos de
trabalho. Abandona-se, portanto, a superada noção de
alijar do cenário econômico empresas em diﬁculdades,
para acolher a moderna concepção de propiciar-lhes
a recuperação e, assim, preservar-lhes, mantendo-as
como fator de produção de riqueza.
Embora o projeto de lei nº 71/03 – Câmara dos
Deputados (PL nº 4.376/93 do Poder Executivo) – já
estivesse em discussão no Congresso Nacional há
mais de dez anos, só conseguiu tramitar, recentemente,
graças ao empenho do Ministro Antônio Palocci, que,
desde que assumiu o Ministério da Fazenda, sempre

AGOSTO 2004
27270

Sexta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

enfatizou a importância da modernização do Direito
Falimentar, inclusive, a matéria foi incluída no acordo
ﬁrmado em 2003 com o fundo Monetário Internacional (FMI).
Um dos pontos positivos da nova Lei de Falências
será o ﬁm da sucessão tributária e trabalhista. Na prática, isto signiﬁca que quem adquirir uma empresa com
problemas de caixa não assumirá a responsabilidade
por ações judiciais ou crédito não honrados pelos antigos controladores. Por permitir uma real avaliação da
companhia e afastar o risco de futuras condenações,
essa medida estimula os processos de fusões, com
efeitos salutares para a economia de mercado.
Outro ponto importante é o dispositivo que proíbe
o conﬁsco, pelos credores dos bens alienados considerados essenciais ao funcionamento da empresa, como
veículos, máquinas e equipamentos. Ao favorecer um
acordo entre empregados, fornecedores, investidores
e Fisco para reestruturar as dívidas, a nova Lei de Falências irá evitar a desvalorização dos ativos da companhia e manter seu potencial de geração de tributos.
Além disso, ao permitir que as Instituições Financeiras
recebam o que lhes é devido, a nova Lei de Falências
também contribui para a redução dos spreads bancários. O reconhecimento formal das garantias reais dos
ﬁnanciadores é fundamental para aumentar a oferta
de crédito no País e viabilizar investimentos em planos
de expansão e novas atividades.
O principal ponto da nova lei é o reconhecimento
de que a empresa exerce uma função social por ser
geradora de riquezas, de empregos e impostos. O objetivo é o de levar em consideração que a empresa se
sobrepõe ao empresário.
V – Escoamento da Produção
Apesar do aumento na movimentação de carga
em 2003/2004, a insuﬁciência de investimentos em
obras que possibilitem o escoamento da produção
tem trazido prejuízos incalculáveis à economia e ao
transportador, de que nos serve de exemplo as paralisações no Porto de Paranaguá, que colocam em
discussão a eﬁciência e a eﬁcácia do Terminal Portuário. É conveniente registrar que a ﬁla de caminhões
chegou a uma extensão de 130 quilômetros durante
o período de paralisação.
A crise assumiu um caráter político, sendo imprescindível resolver a causa de tanta insatisfação, que
indiscutivelmente reside na questão operacional.
VI – SEST/Senat
O trabalho do SEST/Senat é um exemplo de iniciativa da comunidade, no caso, do setor de transporte
para minimizar as escabrosidades sociais. Através de
121 (cento e vinte e um) estabelecimentos operacio-
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nais em funcionamento, dos Postos de atendimento ao
Trabalhador do Transporte na Estrada e dos Centros
Assistencial e Proﬁssional Integrado do Trabalhador em
Transporte, o SEST/Senat está realizando a sua parte
na grande obra de construir o Brasil socialmente mais
justo, que há de germinar no novo milênio.
O empresário precisa estar comprometido com
a ação do SEST/Senat e ter em mente que estas entidades propiciam as ferramentas para alavancar a
capacitação e a produtividade através da reciclagem
proﬁssional. O que foi antes um sonho é hoje um exemplo que se realiza, a cada dia, em cada trabalhador
atendido pelo sistema. Instituição viva, comprometida
com a qualidade de vida e a responsabilidade social.
VII – Transporte e Consumo de Combustível.
As empresas de transporte devem se ajustar aos
novos tempos, procurando sempre meios de racionalizar custos, ganhar eﬁcácia e produtividade para,
deﬁnitivamente, inserir o setor de transporte num mercado cada vez mais competitivo e globalizado. Existem estimativas que apontam a possibilidade de uma
economia de até 30% do consumo de combustíveis,
cujo aproveitamento no dia-a-dia da empresa pode
gerar impactos positivos e ajudar a diminuir a inﬂuência, no setor de transportes, das constantes altas do
preço do petróleo.
A ABTC discutiu e se preocupa permanentemente
com os assuntos que seguem:
I – Trabalho em comum nas apresentações de
sugestões apontando proposições e acordos para
uniﬁcar a legislação e tratados procurando fortalecer o
Mercosul, pois, é fundamental para a integração continental visando à Alca.
II – A ABTC reivindica o disciplinamento do setor
e que o Estado brasileiro resgate com os empresários
de transportes e os transportadores autônomos uma
dívida de muitas décadas, reconhecendo o equívoco
histórico de ter permitido que o transporte rodoviário de cargas em nosso País ocorresse à margem
de qualquer tipo de regulamento, inclusive de seus
aspectos econômicos. A ausência de regras transformou o frete rodoviário cobrado no Brasil num dos
mais baixos do mundo, impedindo o crescimento do
setor. A inexistência de uma norma legal e a falta de
perspectiva dos empresários de transporte de cargas
impedem investimentos na integração de modais, renovação da frota, rastreamento de veículos, segurança
logística, armazenamento de cargas e qualiﬁcação de
mão-de-obra. Ninguém vai aportar investimentos num
empreendimento que é desprovido de regras. E isso
conduz a situações anômalas, como a associação de
caminhoneiros às cooperativas para enfrentar diﬁculdades crescentes no mercado.
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O disciplinamento reivindicado pela ABTC é uma
matéria que necessita de urgência na solução do problema, impondo-se a aprovação do PL nº 4.358, de
2001, de autoria da Comissão de Viação e Transportes, como uma das ações necessárias à normatização do setor.
III – É permanente a preocupação da ABTC com
os aspectos jurídicos que norteiam a atividade do setor
de transportes, revelando os seus estudos sobre a lei de
falência a necessidade de sua aprovaçao incontinenti, no estilo da redação aprovada no Senado Federal.
A ABTC, com o V Congresso Nacional Intermodal
dos Transportadores de Cargas, procurou contribuir
com o Governo e o setor, num amplo e inédito debate
sobre a multimodalidade, infra-estrutura, logística concessões e investimentos no setor, entre outros temas
que impactam na atividade transportadora e, conseqüentemente, inﬂuenciam a economia do País.
Mais uma vez o Governo procura resolver seus
problemas com aumento nos tributos, o que traz conseqüências danosas ao setor produtivo, sendo de
relevo notar a preocupação do transportador com os
noticiados aumentos dos preços dos combustíveis,
que inﬂuenciam diretamente na composição dos custos de transporte.
Diante dos fatos, a ABTC propõe e recomenda:
a) Oferecer subsídios ao Congresso Nacional visando aperfeiçoar as propostas em
tramitação, que dispõe sobre matéria afeta
ao transporte rodoviário de carga, e mudanças na legislação trabalhista e falimentar, fortalecendo o direito da livre negociação entre
empregados e empregadores, a ﬁm de que o
negociado esteja acima do legislado, dando
força aos órgãos sindicais para pactuarem
os termos que considerem mais adequados
à categoria proﬁssional e econômica que representam;
b) Continuar reivindicando, permanentemente, ao Governo Federal que os recursos arrecadados pela CIDE (Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico) sejam
corretamente aplicados, não se lhes desviando
a ﬁnalidade, impondo-se a sua aplicação ao
ﬁnanciamento de programas e obras de infraestrutura dos transportes em suas múltiplas
modalidades, porquanto isso se constituiu em
providência de vital importância à circulação
de riquezas no País, sem o que restará prejudicado o crescimento nacional;
c) Permanecer com ﬁrme propósito de ver
aprovado o PL nº 5.979 – A/01, que cuida da
inspeção técnica veicular, que irá propiciar à

AGOSTO27271
2004

Sexta-feira 20

população maior segurança, reduzindo os acidentes de trânsito e gastos públicos devido ao
controle das condições mínimas de segurança
dos veículos, bem como a proteção do meio
ambiente por meio do controle de emissão de
poluentes e ruído;
d) Estimular a permanente valorização
do Sest/Senat, com a ampla participação do
empresariado e trabalhador do setor, com a
criação de unidades estruturadas para recepcionar o transportador em deslocamento nas
rodovias;
e) Participação enfática do setor de transporte nas negociações ligadas à Organização
Mundial de Comércio, à Alca, ao Mercosul e
ao acordo ligado à Comunidade Européia, integrando econômica e politicamente o transportador ao mundo.
Na oportunidade, formulo uma homenagem aos
transportadores de cargas pioneiros, que enfrentaram
perigos e situações difíceis, no intuito de garantir a liberdade dos cidadãos em escolher este ou aquele produto, dessa ou daquela região. Atualmente, continuam
os transportadores lutando para abrir novas fronteiras,
ligando o Brasil aos países da América Latina, no intuito
de ativar a saída para o Pacíﬁco, com a superação de
suas diﬁculdades, de que avulta de importância a mais
completa falta de regulamentação do setor.
Cumpre, por dever de justiça, manifestar gratidão
ao Presidente da Confederação Nacional do Transporte
(CNT), Clésio Andrade, Vice-Governador de Minas Gerais, que tornou o encontro um sucesso; agradecer ao
Governador do Paraná, Roberto Requião, ao Ministro
dos Transportes, Alfredo Nascimento, ao Presidente da
Fetranspar, Luís Anselmo Trombini, à Petrobras Brasileira S.A., à Direção Executiva da ANTF e aos demais
companheiros que compõe a Comissão Organizadora
deste V Congresso, dirigentes das diversas entidades representativas do setor sindical, autoridades da
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal,
aos parlamentares, à Petrobras Distribuidora S.A., aos
expositores que compuseram a Feira Automotiva, aos
funcionários da ABTC, aos órgãos de imprensa escrita,
falada e televisada – aos que trabalharam anonimamente, e ﬁnalmente à administração do Hotel Mabu
Thermas & Resort, que cedeu suas modernas instalações para o êxito do evento.
Agradeço, também, a todos os que estiveram presentes abrilhantando a realização do “V Congresso Nacional Intermodal dos Transportadores de Cargas”.
Muito obrigado e até 2005. – Newton Gibson,
Presidente da A.B.T.C.
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A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO)
– V. Exª será atendida nos termos do § 2º do art. 210
do Regimento Interno, que trata do limite de páginas
a serem publicadas.
Concedo a palavra ao Senador Rodolpho Tourinho.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Lúcia Vânia, ontem ocupei
esta tribuna para tratar de questões ligadas à cultura,
em virtude da proposta do Governo de criação da Ancinav. Levantei vários aspectos culturais do meu Estado,
a Bahia, que achava importante considerar antes que
avançássemos na aprovação desse projeto.
Volto hoje para tratar outra vez de cultura, da
cultura do meu Estado, das questões ligadas ao meu
Estado, para registrar um grande evento em defesa
da cultura afro-baiana que ocorrerá em Salvador na
próxima segunda-feira.
Na verdade, é mais uma demonstração de sensibilidade do Governo do Estado e do seu Governador
Paulo Souto no incentivo à arte local e que deve servir
de exemplo para o País.
Naquela data será feita a doação, em deﬁnitivo,
pelo Governador Paulo Souto, ao Balé Folclórico da
Bahia, do Teatro Miguel Santana, localizado no Pelourinho, local que por si só já representa tanto para
a nossa cultura.
Registro minha enorme alegria com este fato na
medida em que me empenhei muito, desde quando
estava à frente da Secretaria da Fazenda até hoje,
primeiramente, para assegurar a continuação do Balé
Folclórico e, depois, por essa doação que se efetivará na segunda-feira, o que representará uma grande
conquista para a única companhia de dança folclórica
proﬁssional do País.
O Balé Folclórico foi criado em 1988 pelo incansável Walson Botelho, o Vavá, e por Ninho Reis e possui atualmente um signiﬁcativo currículo de atividades,
com inúmeros prêmios e várias turnês nacionais e internacionais realizadas.
A primeira vez que tive a oportunidade de vê-lo
foi, aliás, fora do Brasil, ocasião em que senti muito
orgulho por eles e o orgulho também por ser baiano.
Desde então, passei, efetivamente, a buscar ajudá-los
de todas as formas possíveis, dentro das possibilidades do Estado.
O Balé passou por alguns momentos difíceis.
Como a maioria dos movimentos culturais neste País,
que carecem de mais atenção das autoridades competentes, por algumas vezes passou por diﬁculdades
e quase acabou. Mas com o empenho de alguns que,
como eu próprio, entendiam a importância desse movi-
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mento para o nosso Estado e para o País, a Companhia continuou e hoje goza de grande prestígio nacional e internacional, reﬂetido na resposta do público e
também da crítica especializada.
A Companhia, composta por 38 integrantes, entre
dançarinos, músicos e cantores, tem funcionado em
regime integral de seis horas de trabalho diário, sob a
direção artística de José Carlos Santos, o popular Zebrinha, desde 1993. Ela já formou mais de 500 bailarinos
e bailarinas, espalhados hoje pelo mundo, elevando o
nome do nosso Estado e do nosso País.
Eu até me pergunto o que seria dessas pessoas,
desses 500 bailarinos e bailarinas que estão hoje no
País, o que seria deles se não fosse o Balé. Eles vêm
das camadas menos privilegiadas da população, dos
bairros mais periféricos e pobres de Salvador. O que
seria deles? O que poderia ser deles? Atribuo uma
enorme importância a esse trabalho realizado pelo
Balé, nessa criação constante de empregos. E foram
empregos criados com o talento desse povo, com a
vontade e a obstinação de uma raça, mais do que por
terem sido alocados recursos públicos nessa área.
O Balé tem sede em Salvador e fez a sua estréia
durante o Festival de Dança de Joinville, mesmo antes de seu lançamento oﬁcial, quando mais de 20.000
aplaudiram o espetáculo “Bahia de Todas as Cores”. A
partir daí, já recebeu muitos prêmios, com destaque
para o “Prêmio Mambembão”, oferecido pelo Ministério da Cultura, em 1996, como a melhor preparação
técnica de elenco no País naquele ano.
No ano de 1992, fez sua estréia internacional no
renomado festival da Alexander Platz, em Berlim, para
um público de mais de 50 mil pessoas, sendo ovacionado no ﬁnal do espetáculo por vários minutos seguidos. Seguiu, então, a partir daí, realizando pequenas
outras turnês no exterior até que foi convidado para
participar da Bienal de Dança de Lyon, na França,
considerado o mais importante evento do gênero no
mundo, ao lado das mais importantes companhias de
dança da atualidade, a exemplo da Alvin Ailey Dance
Company, Ballet of Harlem, Bill T-Jones Dance Company, Dayton Ballet, entre outras.
O enorme sucesso das apresentações, em Lyon,
no Auditorium Maurice Ravel, foi motivo para a primeira crítica de página inteira no jornal The New York
Times, escrita por Anna Kisselgoff, que considerou o
Balé Folclórico da Bahia, entre as diversas companhias
dos quatro continentes presentes no festival, como a
que melhor exempliﬁcava a temática do evento, que
era Mama África.
A Bienal de Dança de Lyon, em 1994, abriu caminho para as constantes turnês internacionais da
companhia. Retornou à Bienal em 1996 e consagrou-
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se, deﬁnitivamente, como uma das mais importantes
e atuantes companhias de dança do mundo na atualidade. Em conseqüência do novo sucesso obtido em
solo francês, realizou novas turnês nas Américas do
Norte e Central, Europa e Austrália, tendo apresentado-se nos mais prestigiados palcos do Estados Unidos, da França, do Canadá, da Suíça, da Alemanha,
de Portugal, da Finlândia, da Suécia, da Dinamarca,
entre outros.
Seu sucesso continua, pois partirá em turnê, já no
mês de setembro, nos Estados Unidos, em 48 cidades,
deixando um outro grupo se apresentando em seu teatro – já no Pelourinho, graças, outra vez, ao empenho
e à dedicação do seu líder, Walson Botelho.
Trata-se, portanto, de um patrimônio cultural do
Estado da Bahia e do Brasil que, a partir de agora,
terá endereço certo em um dos locais mais visitados
da nossa capital.
Concluo novamente exaltando a postura do Governo do meu Estado que, há muitos anos, percebeu
que o incentivo à cultura representa um dos melhores
investimentos do poder público. Por isso, nosso Estado
cada vez mais atrai turistas e se destaca no cenário
nacional como pólo de cultura, criando empregos.
A Bahia muito deve ao seu Balé Folclórico. O ato
do Governador Paulo Souto, a doação em si, além de
reﬂetir a seriedade e a sensibilidade do seu governo,
representa um gesto de reconhecimento e agradecimento à cultura afro-baiana. Aﬁnal, Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a inﬂuência da arte negra na
cultura do meu Estado é singular e única, pode-se até
dizer que ambas se confundem.
Com grande satisfação, vejo que o mês de agosto vem se tornando muito importante no calendário da
arte negra baiana, aﬁnal, pelo segundo ano consecutivo, o Instituto Negro de Arte, Cultura e Lazer – INAC
–, composto majoritariamente por artistas e intelectuais baianos, promove o Projeto Cultura Negra através
da Arte, evento que, por meio de palestras, debates e
eventos culturais, discute questões ligadas à negritude, arte e educação.
Também em agosto, mais precisamente do dia 25
ao dia 29 do mês, mantendo uma tradição que já dura
vários anos, ocorre em Salvador, nas dependências do
Ilê Axé Opô Afonjá, o Alaiandê Xirê, reconhecido como
um dos mais importantes eventos artístico-culturais de
herança africana realizados no Brasil.
E agora, numa feliz coincidência, a partir de segunda-feira, no mês de agosto, o Balé Folclórico da
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Bahia, legítimo representante da arte negra baiana,
estará com novo e deﬁnitivo endereço: o Teatro Miguel
Santana, no Pelourinho, algo que faço questão de registrar nos anais desta Casa como mais um motivo de
comemoração e orgulho para todo o povo baiano.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodolpho Tourinho, a Sra. Lúcia Vânia, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra. Serys
Slhessarenko, Suplente de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra à Senadora Lúcia
Vânia por vinte minutos.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, este período
em que estamos nos preparando para as eleições
municipais foi muito oportuno para nos colocarmos
diante de alguns problemas que aﬂigem a população,
inclusive nos deu oportunidade de avaliar alguns projetos que foram lançados e que, como pudemos atestar
em vários municípios do meu Estado, Goiás, não têm
cumprido os seus objetivos.
Falo do Programa Farmácia Popular, lançado pelo
Presidente Lula, que vem na contramão dos princípios
estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde, cujo objetivo é beneﬁciar a população de baixa renda por meio
do acesso gratuito a medicamentos.
As farmácias recém-criadas cobram pelo remédio,
que também pode ser adquirido por qualquer pessoa,
não importando se ganha salário mínimo ou altos rendimentos. Basta apresentar a receita médica, que pode
ser de médico do SUS ou de consultório particular.
Ora, se é preciso pagar pelos medicamentos, o
Programa ﬁca fora do princípio da universalidade dos
programas sociais do Governo, que é uma das exigências para ser incluído na Emenda Constitucional
nº 29/00, que deﬁne o montante mínimo de recursos
para a saúde.
Há, no entanto, outras questões na implantação
das farmácias que não foram respondidas e que não
podem mais passar em branco. Por exemplo, para fazer frente ao Programa, o Governo gastará, somente
este ano, R$277 milhões, assim distribuídos: R$255
milhões, na aquisição e distribuição dos medicamentos;
R$2 milhões, na implantação das farmácias e R$20
milhões, na sua manutenção.
É bom lembrar que, para conseguir esse total
de recursos, o Ministério da Saúde ainda depende de
crédito adicional de R$199 milhões, que se encontra
em apreciação no Congresso Nacional.
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Todo esse dinheiro será empregado na implantação de 100 farmácias, até o ﬁnal deste ano, como é
a proposta deste Governo. Fazendo uma conta simples, cada uma delas custará, em média, cerca de
R$3 milhões!
É preciso somar a esse montante de quase
R$300 milhões a dívida de R$670 milhões que o
Governo tem com a saúde, ainda do ano passado,
e que deve pagar em 2004, para cumprir a Emenda
nº 29, tão reclamada pelos Parlamentares comprometidos com essa área. A questão é saber como o
Ministério da Saúde reporá quase R$1 bilhão dentro
do atual exercício.
Não há nada que justiﬁque um programa com
gastos tão exorbitantes para resultados tão píﬁos, com
a agravante de não estar direcionado à população de
baixa renda, na prática. Uma administração competente e não populista do programa poderia empregar um
montante de recursos para garantir e ampliar a distribuição gratuita de medicamentos pela rede do Sistema
Único de Saúde, evitando cobrar dos mais carentes.
Estaria economizando e otimizando recursos ao usar
o sistema operacional já existente do SUS, além de,
com os recursos economizados, beneﬁciar efetivamente um número maior de pessoas.
O próprio Presidente Lula aﬁrmou, em 15 de
junho passado, no programa Café com o Presidente, que a Farmácia Popular “é para atender aquelas
pessoas que pegam a receita e têm que comprar o
remédio numa farmácia normal. Eu já cansei de ver
pessoas entrarem em farmácias, perguntar quanto
custa o remédio e sair sem comprar o remédio, porque não têm dinheiro”.
Se o Programa foi criado para o povo que deixa
de comprar remédio porque não tem dinheiro, a farmácia popular, ao vender para qualquer pessoa, não
importando a renda, vai de encontro ao que o próprio
Presidente está aﬁrmando.
Bem mais consistente foi o programa implantado
em 2001. Consistia na aquisição e distribuição, pelo
Ministério da Saúde, de um kit de medicamentos com
31 itens de atenção básica à saúde.
O kit era entregue, diretamente, às mais de 13 mil
equipes de Saúde da Família espalhadas pelo Brasil e
fornecido aos pacientes durante o atendimento médico
residencial. Até o ﬁnal de 2001, foram distribuídos 41
mil kits em cerca de 3.684 municípios, beneﬁciando
mais de 45,4 milhões de pessoas. Certamente aquele
programa poderia sofrer aperfeiçoamentos e ser estendido a todos os municípios brasileiros, exatamente no campo de atuação do SUS, sem a cobrança, os
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custos adicionais e a demagogia, presentes no atual
programa.
Por isso, a pergunta: quem vai se beneﬁciar da
Farmácia Popular no Governo Lula? Certamente não
será a população que mais necessita, que não tem
acesso a esses medicamentos por não terem recurso
para comprá-los.
E o que é mais grave: aquilo que vinha funcionando com bons resultados, que era o encaminhamento,
pelos agentes de saúde, dos medicamentos aos lugares
mais longínquos deste País, hoje praticamente inexiste
devido à falta de recursos para obter os remédios.
Portanto, deixo um alerta ao Governo para que
faça novo estudo da farmácia popular, reﬂita sobre o
que está acontecendo em todo o País e modiﬁque o
Programa, para que ele retome o seu curso natural,
que é a universalização do medicamento gratuito a
toda a população brasileira de baixa renda.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Eduardo Azeredo, Leonel Pavan e Antero Paes de Barros
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, ambos do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna nesse momento para comentar
a matéria intitulada “Guerra à derrama”, publicada na
revista Época de 26 de julho do corrente.
A matéria, que solicito seja considerada como
parte integrante deste pronunciamento para que passe a constar dos anais do Senado Federal, mostra a
repercussão negativa da proposta do Governo Lula de
aumentar a alíquota de contribuição previdenciária dos
empregadores de 20% para 20,6%.
A rápida reação do setor empresarial brasileiro
prova que a carga tributária no país chegou ao limite.
Enquanto isso, a Receita Federal anunciava um recorde histórico: uma arrecadação de R$26,5 bilhões
no mês de junho, reforçando a percepção de aumento
nos impostos.
Era o que tinha a dizer.
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. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a ata da última reunião do
Copom praticamente descarta uma redução na taxa
de juros até o ﬁnal do ano. A piora nas estimativas
de inﬂação foi uma das justiﬁcativas para a manutenção da taxa selic nos atuais 16% pela terceira
vez consecutiva.
Segundo a matéria intitulada “Ata do Copom
descarta corte do juro em 2004”, publicada no jornal
O Estado de S. Paulo de 30 de julho do corrente,
os membros do Copom acenaram, inclusive, com a
possibilidade de elevar mais ainda a taxa de juros,
caso a inﬂação apresente piora ao longo dos próximos meses.
Finalizando, Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada seja dada como lida e considerada como parte integrante deste pronunciamento,
para que passe a constar dos Anais do Senado
Federal.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO EM
SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, Inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
ATA DO COPOM DESCARTA CORTE
DO JURO EM 2004
Previsões para a inﬂação levam comitê até sugerir
uma possível alta da Selic
Renato Andrade, Adriana Fernandes .
Brasília – Com a piora das previsões de inﬂação
para 2004 e 2005, os diretores do Banco Central (BC)
praticamente enterraram ontem, a possibilidade de
redução da taxa de juros até o ﬁnal do ano. A avaliação do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC
é que a manutenção da Selic, por um “período prolongado de tempo”, nos atuais 16% ao ano permitirá
que a inﬂação volte a patamares mais baixos. Na ata
da última reunião do Comitê, os diretores admitem até
a possibilidade de elevação dos juros, caso a inﬂação
não dê sinais de melhora.
Pela primeira vez no ano, o BC reconheceu
que a projeção de inﬂação para 2005 está acima da
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meta de 4,5% ﬁxada pelo governo e que o ritmo acelerado de retomada do nível de atividade é um fator
de risco, já detectado, para o controle dos preços. O
tom da ata é o mesmo dado por Rodrigo Azevedo,
indicado nesta semana para ocupar a diretoria de
Política Monetária do BC, no último relatório que ele
escreveu como economista-chefe do Credit Suisse
First Boston.
Além do temor de descontrole dos preços num
ambiente de maior crescimento, o Copom justiﬁca a
piora nas estimativas da inﬂação veriﬁcada em junho
e pela deterioração das expectativas de mercado. Isso
foi decisivo para que, na reunião da semana passada,
o comitê mantivesse inalterada a taxa de Selic pela
terceira vez consecutiva.
“Os membros do Copom avaliam que a manutenção da taxa de juros básica nos níveis atuais por um período prolongado de tempo deverá
permitir a concretização de um cenário benigno
para a inflação”, afirmam os diretores do BC no
documento divulgado ontem. A afirmação foi considerada um sinal de que novos cortes de juros só
virão em 2005.
Aumento – Numa das atas mais incisivas dos
últimos tempos, o Copom avisa que estará pronto
para uma postura “ativa”, caso se consolide um
cenário de “divergência entre a inﬂação projetada
e a trajetória das metas”. Para os analistas, isso é
sinal claro de que, se a inﬂação apresentar piora ao
longo dos próximos meses, o Comitê não hesitará
em elevar os juros. A intenção dos diretores é coordenar as expectativas dos agentes econômicos,
mostrando que o BC não tolerará aumentos generalizados de preços.
O cenário externo, uma das principais fontes de
preocupação para o controle da inﬂação, está aparentemente tranqüilo, avaliam os diretores do BC, apesar de
eles admitirem dúvidas sobre a evolução das taxas de
juros nos EUA. “Há que se reconhecer que o cenário
ainda está totalmente cristalizado, de sorte que não
se podem descartar novos episódios de volatilidade à
frente”, destacam.
As estimativas feitas anteriormente pelo Copom
para o reajuste dos preços de alguns bens e serviços
com peso signiﬁcativo nos índices de inﬂação tiveram
de ser revistas para cima. É o caso das tarifas de telefonia ﬁxa. Em junho, a aposta do BC era a de ser um
reajuste de 6,1% este ano.
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Agora, a projeção é de uma alta de 12,8%. Para
as tarifas de energia elétrica residencial, o BC elevou
a estimativa de 11% para 11,6%. Como resultado, a
projeção de alta dos preços administrados por contratos em 2004 saltou de 7,7% para 8,3.
A ata da última reunião do Copom trouxe de volta a discussão sobre até onde o País poderá crescer
sem que isso comprometa o controle da inﬂação. Os
diretores destacam que enquanto alguns setores da
economia ainda tem espaço para produzir mais sem
ter de elevar os preços, outros já operam no limite da
capacidade instalada. Daí, a necessidade de “manutenção de um ambiente cada vez mais propício para os
investimentos”, observam.
Inﬂação desacelera, mas preocupa
Adriana Chiarini
Rio – A inﬂação medida pelo Índice Geral de
Preços do Mercado (IGP-M) deste mês, com coleta
no período de 30 dias terminados no dia 20, ﬁcou em
1,31%. O resultado é pouco menor do que o de junho
(1,38%) e igual ao de maio. O economista Salomão
Quadros, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo IGP-M, acredita que a inﬂação de agosto
terá uma “desaceleração branda como a deste mês”,
mas ainda acima de 1%.
Quadros acredita que o aquecimento do mercado interno pode estar começando a pressionar a
inﬂação, em um movimento não generalizado, mas já
sinalizado pelo setor siderúrgico. O grupo “ferro, aço
e derivados” no atacado, que registrava diminuição no
ritmo de reajuste desde abril, subiu de 2,38% em junho
para 3,84% em julho.
Neste mês, o fôlego da inﬂação diminuiu tanto
no atacado quanto no varejo. O índice de Preços por
Atacado (IPA) caiu de 1,73% em junho para 1,58%
em julho, e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC)
baixou de 0,76% para 0,67%. Esta queda teve grande
contribuição dos alimentos, cujos preços no atacado
caíram em média 0,57%. No varejo, os preços dos
alimentícios subiram 0,39% – bem menos do que a
média de 1,43% em junho.
A alta de preços ao consumidor veio principalmente da gasolina (3,82%) e das tarifas de telefonia
(3,19%) e energia (2,62%). O terceiro componente do
IGP-M, O Índice Nacional de Custo da Construção
(INCC), dobrou de 0,56% para 1,12% – o que é “quase
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exclusivamente explicado pela mão-de-obra”, disse
Quadros.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento
para evidenciar a falta de unidade do governo. O ministro da fazenda, Antonio Palocci, por um lado, defende a retomada do plano de autonomia do Banco
Central e o Comitê de Política Monetária (Copom),
presidido pelo ministro, mantêm a taxa de juros em
16% ao ano.
Daí, o que se observa dentro do governo são
críticas, o chamado “fogo amigo”. O Vice-Presidente
José Alencar, um dos mais enfáticos, enxerga, em
relação à taxa de juros, um “freio de mão puxado”,
aﬁrma que enquanto o país permanecer com esse
regime de juros haverá potencial de crescimento
não aproveitado. Sobre a autonomia do BC, José
Alencar, criticou a simples independência do órgão,
dizendo que, tomando-se o modelo norte americano
como parâmetro, por lá, a função do FED está além
de conter a inﬂação, visando aproveitar toda a potencialidade de desenvolvimento econômico e promover
o emprego.
Mesmo contando com o apoio de instituições internacionais, como o diretor-geral do Banco de Compensações Internacionais de Basiléia, o canadense
Malcom Knight, Palocci é contrariado até pelo líder do
governo no Senado, Aloísio Mercadante, para quem
a questão da autonomia não é prioridade da administração federal.
Fica claro, assim, que em qualquer tema relevante
o governo se divide, restando evidenciada a intenção
de desmoralizar Palocci.
Por fim, para que constem dos Anais do Senado da República, requeiro, Sr. Presidente, que
os artigos anexos passem a integrar este pronunciamento.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, Inciso
I e § 2º, do Regimento Interno).
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para
comentar a proposta apresentada pelo governo Lula de
criação do Conselho Federal de Jornalismo – CFJ.
As matérias publicadas pela imprensa nos últimos
dias mostram que a proposta do governo é autoritária
e não tem outra função a não ser cercear a liberdade
de imprensa e impor controle e censura aos veículos
de comunicação.
É bom lembrar que o artigo 220 da Constituição
Federal em seu parágrafo primeiro estabelece que
“nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir
embaraço à plena liberdade de informação jornalística
em qualquer veículo de comunicação social”.
Para que conste dos Anais do Senado Federal,
requeiro, Sr. Presidente, que as matérias em anexo
passem a integrar este pronunciamento.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS 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)
Imprensa – Instituições vêem ameaça à liberdade de
expressão; para teórico da área, idéia encampada pela
gestão Lula é assustadora
Entidades dos EUA condenam conselho de jornalismo no País
Rafael Cariello
De Nova York
“Isso é assustador”, aﬁrmou Bill Kovach, um dos
principais teóricos do jornalismo nos EUA, sobre a
idéia de criação do Conselho Federal de Jornalismo
no Brasil, instituição que é encampada pelo governo
Lula e serviria para “orientar, disciplinar e ﬁscalizar” o
exercício da proﬁssão de jornalista.
Representantes de entidades ligadas ao jornalismo nos EUA condenaram veementemente qualquer
órgão de ﬁscalização da imprensa ligado ou criado pelo
governo brasileiro, ainda que composto de representantes dos jornalistas – pelo projeto de lei de autoria
da FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas), a
comissão não poderia ser composta por membros do
Governo Federal.
As entidades americanas aﬁrmam que organismos desse tipo representam uma ameaça à liberdade
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de expressão e uma forma de tentar impor controle e
censura aos veículos de comunicação”.
“Se você permite isso, permite também que o
governo enfraqueça o principal objetivo do jornalismo
– que é a vigilância do próprio governo”, disse o diretor
da ONO (sigla em inglês para Organização Ombudsmans de Notícia), Manning Pynn. “É terrível”.
A proposta de criação do conselho foi elaborada
pela Fenaj, em conjunto com o Ministério do Trabalho,
e encaminhada ao Congresso pelo Governo Lula. Entre
as funções previstas, estão “zelar pela ﬁel observância dos princípios de ética e disciplina da classe” e
a capacidade de punir “condutas inadequadas” dos
jornalistas.
Para Pynn, os verdadeiros juízes do trabalho dos
jornalistas devem ser os leitores e os espectadores – a
pena para “condutas inadequadas” é a perda de credibilidade, e eventuais abusos devem ser levados, por
quem se sentir prejudicado, à Justiça comum.
Ele também criticou outra função proposta para o
conselho, a de registrar os proﬁssionais de imprensa.
“Jornalistas são independentes, ninguém deve dar
licença, ninguém deve controlar quem pode ou não
escrever, qualquer um pode ser”, aﬁrmou Pynn.
“Não tem que ter diploma. O que não signiﬁca
que as empresas vão contratar qualquer pessoa”, isso
porque, de acordo com o diretor da ONO, os veículos
de comunicação não vão querer ser responsabilizados
judicialmente por erros de maus jornalistas.
Para Bill Kovach, que é presidente do Comitê de
Jornalistas Preocupados, organização dedicada a estudar e aperfeiçoar os padrões éticos da proﬁssão, “se
o governo decide o que é ‘conduta adequada’, você
não pode ser independente”. “Suponha que o partido
no poder esteja incomodado. Essa legislação permite
que possam punir jornalistas”, disse.
“Mesmo que o governo peça à imprensa que faça
o conselho. Estão dando o poder para o sindicato. Mas
eles representam todos os jornalistas?”, perguntou Kovach. “Se você realmente acredita em impensa livre,
qualquer um tem o direito de expressar a sua opinião.
Sem ter que receber licença de ninguém”, aﬁrmou o
ativista.
O diretor-executivo do Conselho de Imprensa de
Minnesota, Gary Gilson, também disse acreditar que
qualquer conselho com poder de punição representa
uma ameaça à liberdade de imprensa.
Alternativas
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Como alternativa à iniciativa como a do Governo
Lula, o diretor do conselho de Minnesota propõe que
os jornalistas criem órgãos auto-reguladores sem capacidade de punição e com participação de membros
da sociedade, não-jornalistas, nos seus conselhos.
Se forem conﬁáveis, aﬁrma Gary Gilson, poderão
apontar à sociedade os exemplos que encontrarem
de mau jornalismo, e isso já será um grande golpe na
credibilidade dos envolvidos.
O comitê do qual ele participa é independente.
Um dos princípios do órgão, na deﬁnição de seu diretor,
é: “O Conselho de Imprensa não tem nenhuma autoridade – e não quer nenhuma – para dizer a qualquer
veículo de comunicação o que fazer ou não”.
CONSELHO FEDERAL DE JORNALISMO
O que é
O Governo Federal enviou ao Congresso Nacional
projeto de lei que prevê a criação do CFJ (Conselho
Federal de Jornalismo) e de seus respectivos conselhos regionais. Segundo o Ministério do Trabalho, não
existe hoje uma entidade com competência legal para
normatizar, ﬁscalizar e punir jornalistas.
Projeto de lei
Cria o CFJ e suas seções regionais, na condição
de autarquias de direito público, mas com autonomia
administrativa e ﬁnanceira. Nenhum de seus integrantes
será do governo;
o conselho terá como atribuição “orientar, disciplinar e ﬁscalizar” o exercício da proﬁssão e a atividade de jornalismo – inclusive com poder de punição
aos proﬁssionais. Uma delas é a cassação do registro
proﬁssional;
. todo jornalista, para exercício da proﬁssão, deverá inscrever-se no conselho regional de seu Estado,
atendendo às condições estabelecidas pela legislação.
Anualmente, o conselho terá de prestar contas ao Tribunal de Contas da União;
. a competência para a emissão de carteira de
identidade proﬁssional caberá à FENAJ (Federação
Nacional dos Jornalistas Proﬁssionais), até 90 dias
após a formação da primeira composição do conselho
federal. A primeira composição será formada por conselheiros indicados pela Fenaj.
Competência do CFJ
. Zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização do jornalista;
. representar em juízo os interesses dos jornalistas;
. editar e alterar o Código de Ética e Disciplina;
. supervisionar a ﬁscalização do exercício proﬁssional;
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. colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos
de jornalismo e comunicação social com habitação
em jornalismo;
. deﬁnir as condições para inscrição, cancelamento
e suspensão da inscrição dos jornalistas, bem como
revisão dos registros existentes.
Competência dos conselhos regionais
. Editar seu regimento e resoluções;
. exercer a ﬁscalização do exercício da proﬁssão
de jornalista e da atividade de jornalismo;
. emitir a carteira de jornalista, válida como prova
de identidade para todos os ﬁns legais.
Imprensa – Projeto do Governo prevê a criação do
Conselho Federal de Jornalismo, cuja função seria
“orientar e disciplinar” a proﬁssão
Lula quer conselho para ﬁscalizar jornalismo
Da Sucursal de Brasília
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou
ao Congresso projeto de lei que prevê a criação do CFJ
(Conselho Federal de Jornalismo) e suas respectivas
seções estaduais. O conselho terá poderes, segundo a
proposta do governo, para “orientar, disciplinar e ﬁscalizar” o exercício da proﬁssão e a atividade de jornalismo
– inclusive com poderes de punir jornalistas.
O texto do projeto foi publicado ontem no Diário
Oﬁcial da União. Elaborado pelo Ministério do Trabalho, o texto passou pelo o crivo jurídico da Casa
Civil e ainda tem de ser aprovado pela Câmara e pelo
Senado, antes de ser sancionado pelo Presidente da
República.
Outra função do CFJ, ainda segundo o texto,
será a de “zelar pela ﬁel observância dos princípios de
ética e disciplina da classe” e “colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos de jornalismo e comunicação
social com habilitação em jornalismo”.
A proposta é polêmica por sugerir algum tipo de
controle numa atividade em que a liberdade de expressão é a base. Além disso, insere-se num contexto
de diﬁculdades de relacionamento entre o Governo
Lula e a imprensa.
Em diversos episódios desde o começo de seu
mandato, Lula e alguns ministros criticaram a atuação
da imprensa. “Notícia é aquilo que nós não queremos
que seja publicado, o resto é publicidade”, disse Lula
no ano passado.
O chefe da Secretaria de Comunicação de Governo, Luiz Gushiken, já se queixou do que considera
“negativismo” do noticiário.
Neste ano, um jornalista norte-americano, Larry
Rohter, teve seu visto revogado por ter escrito uma reportagem no New York Times na qual abordava supostos abusos alcoólicos de Lula. A decisão do Governo
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foi revista após a repercussão negativa do episódio.
Além disso, nas reuniões de cúpula do Governo, são
constantes as desaprovações à conduta de jornalistas
e de órgãos de imprensa.
Para exercer a proﬁssão, diz o projeto, o jornalista
deverá estar inscrito num conselho regional de jornalismo. Durante 90 dias, a contar da posse da primeira
composição do CFJ, a emissão da carteira proﬁssional
de jornalista permanecerá sob a responsabilidade da
FENAJ (Federação Nacional dos Jornanlistas Proﬁssionais). Não há menção à obrigatoriedade do diploma
de jornalista, hoje contestada judicialmente.
Em ofício enviado ao Presidente Lula, no qual
expõe os motivos para a criação do CFJ, o Ministro
Ricardo Berzoini (Trabalho) aﬁrma que “atualmente
não há nenhuma instituição com competência legal
para normalizar, ﬁscalizar e punir as condutas inadequadas dos jornalistas”. O CFJ, segundo ele, ocuparia tal espaço.
“O conselho poderá inclusive proteger, de forma
indireta, o próprio jornalista, hoje sujeito à demissão
sumária caso se recuse a seguir ordens superiores,
mesmo as antiéticas ou destinadas a produzir reportagens falsas ou parciais”, aﬁrma o Ministro Berzoini.
Segundo o texto do projeto, a primeira composição
do conselho será provisória, contando com dez jornalistas proﬁssionais efetivos e dez suplentes – todos
indicados pelo conselho de representantes da Fenaj.
Ele toma posse em até 60 das após a publicação da
lei no Diário Oﬁcial.
O texto aﬁrma que o mandato dos conselheiros
provisórios terá a duração necessária para organizar a
eleição de cinco conselhos regionais. Caso ultrapasse
dois anos, a Fenaj poderá indicar nova composição
para “ultimar a eleição dos cinco conselhos regionais”. Caberá ao próprio conselho “editar e alterar o
seu regimento”.
As contas do CFJ terão de ser entregues anualmente ao TCU (Tribunal de Contas da União).
Lula e a Imprensa
1. O Presidente reluta em conceder entrevistas
coletivas. Costuma falar com jornalistas no exterior. No
Brasil, nunca concedeu uma entrevista coletiva nos
moldes tradicionais: teve longa conversa com jornalistas em 12 de fevereiro de 2004.
2. O Governo tem procurado ampliar sua estrutura de comunicação (ampliou o quadro da Radiobras
e reinaugurou a Rádio Nacional) e planeja criar uma
TV Pública Internacional.
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3. Em 18 de dezembro de 2003, o Presidente comentou suas diﬁculdades com a imprensa: “Eu aprendi
uma coisa: notícia é aquilo que nós não queremos que
seja publicado, o resto é publicidade”. Depois, atenuou
o comentário;
4. Em 11 de maio deste ano, Lula determinou o
cancelamento do visto de Larry Rohter, do New York
Times, que escreveu reportagem sobre supostos excessos alcoólicos do Presidente. No dia 13, o STJ suspendeu a decisão. O Presidente então recuou.
Presidente da ABI se diz contra criação de órgão
Da reportagem local
O Presidente da ABI (Associação Brasileira de
Imprensa), Maurício Azêdo, aﬁrmou ontem temer que a
criação do CFJ (Conselho Federal de Jornalismo) represente “uma violação da ordem democrática deﬁnida
pela Constituição Federal”.
“Vamos examinar a questão muito atentos ao teor
punitivo”, disse ele, que levará a projeto de lei para ser
analisado pelos diretores da ABI.
Para Azêdo, o Governo se equivoca porque trata
os jornalistas como proﬁssionais liberais: “Conselhos
federais são feitos para ﬁscalizar proﬁssionais liberais.
Não é o caso dos jornalistas, que, a meu ver, continuam
sendo assalariados”.
O Vice-Presidente da ABI, Milton Temer, também
reprova a criação do CFJ. Para ele, a ﬁscalização do
exercício do jornalismo já é feita pelas comissões de
ética da ABI, da FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas) e dos sindicatos. “Isso é uma burocratização
que não tem que existir”, aﬁrmou.
A Fenaj defende o CFJ argumentando que a
ﬁscalização do exercício do jornalismo não é feita de
maneira satisfatória pelo Ministério do Trabalho. Em
abril, representantes da federação se reuniram com o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e cobraram que
o projeto, então recém-elaborado, fosse logo enviado
ao Congresso Nacional.
O Presidente do Instituto dos Advogados de São
Paulo, Tales Castelo Branco, aﬁrmou que é favorável
à criação do CFJ desde que ele cuide da ética no jornalismo e seja um órgão independente.
“Como o conselho vai ter poderes de sancionar
jornalistas é preciso concentrar absoluta independência. Para ser independente, precisa ser comandado
exclusivamente por jornalistas, sem vinculação com
nenhum órgão do governo, como o Ministério do Trabalho”, aﬁrmou.
(Ricardo Westin e Frederico Vasconcelos)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 17
minutos.)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR ALOIZIO MERCADANTE NA SESSÃO DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2004, QUE,
RETIRADO PARA REVISÃO PELO ORADOR,
ORA SE PUBLICA.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Luiz Otávio, Sr. Presidente
do Senado Federal, Senador José Sarney, Srªs e Srs.
Senadores, fui convidado e espero poder participar
de alguns seminários internacionais, o que não pude
fazer ao longo do último ano.
Na próxima terça-feira, estarei em Montevidéu
para um debate com o candidato à Presidência da
República Tabaré Vasquez, da Frente Ampla – que,
sob o meu ponto de vista, seguramente vencerá as
eleições –, com a esposa do Presidente Néstor Kirchner, Senadora extremamente atuante no Senado
da República argentino, e com o Presidente chileno.
Discutiremos um modelo de desenvolvimento para a
América Latina.
Da mesma forma, em outubro, irei para Nova York
para um debate com Joseph E. Stiglitz, que ganhou
o prêmio Nobel de economia, e com Albert Fishlow,
economista e brasilianista.
Há um grande interesse, neste momento, em entender os caminhos do Brasil. Há uma receptividade
surpreendente em vários países com relação a tudo o
que diz respeito ao Brasil. Semana passada, a revista News Week publicou matéria sobre a moda Brasil
e sobre como o País está contagiando vários países,
sobretudo da Europa.
O ano que vem é o Ano do Brasil na França. Há
uma grande atenção – o próprio Presidente Sarney o
disse na viagem que fez – para a liderança do Presidente Lula, considerada um dos fatores decisivos desse reconhecimento acerca da novidade política que o
País atravessa e dos seus resultados.
Gostaria de falar da mudança substantiva nos rumos do desenvolvimento econômico do Brasil, em primeiro lugar apresentando algumas estatísticas; depois,
fazendo uma reﬂexão sobre a dinâmica do modelo.
O crescimento do PIB nos últimos 12 meses foi
de 4,7%, um crescimento superior a qualquer um dos
últimos oito anos que o PSDB governou o País; 4,7%
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de Produto Interno Bruto é um crescimento a que há
algum tempo o País não assistia, e o mais importante
é que não se deve apenas à agricultura e ao agronegócio.
A indústria, que tinha uma projeção de crescimento de 6% nos últimos levantamentos, segundo as principais projeções, já apresenta um crescimento de 6,8%,
o maior desde 1994. Portanto, trata-se da maior taxa
de crescimento da indústria nos últimos dez anos.
Se analisarmos o setor de agronegócio, também a avaliação é muito semelhante. O Brasil hoje é
o maior produtor e exportador de álcool, de açúcar, o
primeiro exportador de soja, o maior produtor de carne, de couro, de suco de laranja, de café, enﬁm, de
vários produtos.
Seguramente, há muito tempo não víamos um
desempenho exportador tão consistente a ponto de
o superávit comercial, apenas no agronegócio, poder
atingir este ano US$30 bilhões. As exportações crescem
não apenas no agronegócio, mas também em setores
de tecnologia de ponta. A indústria automobilística, este
ano, bate recorde histórico de produção e deve fechar
o ano com 2,1 milhões de veículos produzidos e vendidos, com uma parte importante de exportações.
Da mesma forma, a Embraer caminha para uma
carteira de pedidos e para um nível de produção recorde, vencendo agora, inclusive, licitações do Pentágono,
um fato absolutamente inédito, especialmente para países em desenvolvimento, para os quais as restrições à
produção de equipamentos de alta tecnologia sempre
foram presentes na política de compras do governo
norte-americano. Hoje a Embraer é a quarta empresa
do mundo e, no seu segmento, é uma empresa líder
que vem ganhando cada vez mais competitividade na
comercialização dos seus produtos.
Essa política de comércio exterior também é vitoriosa pelas inovações da política externa do governo
americano e, sobretudo, pelas vitórias que o Governo
brasileiro vem obtendo em todas as frentes em que
disputa os seus interesses. Acabamos de derrotar os
Estados Unidos – pela primeira vez, um país em desenvolvimento – com relação aos subsídios ao algodão
e agora derrotamos na OMC a União Européia no que
se refere aos subsídios à produção do açúcar e do álcool. Trata-se de duas áreas extremamente sensíveis
à nossa economia, o que mostra a competência da
nossa diplomacia para disputar os interesses comerciais em foros que não fazem parte da nossa tradição,
porque ao longo da nossa história econômica sempre
protegemos a nossa economia por tarifas.
Agora, somos obrigados a estar preparados para
novas frentes de disputa comerciais, sobretudo para
esses instrumentos que são o antidumping e o os
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subsídios agrícolas, que chegam a US$365 bilhões
por ano, prejudicando substancialmente esses subsídios a agricultura dos países em desenvolvimento da
África, da América Latina e do Brasil. E o Brasil está
sendo vitorioso nessas frentes de disputa comercial.
No entanto, esse resultado comercial, nos últimos 12
meses, já assegurou ao Brasil um superávit comercial
US$30,874 bilhões – são praticamente US$31 bilhões
de superávit nos últimos 12 meses, de longe, o maior
que o País já teve, que nos dá grande oxigênio, nos
dá estabilidade na balança de pagamentos, permite
manter a taxa de câmbio estável. Esse superávit não
pode ser tratado se não considerarmos algumas diﬁculdades que provavelmente teremos no cenário futuro. Todavia, as relações de troca comerciais, hoje são
extremamente favoráveis ao Brasil e aos países em
desenvolvimento, alteram-se ciclicamente.
Podemos ter diﬁculdades para a pauta de exportação, no que se refere aos preços, em um futuro
próximo, por isso o Brasil não pode se descuidar do
esforço de exportação.
O Presidente Lula está convidando para uma
reunião em fevereiro todos os chefes de Estado da
América do Sul e do mundo árabe exatamente para
aprofundar a relação entre o Mercosul, a América do
Sul e o mundo árabe.
Da mesma forma em que as relações de troca trazem preocupações sobre a balança comercial a médio
e longo prazo, os Estados Unidos tendem a aumentar a taxa de juros. Já ﬁzeram o primeiro movimento
de 0,25%, e a próxima decisão do Federal Reserve
poderá vir ainda neste mês. Portanto, a trajetória de
aumento da taxa de juros norte-americana, que deve
chegar até 2005 a um patamar em torno de 3,5% ou
4%, é uma mudança internacional para a qual temos
que estar muito atentos. É verdade que o mercado já
se antecipou, já apressou tal mudança. A economia
norte-americana não está mantendo o mesmo ritmo
econômico que tinha antes. Mas é uma mudança para
a qual o Brasil tem de estar muito atento, devendo
continuar o esforço exportador, o que é decisivo para
o resultado econômico espetacular que estamos colhendo neste momento.
Uma outra característica importante para analisar
a situação do balanço de pagamentos são as importações de bens de capital de máquinas e equipamentos. Uma vez que a capacidade produtiva da indústria
brasileira hoje já atinge 84% de capacidade ocupada,
o que é também um recorde, pois, desde 1992, não
atingíamos este patamar, há aumento da demanda de
bens de capital de máquinas e equipamentos, acelerando o processo de investimentos, os quais demandam
importações de máquinas e equipamentos, pressio-
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nando as importações e, portanto, exigindo a manutenção do esforço da política de comércio exterior, ou
seja, de exportação, para que o Brasil não perca este
patamar de US$ 31 bilhões de superávit, extremamente confortável. Entretanto, o aumento da taxa de juros
norte-americana, a mudança nas relações de troca e
as importações, que tendem a crescer pela complementaridade do crescimento industrial, exigem muita
atenção e um esforço muito grande do País, visando
à manutenção do atual cenário econômico.
No entanto, os US$31 bilhões de superávit comercial, diferentemente do que ocorre com o endividamento externo, no qual o se paga lucro, diferentemente
do que se deu com a privatização feita pelo Governo
anterior, que vendeu 76% do patrimônio público, este
Governo não privatizou nada, não há uma empresa
pública que tenha sido vendida. Esses US$ 31 milhões,
por exemplo, não vão exigir remessa de lucros e nem
pagamento de royalties, nem pagamento de juros. É
uma mudança no modelo de desenvolvimento através
de uma redução estrutural da nossa vulnerabilidade
externa, porque esse recurso vem da produção, da exportação, da agricultura, da indústria, do trabalho brasileiro...gerando uma entrada de recursos, em apenas
doze meses, de R$ 100 bilhões, é dinheiro novo que
chega ao nosso País para novos negócios, resultando
em mais emprego, mais produção, mais investimentos e que não criam um passivo externo como eram
as privatizações e a desnacionalização do período
anterior. Não!...
Agora nós estamos viajando o mundo, não para
vender o País, mas para abrir mercado para os nossos produtos, para aquilo que gera emprego, salário,
imposto e desenvolvimento do País. O Brasil cresce
de uma forma mais consistente e com grande potencial de sustentabilidade quando enfrentamos os vários
desaﬁos que temos pela frente.
De outro lado, as grandes empresas brasileiras,
as empresas de ponta começam a comprar patrimônio
no exterior; estão comprando empresa nos Estados
Unidos e empresas na Europa para fugir das quotas
e das barreiras alfandegárias no setor siderúrgico, no
setor de papel e celulose, no setor de mineração... Estamos adquirindo empresas, transformando as nossas
empresas de ponta em empresas globais, não mais
como presas, mas como predadoras, porque está é a
lógica da concorrência internacional, hoje imposta pelo
processo de globalização.
Passo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre
Senador Mercadante, concordo com tudo que V. Exª
está falando, porque realmente mudou o modelo e es-
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tamos vendo o esforço e o sucesso obtido pelo Brasil.
Eu queria também lembrar a V. Exª as vitórias nossas
na Organização Mundial do Comércio, em que ganhamos em relação ao algodão, aos aviões e, agora, em
relação ao açúcar. Essas vitórias melhoram a nossa
pauta de exportação e já dá aos nossos exportadores
um outro élan. Eu dizia a um diplomata, esta semana,
do meu orgulho de ver que agora temos coragem de
ir à OMC, de bater na mesa e fazer valer os nossos
direitos. Hoje, não somos sozinhos, pois temos o Grupo dos Vinte, que nos respalda. Foi gerada uma nova
força no mercado mundial. Parabéns a V. Exª.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Ney Suassuna, acho absolutamente relevante a intervenção de V. Exª, porque ganhamos na OMC,
em primeiro lugar, a disputa da Embraer, em aviões.
Éramos acusados de subsidiar os aviões e demonstramos que o Governo canadense é que subsidiava
a produção da Bombardier, colocando-se em uma
posição extremamente vantajosa comparativamente
à Embraer.
Em segundo lugar, vencemos a disputa com os
Estados Unidos, na questão do algodão, e a disputa
com a União Européia, na questão do açúcar e do
álcool.
O que é importante nesse processo?
É que, além disso, não aceitamos, na Reunião de
Doha, a pauta dos países ricos, que queriam impor uma
agenda de negociação, não incluía reduzir subsídios
e rever barreiras não-tarifárias para a agricultura dos
países em desenvolvimento. Agora, a União Européia
está exatamente aceitando a tese com o apoio do Governo americano, o Grupo dos Cinco, que se reuniu,
liderados pelo Brasil, entre os países em desenvolvimento, juntamente com os Estados Unidos e Europa,
a perspectiva de reduzir os subsídios para agricultura
a médio e longo prazo, o que abre uma imensa possibilidade para os países mais pobres do planeta e particularmente para o Brasil, que hoje lidera o agronegócio nos setores mais dinâmicos, desde a produção de
máquinas e equipamentos até a exportação de soja,
de carne, de couro, de algodão, de açúcar, de suco
de laranja, de calçados, enﬁm, estamos liderando a
produção e a exportação mundial.
Houve melhora nas contas externas, produto
de uma diplomacia, e melhora no saldo comercial, de
US$31 bilhões, o que muda o modelo de desenvolvimento. Não temos mais um déﬁcit de US$34 bilhões
nas transações correntes como tínhamos em 1998.
Hoje temos um superávit de US$6 bilhões em transações correntes. Isso quer dizer que, em vez de estarmos endividando o País e criando um passivo em
dólar – nos oito anos do Governo anterior chegou a
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US$240 bilhões –, estamos desendividando o País,
fazendo com que entrem mais recursos do que saem,
de forma que, pelo ﬂuxo comercial, possamos pagar
nossas obrigações de serviços. Além disso, sobram
recursos, o que signiﬁca uma melhora substancial
nas reservas cambiais, mais estabilidade, menos vulnerabilidade, mais independência e mais liberdade na
política econômica do Brasil.
A essa melhora nas contas externas associa-se
uma melhora nas contas públicas. Depois de tantos
e tantos anos, a dívida pública começa a diminuir. A
relação entre dívida pública e Produto Interno Bruto
melhorou nos últimos meses, ao longo do ano de 2004,
e isso não decorre do aumento de carga tributária.
Não aumentamos a carga tributária no ano passado e
dissemos que iríamos impedir que isso acontecesse.
Este ano, quando houve aumento de carga, dei uma
entrevista aos jornais O Estado de S. Paulo e Folha
de S.Paulo, dizendo que o Presidente não iria permitir
e que seriam devolvidos impostos se fosse necessário,
o que está sendo cumprido.
De público, parabenizo o empresário Abílio Diniz
e o Grupo Pão de Açúcar pelo que ﬁzeram: transformaram a redução da Coﬁns numa redução do preço
do feijão em 11%, numa redução do preço do arroz em
6,5% e numa redução do preço da farinha da mandioca
em 10%. A cesta básica cai, impedindo que a inﬂação
continue a crescer, o que ajuda muito na sustentação
do crescimento econômico. Houve redução do custo
da cesta básica por uma mudança da Coﬁns, que hoje
penaliza os produtos importados e aumenta a competitividade da indústria e da agricultura brasileira. Nunca
tivemos isonomia entre os que importam e não pagam
Coﬁns e a produção nacional, que pagava.
Esta Casa, o Senado Federal, isentou toda a
agricultura da Coﬁns. Demos um crédito presumido
de 30% para todos os produtos e de 60% para a carne. Isso está permitindo até uma redução de preços
em algumas cadeias importantes de distribuição de
alimentos. Destaco a do Grupo Pão de Açúcar porque
foi a mais signiﬁcativa e de ampla visibilidade. A melhora nas contas públicas não permitiu somente essa
redução de preços da cesta básica. Peço à Câmara
dos Deputados que aprove a segunda fase da Reforma
Tributária para uniﬁcarmos o ICMS, porque também no
projeto de Reforma Tributária, que aprovamos no Senado Federal, o ICMS uniﬁcado vai ter alíquota mínima
para cesta básica, para energia de baixa renda e para
medicamentos. Isso signiﬁca melhorar a distribuição
de renda no Brasil e aumentar o poder de consumo da
sociedade. É um aumento indireto de salário para as
pessoas, um aumento do salário real da população.
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O Presidente reduziu a Coﬁns e o IPI também
para bens de capital que é uma forma de estimular o
investimento. Desonerando o setor de bens de capital,
exatamente porque a indústria está com 84% de capacidade produtiva ocupada, estamos estimulando a
produção, o investimento. E investimento é o que traz
progresso tecnológico, é o que traz competitividade,
aumento de produtividade e de eﬁciência da economia e dá sustentabilidade ao crescimento. É o setor de
bens de capital, que cresce 21% neste semestre, que
dá sustentabilidade ao crescimento; está se criando
nova capacidade produtiva que é indispensável porque
hoje a indústria está trabalhando num ritmo que não
alcançava desde 1992, em vários setores, batendo
recorde histórico de produção e de exportação. Além
da devolução de impostos para estimular o setor de
bens de capital desonera-se as aplicações de médio
e longo prazo.
Fico especialmente feliz porque essa foi uma sugestão que ﬁz publicamente em entrevista à Folha de
S.Paulo. Temos hoje 80 bilhões de reais no overnight
recebendo taxa Selic. É um capital aplicado no dia,
portanto em curtíssimo prazo, com segurança, com
liquidez e com remuneração elevada. Ao desonerar os
impostos para as aplicações de médio e longo prazo
– seis meses, dois anos – estamos estimulando que
esse capital saia do curto prazo, ganhando conﬁança.
Com a demanda de investimento que o crescimento
econômico propicia, estamos permitindo que as aplicações sejam alongadas com estímulo ﬁscal, e esse
alongamento ajudará decisivamente a melhorar o padrão de ﬁnanciamento de economia.
Há outro aspecto importante: o Governo, com
aquele programa de crédito vinculado à folha de pagamentos, que aprovamos no Senado Federal, reduziu os juros do cheque especial, que eram de 10%,
11% até 2002, para 7%, 7,5%; e quem tem o crédito
vinculado em folha, está pagando no máximo 2% de
juros. Essa modalidade de crédito colocou na economia, neste semestre, R$8 bilhões a mais de crédito ao
consumidor, à pessoa física. E a inadimplência caiu
brutalmente, o que mostra que o povo não pagava
dívida porque os juros eram muito altos. Os bancos
divulgavam que os juros eram altos porque a inadimplência era alta. Não!... A inadimplência é alta porque
os juros são altos. No momento em que se reduz a
taxa de juros, cai a inadimplência, permitindo que os
juros caiam ainda mais.
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Sr. Presidente, o Senado deveria discutir essa
questão. Hoje as empresas têm uma verdadeira reserva de mercado nas folhas de pagamento das instituições. Por exemplo, no Senado, há o Banco do Brasil,
que é um banco público. O trabalhador, ao ingressar
em outras empresas, é obrigado a escolher o banco.
Se ele é obrigado a fazê-lo, o banco tem uma reserva
de mercado junto à empresa. Sendo assim, não há
concorrência entre os bancos. O discurso do governo anterior determinava que, vendendo-se os bancos
nacionais e entrando os bancos estrangeiros, haveria
aumento da concorrência. Não aumentou!...
Os bancos continuam a nivelar a taxa de juros
por cima. Chamo a atenção para o fato de que precisamos estimular a concorrência – do meu ponto
de vista, é a livre escolha do trabalhador – para
acabar com essa reserva de mercado no Brasil. A
maioria dos países já acabou com isso. Ao entrar
em uma empresa, o trabalhador diz por qual banco
quer receber seu salário e com o qual quer operar.
Por que isso? Porque assim os bancos vão atrás do
consumidor para oferecer produtos mais baratos,
taxa de juros menores e programas de crédito mais
amplos. A concorrência do sistema bancário reduzirá
o spread da taxa de juros e dará prosseguimento
a essa agenda.
Sr. Presidente, além do esforço de reduzir o spread que para mim é a concorrência de um lado e de
outro, é o ﬁnanciamento, é o problema dos juros para
as empresas, para as pessoas jurídicas – e a Lei de
Falências será um grande instrumento de recuperação
para as empresas e de redução das taxas de juros
para as pessoas jurídicas –, a Câmara dos Deputados
precisa concluir a votação para disponibilizar mais
esse instrumento que ajudará na sustentabilidade da
economia.
Chamo a atenção para a importância de votarmos
o Projeto de Parceria Público-Privada.
Não consigo entender o argumento da Oposição
de que só podemos votar isso depois das eleições. É
evidente que as eleições mobilizam todos nós Senadores, que estamos andando pelos Estados. Esse ﬁm de
semana viajei por mais de uma dezena de Municípios:
Araçatuba, Lins, Marília, Presidente Prudente, Birigui,
Penápolis, enﬁm, diversos Municípios foram coroados.
Concluí minha agenda em Lins. Foi uma experiência
muito rica de campanha, de mobilização da sociedade
e de entusiasmo das nossas candidaturas, como tenho
feito todas as semanas, mas o Congresso Nacional
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não pode atrasar uma agenda que é indispensável ao
crescimento do País.
Se a Oposição identiﬁca problemas no texto da
lei, vamos negociar. A disposição do Governo é de diálogo, como tem sido em todas as matérias; de exaurir
a negociação de mérito, de buscar consensos e convergências para que façamos uma legislação sólida,
porque são contratos de trinta e até quarenta anos
que precisam garantir ao setor privado, de um lado, e
ao setor público, de outro, que não vai ter esqueletos,
não vai comprometer a sustentabilidade das ﬁnanças
públicas e não vai vulnerabilizar as administrações
futuras.
Esse é um tema novo na legislação internacional,
necessitando de uma legislação bem feita, sólida, bem
acabada, mas vamos negociar, não vamos partir da
premissa de que temas de grande interesse econômico e social para o País só podem ser votados depois
da eleição...Não!...
Concluída a negociação, vamos votar. Por quê?
Porque o problema fundamental hoje é a infra-estrutura. É a logística do País.
Por onde andei, no interior de São Paulo, a preocupação prioritária dos empresários é quanto à falta
de container; não há contêineres disponíveis à quantidade de exportações. O embarque e o desembarque
dos portos é muito lento. O Brasil não consegue oferecer os contêineres necessários ao nosso volume de
exportação. O crescimento das exportações será de
22% a 23% este ano. O container sai daqui e vai para
vários lugares, entra outro, mas é um trabalho lento,
e os portos precisam se modernizar.
O Estado não tem os recursos...
Todos sabem que, sozinho, não há como fazer.
O Presidente acabou de dar um novo estímulo ﬁscal
para desembaraçar as mercadorias e agilizar o processo alfandegário. Mas nós precisamos da PPP nos
portos, nas áreas como Maranhão e Piauí, onde a soja
está chegando com grande força; a mancha da soja
já chegou ao Nordeste e ao Norte. Se tivéssemos a
ferrovia Norte-Sul, da qual V. Exª, Presidente Sarney,
foi um dos grandes patrocinadores, estruturante do
desenvolvimento do transporte modal no País...
São 19 anos de luta para essa construção.
Com a PPP, nós teremos a moldura. V. Exª sabe
que os chineses querem investir em ferrovias; têm interesse na Norte-Sul; criaram um fundo de investimento de US$4 bilhões; querem investir no porto; querem
logística para poder, exatamente, ampliar a relação
bilateral que já é de quase US$10 bilhões entre Bra-

AGOSTO27289
2004

Sexta-feira 20

sil e China. Ora, com adiar um projeto como esse em
função do calendário eleitoral?...
A moldura institucional da PPP é que dará investimento à ferrovia, às estradas, aos portos, ou seja, à
infra-estrutura logística do País, que é fundamental
para dar suporte a este crescimento.
Senador Tião Viana, termino dizendo: qual é o resultado de todo esse processo? Um crescimento do PIB
de 4,7%. Quanto à indústria, um crescimento de 6,8%
– é a projeção de crescimento este ano –, com um milhão e duzentos mil novos postos de trabalho com carteira de trabalho assinada em um semestre – Senador
Tião Viana, V. Exª brigou tanto neste ano aqui – sem
contar empregada doméstica, trabalhador rural, autônomo, proﬁssionais liberais e a economia informal. Um
milhão e duzentos mil é mais do que em qualquer ano
do Governo Fernando Henrique Cardoso. Crescer 4,7%
como crescemos nos últimos doze meses é mais que
qualquer ano do Governo Fernando Henrique Cardoso.
O crescimento da indústria de 6,8% é mais que qualquer
ano do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Portanto, os resultados estão aparecendo...
Mas parte desse resultado não é só do Governo;
é porque votamos aqui a Reforma Tributária, a Previdenciária, ﬁzemos aqui a Lei de Falências, estamos
trabalhando a reforma do Judiciário e chamo a Oposição para participar dessa tarefa, ajudar a construir a
PPP, essa moldura institucional para que o País continue batendo o recorde de exportação e não subestime a mudança nas relações de troca, o aumento na
taxa de juros nos Estados Unidos ou o aumento das
exportações que vêm com o crescimento econômico.
Precisamos continuar o nosso trabalho. Temos
muitas diﬁculdades pela frente e muito trabalho do Congresso, do Governo, da sociedade e dos empresários
para que demos sustentabilidade ao crescimento econômico que é seguramente o maior desaﬁo da agenda
nacional neste momento. Crescer e gerar emprego,
crescer e produzir, crescer exportando, crescer com
estabilidade, crescer com controle das contas públicas,
crescer com a inﬂação sob controle...
É possível, está acontecendo, e temos o desaﬁo
de dar prosseguimento a essa agenda a que o País
há tanto tempo não assistia.
Muito obrigado.
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Ata da 114ª Sessão Não Deliberativa,
em 20 de agosto de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência do Sr. Eduardo Siqueira Campos
(Inicia-se a sessão às 9 horas)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A primeira hora da presente sessão destina-se
a homenagear a Maçonaria Brasileira pelo Dia do
Maçom, de acordo com o Requerimento nº 394, de
2004, do Senador Mozarildo Cavalcanti e de outros
Srs. Senadores.
Convido para compor a Mesa o Dr. Laelson Rodrigues, Grão-Mestre da Grande Oriente do Brasil; o Dr.
Ronaldo Leite, Presidente da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil; o Dr. Durval Oliveira, GrãoMestre da Grande Oriente Paulista; o Dr. Carlos Eduardo
Fioravanti, Diretor Comercial dos Correios do Brasil; e o
ex-Ministro e Deputado João Henrique. (Palmas.)
A Presidência deseja externar as boas vindas e
a acolhida desta Casa a todos esses que nos dão a
honra da presença.
Antes de conceder a palavra ao primeiro orador
inscrito, passamos à obliteração do selo em homenagem à Maçonaria.
Convido o Exmº Colega Mozarildo Cavalcanti, o
Dr. Carlos Eduardo Fioravanti e o Dr. Laelson Rodrigues, Grão-Mestre da Grande Oriente do Brasil, para
que se proceda à obliteração do selo.
(Procede-se à obliteração do selo.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Como autor do requerimento e primeiro
orador inscrito, concedo a palavra ao nobre Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente ilustre Senador Eduardo Siqueira
Campos, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Diretor Comercial
dos Correios, que se encontra presente nesta primeira
etapa da sessão, destinada justamente ao lançamento dos quatro selos comemorativos em homenagem
à Maçonaria.

O bloco de selos ora emitido circula no Brasil e
no exterior, propagando, por meio de sua imagem e
legenda, o tema que originou a sua criação. Com tiragem de três milhões e duzentos mil exemplares, o
bloco foi concebido pelo artista João Guilherme e impresso pela Casa da Moeda do Brasil.
O primeiro selo do bloco focaliza as colunas “Sabedoria, Força e Beleza”; o segundo selo representa
“O Emblema do Aprendiz”; o terceiro selo focaliza “A
Escada de Jacó”, que simboliza a escala da hierarquia
maçônica; o quarto e último selo mostra o esquadro, o
nível e o prumo, ferramentas utilizadas pelos maçons
na construção da Ordem.
As peças obliteradas com carimbo da 6ª Exﬁlma,
Exposição Nacional de Filatelia Maçônica, e assinadas
pelas autoridades convidadas para o ato passarão a fazer
parte do acervo ﬁlatélico dos Correios e servirão como
fonte de pesquisa e registro de tão importante acontecimento no contexto histórico e sociocultural do País.
Cumprimento todos os dirigentes das potências maçônicas aqui representadas. Dirijo-me especialmente ao Irmão Laelson Rodrigues, Grão-Mestre
da Grande Ordem do Brasil; ao Irmão Presidente da
Confederação Maçônica da Maçonaria Simbólica do
Brasil; ao Irmão Grão-Mestre do Grande Oriente Paulista. Cumprimento todos os grão-mestres presentes,
tanto das grandes Lojas do Grande Oriente quanto do
Grande Oriente Independente. Peço vênia para não
citar nominalmente todos, porque não quero cometer
o descuido de olvidar alguns nomes. Fazendo uma
homenagem ao meu Estado, cumprimento todos em
nome do meu Grão-Mestre, Samir de Castro Hatem,
que se encontra presente. Desejo, assim, que todos
se sintam cumprimentados.
Gostaria de dizer da minha felicidade de, pelo
quarto ano consecutivo, o Senado estar se reunindo no
dia 20 de agosto para homenagear a Maçonaria brasileira. É uma felicidade poder ter, nestes quatro anos,
encabeçado requerimento para que o Senado pudesse,
portanto, prestar esta homenagem muito justa a essa
Ordem à qual tenho muita honra de pertencer.
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Como já se faz tradição nesta Casa, reunimonos hoje, dia 20 de agosto, para comemorar o Dia do
Maçom. É de todo apropriado que o Senado Federal
o faça, pois foi também em um dia 20 de agosto, 182
anos atrás, que o maçom Gonçalves Ledo, presidindo
sessão conjunta de duas lojas do Rio de Janeiro e uma
de Niterói, proferiu famoso discurso de conclamação da
Independência do Brasil. Pois bem, cabe ao Senado,
como representação da Federação, celebrar os homens
e os eventos que, em passado que já se faz distante e
por toda a nossa História, forjaram a Nação e pugnaram por seu progresso e desenvolvimento material e
humano. E não é à-toa, meus irmãos, que, nesta sala,
há o busto de um ilustre irmão nosso: Rui Barbosa.
Não fora a decisão, por parte do Regente D. Pedro
I, de proclamar nossa Independência naquele momento,
o mais provável é que aquilo que hoje é o Brasil viesse a atravessar posteriormente um período de sublevações autonomistas regionais, fragmentando-se em
diversos países menores, como ocorreu na América
espanhola. O fato é que devemos a unidade nacional
à forma como se deram esses acontecimentos.
Se, de alguma maneira, a alocução de Gonçalves
Ledo inﬂuenciou o Regente D. Pedro I, também maçom,
a tomar a decisão de proclamar nossa secessão de
Portugal, a verdade é que na Maçonaria brasileira já
se discutia, desde muitas décadas, a necessidade de
sermos uma Nação autônoma. Maçons ﬁguraram entre
os conjurados mineiros e os insurretos de Pernambuco, para citar dois grandes movimentos frustrados de
separação do Brasil da sua Metrópole.
Do mesmo modo, o combate abolicionista e a
luta pela implantação do regime republicano contaram
com a participação de membros da Ordem, sempre
agindo de acordo com os princípios da liberdade dos
homens, da sua igualdade em direitos e deveres e da
fraternidade que os integra em uma única grande família. Princípios, aliás, que integram os estatutos da
Maçonaria, instituição declaradamente iniciática, ﬁlosóﬁca, progressista e evolucionista.
Desde então, nos grandes debates da República,
como os da universalização do direito ao voto e do acesso à educação, a Maçonaria esteve presente ao lado
dos anseios democráticos. Do mesmo modo, quando
o regime autoritário dos militares parecia querer recrudescer, ali estavam maçons levantando, juntamente
com os setores mais lúcidos da Nação, a bandeira da
anistia e da restauração do Estado de Direito.
Há, é verdade, uma imagem equivocada da Maçonaria, divulgada principalmente por setores ultraconservadores da Igreja Católica Romana, que levantam contra
a Ordem acusações de conspiração e, até, de invocação
do maligno. A origem dessa intriga contra nós é clara: no
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Antigo Regime do absolutismo monárquico, legitimado
pela noção do Direito Divino, quando clero e nobreza
uniam-se para excluir dos homens comuns os direitos
mais fundamentais, a luz da Razão, trazida pelos ﬁlósofos
iluministas e difundida pela Maçonaria, era mesmo para
ser percebida como ameaça aos privilégios do Primeiro
e do Segundo Estados, no caso dos reis e da Igreja.
As práticas e os objetivos da Maçonaria, ao contrário do que procuram, ainda hoje, difundir certos
setores do Catolicismo, não contradizem as crenças
religiosas. A primeira exigência que se faz de um candidato ao entrar na Ordem é precisamente a fé em um
Criador, o Supremo Arquiteto do Universo, expressão
que abarca todas as concepções que se pode ter da
divindade. O maçom busca, pelo estudo aprofundado
e pelo aperfeiçoamento pessoal, tornar-se cada vez
mais um cidadão justo e operoso, obediente às leis
de seu País, respeitador do próximo e generoso com
os necessitados e pronto para ajudar o próximo nas
emergências naturais ou humanas.
Nada mais oposto, assim, ao espírito maçônico
que a intransigência religiosa ou a perseguição daqueles dos quais discordamos.
Hoje, ﬁéis a nossa missão pelo progresso da
humanidade e de nosso País, estamos engajados na
construção de um Brasil no qual à democracia representativa e ao Estado de Direito que já obtivemos se
acresçam a justiça e a igualdade de todos os cidadãos.
Não é aceitável, para um maçom, nossa posição vergonhosa entre as nações de pior distribuição de renda,
nem os índices de violência e criminalidade, constatados na periferia de nossas grandes cidades.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meus queridos irmãos maçons – cumprimento também as esposas, que carinhosamente chamamos de cunhadas,
que também aqui se fazem presentes –, realmente
temos uma história muito importante na construção
deste País, na construção da cidadania.
Queremos, todos nós maçons, estar presentes no
momento atual. Queremos fazer com que a Maçonaria
esteja mais atuante ainda no século XXI, fazendo jus
aos milhares de maçons que se espalham por todo
este Brasil. Somos, com certeza, algumas centenas
de milhares de maçons de todas as potências, somadas a nós as nossas esposas, nossos ﬁlhos, nossos
netos. Enﬁm, somos um grande exército que realmente
procura fazer o bem, a justiça e defender, acima de
tudo, a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Mas é
preciso que todos nós agora façamos uma reﬂexão e
procuremos efetivamente, num século em que tudo se
faz pela transparência, estar mais próximos da sociedade, nós que fazemos tantas coisas para a sociedade e vivemos um dilema até bíblico: dando com uma
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mão sem que a outra perceba. Mas é preciso que a
sociedade perceba o que nós estamos fazendo. Isso
não é fazer propaganda, não é ser leviano, mas é, sim,
uma prestação de contas social do nosso papel, que,
com certeza, fará muito bem a todos os maçons e à
sociedade brasileira.
Portanto, conclamo aos maçons do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste aqui presentes para prestigiar este evento que o Senado, repito,
pela quarta vez, realiza em homenagem à Maçonaria
brasileira. Mas não poderia concluir sem realmente fazer
uma conclamação a todas as potências maçônicas do
País, para que possamos rediscutir o papel da Maçonaria, sermos mais pró-ativos, estarmos mais próximos
dos cidadãos e reconquistarmos, portanto, a importância
que tivemos no passado em tantos eventos históricos
da construção da nossa nacionalidade.
Ao encerrar, quero abraçar cada um dos irmãos
aqui presentes e também cada um dos irmãos que nos
ouvem pela Rádio Senado, que nos assistem pela TV
Senado, dizendo que é hora realmente de não só cultuarmos o nosso passado, mas de fazermos o nosso
presente e construirmos o futuro da Nação.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao segundo orador
inscrito, o nobre Senador Luiz Otávio, do PMDB do
Estado do Pará.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Siqueira Campos, que tão bem
representa o Estado de Tocantins no Senado Federal
e que tem a condição de, como Vice-Presidente desta
Casa, presidir esta sessão tão importante, Srs. Membros da Mesa, Srªs e Srs. Senadores, povo brasileiro
que nos assiste e nos ouve neste momento, a Maçonaria se autodeﬁne, em seus princípios, como “uma
instituição universal, essencialmente ética, ﬁlosóﬁca e
iniciática, cuja estrutura fundamental se constitui em
um sistema educativo, tradicional e simbólico”. Sendo
fundada no sentimento de fraternidade, a Maçonaria
é um centro de união para os homens de espírito livre
e de bons costumes, sem distinção de raças, nacionalidades ou credos.
Como instituição educativa, tem por objetivo o
aperfeiçoamento do homem e da humanidade. Procura cultivar entre seus membros a busca incessante da
verdade, o conhecimento de si mesmo e do homem no
meio em que vive para alcançar a fraternidade universal. Por intermédio de seus membros, projeta sobre a
sociedade a ação benéﬁca dos valores e dos ideais que
sustenta. Não é uma seita nem é um partido. Exalta a
virtude da tolerância e rechaça toda aﬁrmação dog-
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mática e todo fanatismo. Sustenta os postulados de
liberdade, igualdade e fraternidade e, em conseqüência, defende a promoção da justiça social e combate
os privilégios e a intolerância. Assim, os maçons de
hoje, por defenderem, como os de outrora, os ideais
de liberdade, de igualdade e de fraternidade, têm o
dever de não renunciar aos princípios de “liberdade”,
de “democracia” e de “república”.
Na busca da verdade e na obtenção da justiça,
é dever dos maçons se manter em lugar avançado no
processo evolutivo e integrador do homem e da sociedade. Suas crenças reﬂetem isso diretamente. Os
maçons respeitam a opinião alheia e defendem a liberdade de expressão. Almejam unir todos os homens
na prática de uma moral universal que promova a paz
e o entendimento e que elimine os prejuízos de toda
índole. Amam a pátria, respeitam a lei e a autoridade
legítima do país em que vivem e em que se reúnem
livremente. A Ordem maçônica considera que o trabalho, em todas as suas manifestações, é um dos deveres e um dos direitos essenciais do homem e o meio
mais eﬁcaz para o desenvolvimento da personalidade,
contribuindo com o progresso social.
Filósofos como Voltaire, Goethe e Lessing; músicos como Beethoven, Haydn e Mozart; militares como
Frederico, o Grande, Napoleão e Garibaldi; poetas
como Byron, Lamartine e Hugo; escritores como Castellar, Mazzini e Espling são alguns exemplos de uma
série de ﬁguras que se notabilizaram em suas áreas
de atuação e que também pertenciam aos quadros
da Maçonaria.
Mas não foi somente na Europa que maçons se
tornaram ilustres para a história da humanidade. Os
libertadores da América foram todos maçons. Washington, nos Estados Unidos; Miranda, o Padre da liberdade
sul-americana; San Martin e O’Higgins, na Argentina;
Bolívar, no norte da América do Sul e Marti, em Cuba.
No México, o maçom Benito Juarez assinou a Constituição de 1857 sob o esquadro e o compasso para
que não restassem dúvidas de que aquela carta magna
era permeada pelo espírito liberal e que seus valores
seguiam os ideais defendidos pela Maçonaria.
Nunca teve a Maçonaria um partido político, mas
ela sempre foi veículo de ideais políticos. No Brasil, ela
atuou decisivamente em vários movimentos patrióticos e de libertação, como a Inconﬁdência Mineira, a
Farroupilha e a própria Independência do Brasil, pois
ninguém ignora que o Brasil já estava praticamente
desligado de Portugal desde 9 de janeiro de 1822, o
Dia do Fico. E o Fico foi um grande empreendimento
maçônico, dirigido por José Joaquim da Rocha, fundador, juntamente com um grupo de maçons patriotas,
do Clube da Resistência, e verdadeiro organizador dos
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episódios de que resultou a decisão de D. Pedro de
ﬁcar no Brasil. O próprio D. Pedro, que deu o grito de
independência, era maçom e chegou a ocupar o cargo
de Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil.
Não só o movimento da independência, Sr. Presidente, mas também o que levou à proclamação da
República, cujos primeiros presidentes, aliás, foram
maçons, teve um claro impulso maçônico. Assim também o movimento abolicionista. Na luta pela abolição
da escravatura, as lojas maçônicas promoviam quermesses no intuito de levantar fundos para a alforria dos
escravos. A Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários
e a própria Lei Áurea foram conquistas dos ativistas
maçônicos. Em torno desses ideais, mobilizou-se a Maçonaria e, por intermédio de seus membros, conseguiu
os resultados de que tanto nos orgulhamos.
A Maçonaria, historicamente e nos últimos três
séculos, lutou de forma corajosa contra as ditaduras,
foi porta-voz dos brados nacionalistas e lutou contra
todo tipo de opressão imperialista, sendo muitas vezes
perseguida por defender essas liberdades, combater as
tiranias e os privilégios e por ter cometido os imperdoáveis crimes do livre pensar e da busca pela verdade.
No entanto, há quem diga que no último século,
especialmente no Brasil, ela se aquietou. É certo que os
tempos são outros, mas engana-se, Sr. Presidente, quem
pensa que a Maçonaria perdeu sua força. Ela continua
vigilante e atuante, porém de maneira serena, cautelosa e
ﬁel à sua vocação paciﬁsta, progressiva, ordeira e, acima
de tudo, discreta. Sempre atenta à realidade nacional que
nos cerca, vem pautando seus trabalhos com exemplar
ﬁdelidade a esses princípios e postulados. Prova disso é
que, além dos trabalhos ﬁlantrópicos, sociais e educativos
que as milhares de lojas maçônicas executam constantemente pelo Brasil afora, a CMSB – Confederação da
Maçonaria Simbólica do Brasil, constituída pelas vinte e
sete Grandes Lojas Maçônicas do Brasil, reunidas em sua
XXXIII Assembléia Geral, em Manaus, no período de 2 a
6 de julho próximo passado, manifestou, por meio de uma
“Proclamação à Nação Brasileira”, sua preocupação com
a soberania nacional, lançando um alerta à Nação para
a grave realidade da ameaça velada de fracionamento
do nosso território em benefício de países estrangeiros,
notadamente aqueles sempre ávidos por mais e mais riquezas, no propósito subjacente da criação de uma nação
indígena reconhecida internacionalmente, em área contínua, dentro do território brasileiro. Disso poderá resultar,
afora manifesta ofensa à soberania nacional, a própria
desnacionalização da Amazônia por ação de organismos
internacionais em ação livre naquela região.
Srªs e Srs. Senadores, senhores maçons e nossas
cunhadas presentes a esta sessão, assim foi e tem sido
a atuação da Maçonaria com relação ao Brasil, sempre
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apoiando e lutando para a concretização dos ideais mais
nobres da Pátria, comprometendo-se em favor da liberdade e condenando as injustiças. Em razão de todas
essas considerações, cabe aqui a nossa homenagem
à Ordem Maçônica e aos Obreiros da Paz – como são
conhecidos os maçons – pelos muitos serviços que eles
têm prestado à democracia, à República e ao Brasil.
Sr. Presidente, no ano passado, nesta mesma
data, em cerimônia semelhante a esta e com a mesma
ﬁnalidade de prestar homenagem a esta instituição tão
signiﬁcativa que é a Maçonaria, o ilustre Senador Ramez
Tebet, aparteando o discurso do nobre Senador Efraim
Morais, disse “(...) no campo cívico, no campo político,
a Maçonaria é a própria história da nossa Pátria, é a
própria história do Brasil”. Com muita propriedade, essas palavras reﬂetem o reconhecimento que esta Casa
da Democracia – defensora que é da nossa República
– reserva à Maçonaria como uma das instituições civis
mais importantes da história, com uma atuação que
muito contribuiu não só para a evolução do Brasil, mas
também da humanidade como um todo.
Tudo isso justiﬁca suﬁcientemente o fato de estarmos hoje aqui prestando esta homenagem à Maçonaria. Mas para nós, homens públicos, a Maçonaria tem
ainda um apelo especial. Reﬁro-me ao ensinamento
maçônico de que não se pode fazer uma sociedade
mais justa e mais fraterna a não ser com dirigentes mais
justos e mais fraternos. Assim, reserva a Maçonaria,
para seus adeptos, o dever de serem líderes de sua
coletividade. E toda vez que um maçom se recusa a
exercer seus deveres, na linguagem de sua iniciação,
torna-se um perjuro.
Imbuído desse justo motivo, Sr. Presidente, é
que neste dia tão importante, pretendo prestar homenagens a maçons que hoje se fazem presentes a esta
sessão e que ﬁzeram do bem comum um ideário de
vida pessoal e proﬁssional.
Ao ilustre Luiz Fernando Rodrigues Torres, Soberano Grande Comendador do Grau 33°, e atual Presidente da XVI Conferência Mundial dos Supremos
Conselhos, um brasileiro no pódio mais alto dos Graus
Filosóﬁcos, elevando, dessa forma, o nome do nosso
País diante das demais nações do mundo, brilhante
advogado com 48 anos de serviços prestados na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro,onde atuou em
importantes cargos, chegando a se aposentar como
Diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos.
Ao ilustre Ronaldo de Brito Leite, sereníssimo
Grão-Mestre da Mui Respeitável Grande Loja Maçônica do Estado do Amazonas e Presidente da XXXIII
Assembléia Geral Ordinária da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil –CMSB, empresário de

AGOSTO 2004

27324 Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sucesso e pessoa de grande respeito e conceito na
sociedade amazonense.
Ao ilustre Desembargador Pedro Luiz Ricardo
Gagliard, Sereníssimo Grão-Cruz da Mui Respeitável
Grande Loja do Estado de São Paulo, que obteve sua
reeleição a tão honrado cargo com a chapa “Transparência, honestidade e Verdade”, conseguindo o apoio de
diversos segmentos maçônicos em razão dos avanços
da Grande Loja de São Paulo durante sua administração, dando novos rumos à Maçonaria paulista, hoje
sendo a Grande Loja brasileira com o maior número
de obreiros. Homem de invejável cultura, o Sr. Gagliard
já serviu ao País no exterior com o honroso cargo de
embaixador brasileiro em diferentes países.
Ao ilustre Victor Swami Ribeiro Alves, brilhante
advogado atuante no Fórum de Belém do Pará – falar
do Pará sempre emociona a todos nós –, economista,
contador, oﬁcial da Aeronáutica brasileira, que a partir
do mês de setembro, estarádirigindo os destinos da
Maçonaria Paraense como Sereníssimo Grão-Mestre,
eleito com todo o mérito pelos membros daquela Potência Maçônica.
Faço um adendo todo especial para homenagear
outras autoridades, amigos, irmãos maçônicos, ao ilustre
Professor Doutor Leonardo Placucci, Magníﬁco Reitor das
Faculdades Uni Sant’Anna, de São Paulo, que, apesar de
ter vindo de família humilde, soube lutar pela sobrevivência
de sua família desde os sete anos de idade, começando
na humilde proﬁssão de sapateiro; formou-se advogado,
especializando-se em defender as causas dos mais humildes e necessitados; tornou-se um grande vencedor na
área de educação, sem nunca ter se afastado dos ideais
de vida comum em nossa sociedade.
Ao ilustre Ismael Raimundo, destacado empresário da sociedade amazonense, que na próxima semana será empossado no cargo de Venerável Mestre
da Loja Maçônica Esperança do Porvir nº 1, que neste
ano completa 100 anos de fundação – a mais antiga
Loja Maçônica do Estado do Amazonas. A maior realização daquela Loja, Sr. Presidente, é a assistência
às crianças necessitadas, destacando-se a criação da
campanha do “Natal das Crianças Pobre”, com mais de
vinte mil cestas básicas distribuídas no dia de Natal,
modelo hoje imitado por Lojas de todo o País.
Finalmente, quero prestar minha homenagem ao
ilustre Carlos Alberto Pampolha Nunes, Diretor-Presidente do jornal maçônico O Vigilante, órgão divulgador do pensamento e dos ideais maçônicos, nacional e
internacionalmente conhecido. Militando há mais de 30
anos na imprensa maçônica, o Sr. Carlos Alberto tem
35 anos de exemplar serviço prestado à Câmara Municipal de Belém, agraciado com a comenda de Honra
ao Mérito daquele Poder Legislativo. Na ocasião, tive
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a felicidade de servir como Vereador de Belém, tendo
sido Presidente da Câmara Municipal do meu Estado
do Pará, na cidade de Belém.
Para todos os maçons espalhados pelo nosso
Brasil, ﬁca registrada dessa forma a minha homenagem, fazendo votos para que os ideais maçônicos
continuem sendo fonte de inspiração a esses e tantos
outros brasileiros que torcem pelo País.
Finalmente, presto uma homenagem especial ao
Sr. Junishiro Yamada, um homem de muito trabalho, de
muita realização, um abnegado da nossa ordem, que
chegou à Amazônia como imigrante japonês, e hoje está
lá instalada a sua estrutura empresarial, organizacional. Estendo também esta homenagem a sua família.
Sr. Presidente, antes de encerrar, pois há outros
oradores inscritos, peço um minuto da atenção de V.
Exªs para entregar rapidamente às pessoas aqui citadas, nossos homenageados, uma pequena lembrança, uma placa em homenagem a este momento: Luiz
Fernando Torres, Ronaldo de Brito Leite, Pedro Luiz
Ricardo Gagliardi, Victor Swami Ribeiro Alves, Junishiro
Yamada, Leonardo Placucci, Ismael Raimundo e Carlos
Alberto Nunes para receberem a nossa homenagem.
Muito obrigado Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSBB – TO) – Enquanto os homenageados recebem a
placa oferecida pelo nobre Senador Luiz Otávio, a Presidência deseja destacar, nas galerias desta Casa, a presença dos alunos do Centro de Ensino Fundamental da
414 Norte. Para nós Srªs e Srs. Senadores, que neste dia
comemoramos o Dia do Maçom, é sempre uma alegria a
presença dos alunos, professores e coordenadores.
A Presidência aproveita para agradecer também a
presença dos Srs. proﬁssionais de imprensa, que estão
na tribuna de imprensa, e também os convidados da
tribuna de honra que assistem à presente sessão.
Feitas as homenagens e dando continuidade à
lista de oradores inscritos, a Presidência tem a honra
de passar a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias, do
PSDB do Estado do Paraná.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Siqueira Campos, Srªs e
Srs. Senadores, autoridades maçônicas já nominadas,
senhores e senhoras, começo repetindo palavras do
Senador Mozarildo Cavalcanti e do Senador Luiz Otávio, que, creio, devem ser constantemente repetidas,
deﬁnindo a essência da Maçonaria, que é uma instituição essencialmente iniciática, ﬁlosóﬁca, ﬁlantrópica,
progressista e evolucionista. A Maçonaria signiﬁca muitas coisas para muitas pessoas, isso é verdade, não
apenas para os não maçons, mas se aplica também
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para os maçons. Porque a Maçonaria tem conotação
diferente, em contextos diversos.
Alguém escreveu – e escreveu muito bem – que
Maçonaria é gentileza em casa, honestidade nos negócios, lealdade no trabalho, cortesia na sociedade,
compaixão e inquietação pelos doentes e infelizes,
resistência às adversidades, ajuda aos fracos, perdão
aos arrependidos, amor ao próximo e, acima de tudo,
reverência e amor a Deus.
Eu diria que a Maçonaria é tudo isso e muito mais.
A Maçonaria é uma ﬁlosoﬁa de vida. Os ensinamentos
da Maçonaria estão baseados em princípios éticos que
são aceitáveis por todos os homens de bem. Entre seus
preceitos ﬁguram o entendimento e a caridade para
toda a humanidade. Apesar de perseguida muitas vezes por monarcas e ditadores, a Ordem Maçônica tem
perseverado em sua obra e a tem preservado.
A Maçonaria proclama, orgulhosamente, que é
composta por homens que estão comprometidos a estender amor fraternal e afeição a todos, em qualquer
lugar, sem interferir nas crenças de qualquer homem,
sejam religiosas ou leigas, sem buscar obter vantagens para seus membros, do ponto de vista proﬁssional ou político.
A Maçonaria é uma ordem universal, formada
por homens de todas as raças, credos, nacionalidades, acolhidos por iniciação e congregação em lojas,
das quais por métodos ou meios racionais, auxiliados
por símbolos e alegorias, estudam e trabalham para
a construção da sociedade humana.
A Maçonaria é fundada no amor fraternal, na esperança de que com o amor a Deus, à pátria, à família
e ao próximo, com tolerância, virtude e sabedoria, com
a constante livre investigação da verdade, com o progresso do conhecimento humano, das ciências e das
artes, sob a tríade liberdade, igualdade e fraternidade,
dentro dos princípios da razão e da justiça, o mundo
alcance a felicidade geral e a paz universal.
Ressalto alguns postulados proclamados pela
Maçonaria, que devem nortear a sociedade, principalmente os governos e os governantes: lutar pelo
princípio da eqüidade, dando a cada um o que for justo, de acordo com sua capacidade, obras e méritos;
defender os direitos e as garantias individuais; considerar o trabalho lícito e digno como dever primordial
do homem; exigir tolerância para com toda forma de
manifestação de consciência, de religião ou de ﬁlosoﬁa, cujos objetivos sejam os de conquistar a verdade,
a moral, a paz e a ordem social.
Os princípios basilares da Maçonaria, quais sejam,
verdade, tolerância e amor fraternal, têm sido trançados
no tecido das sociedades, das culturas e da própria humanidade. Líderes poderosos e benevolentes têm cons-
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truído seus avanços sociais e políticos sobre as pedras
fundamentais das virtudes e ﬁlosoﬁa maçônicas.
Para concluir, Sr. Presidente, no dia consagrado à
Maçonaria, à luz das virtudes e da ﬁlosoﬁa maçônicas,
os governantes deveriam reﬂetir sobre o desvirtuamento das teses, das idéias, dos ideais, dos dogmas e dos
postulados historicamente defendidos e muitas vezes
ignorados assim que assumem o poder. Reﬁro-me especialmente àqueles que, embriagados pelo fascínio do
poder, são levados a arroubos autoritários. Certamente
a Maçonaria será sempre resistência a qualquer tentativa de escalada autoritária, a qualquer manifestação de
vocação autoritária por parte dos governantes.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Esta Presidência tem a honra de
conceder a palavra ao próximo orador inscrito, o nobre
Senador Paulo Octávio, do PFL do Distrito Federal.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº
Senador Eduardo Siqueira Campos, que preside esta
sessão solene, quero aproveitar para informá-lo que
daqui a alguns minutos estarei indo visitar Corumbá
IV. E como faz parte da nossa grande região de desenvolvimento, quero convidá-lo.
Muito digno Laelson Rodrigues, Grão-Mestre do
Grande Oriente do Brasil; muito digno Ronaldo Leite,
Presidente da Confederação da Maçonaria do Brasil;
Dr. Durval Oliveira, Grão-Mestre do Grande Oriente
Paulista; Dr. Carlos Eduardo Fioravante, representante
da Presidência dos Correios do Brasil; caro Jafé Torres.
Ao homenagear o Jafé, também quero homenagear
uns dos 7 mil maçons que vivem em Brasília.
Temos aqui, Sr. Presidente, 7 mil maçons na Capital da República. É um número expressivo. Não sei se
na média entre as cidades brasileiras Brasília seja uma
das mais representativas, mas acredito que aqui temos
uma inﬂuência muito grande da Maçonaria brasileira.
Quero também agradecer pela criação da que
seja, talvez, a mais nova Loja Maçônica do Brasil, que
homenageia o fundador de Brasília: Juscelino Kubitschek. Quero então cumprimentar o Venerável Mestre
Coronel Timóteo que a está presidindo. Ainda não fui
visitá-la, mas espero ser convidado e quero ter a oportunidade de levar, em nome da Família Kubitschek, o
reconhecimento, o agradecimento por terem dado o
nome deste grande estadista, deste grande brasileiro
que esteve neste plenário, que terminou a sua vida
pública como Senador do Brasil, mas que é o pai de
Brasília, esta cidade que tanto amamos, esta cidade
que tanto representa para o nosso País.
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Srªs e Srs. Senadores, é com profundo reconhecimento, elevado respeito e admiração que me associo
às justas homenagens ora prestadas à instituição maçônica pelo transcurso de sua data comemorativa.
Quero também cumprimentar pela feliz iniciativa
desta sessão o nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, autor do requerimento e um dos ilustres representantes da
Maçonaria nesta Casa, bem como parabenizo os demais
membros dessa tão atuante fraternidade, que, atualmente,
congrega no Brasil cerca de 150 mil dos quase 6 milhões
de maçons espalhados por mais de 160 países, por meio
de seus dignos dirigentes, cuja presença hoje neste plenário muito nos honra, muito nos envaidece.
Lembrarmo-nos que há exatos 182 anos, precisamente no dia 20 de agosto de 1822, a Assembléia Geral
Maçônica, no Rio de Janeiro, votava, por unanimidade,
a favor da urgente necessidade de independência do
Brasil equivale a nos lembrarmos do marco simbólico
singular sobre a importância do quão decisivo tem sido
o papel da Maçonaria nos momentos e episódios mais
marcantes da História do nosso País.
Redundante seria ressaltar nomes e salientar a
participação de notáveis maçons que, com suas inteligências e articulações, ajudaram a construir a grandeza desta Nação brasileira.
Igualmente redundante seria elencar as suas lutas
e conquistas sempre em defesa da justiça e da liberdade. Desde a Inconﬁdência Mineira à Independência, à
Proclamação da República, passando pela Lei do Ventre
Livre e a libertação da Escravatura, só para nos restringirmos aos mais expressivos exemplos, a Maçonaria tem
se mantido por trás de todas as importantes ações em
prol da civilização de nosso povo e do desenvolvimento
das nossas instituições democráticas.
Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Joaquim José
da Rocha, Juvêncio Maciel da Rocha, Luiz Pereira da
Nóbrega, José Bonifácio de Andrada, José Clemente
Pereira, Joaquim Gonçalves Ledo, Januário da Cunha
Barbosa, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Frei Caneca, Hipólito José da Costa, Senador Nicolau Vergueiro,
Saldanha Marinho, Visconde do Rio Branco, Duque de
Caxias, Imperador Dom Pedro I, Marechal Deodoro da
Fonseca, Quintino Bocaiúva, Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Wenceslau Braz, Washington
Luís, Floriano Peixoto, Campos Salles, Joaquim Nabuco e Hermes da Fonseca são apenas alguns de uma
interminável lista de maçons destacados que atuaram
decisivamente na História do Brasil, sem falar do nosso
inesquecível Rui Barbosa, dentre tantos outros.
Em termos mundiais, hoje existem perto de 34
mil lojas maçônicas. Ao longo do tempo, desde suas
remotas origens, no ano de 1175, com as Confrarias
de Construtores Medievais na Inglaterra, e principal-
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mente a partir de sua revitalização, no século XVIII, a
Maçonaria vem prestando os mais relevantes serviços
à humanidade.
A Revolução Francesa e os movimentos que lhe
sucederam no esteio dos ideais de igualdade, liberdade
e fraternidade tiveram forte inﬂuencia maçônica. Para nos
limitarmos a apenas alguns nomes de célebres maçons,
no contexto europeu, podemos citar os ﬁlósofos Voltaire, Goethe e Lessing; os músicos Beethoven, Haydn e
Mozart; os militares Frederico o Grande, Napoleão e Garibaldi; os poetas Byron, Lamartine e Hugo, bem como
os escritores Castellar, Mazzini e Espling, dentre uma
extensa lista de outras conhecidas personalidades.
Nos Estados Unidos, onde hoje operam mais de
15 mil lojas, são exemplos de maçons que se notabilizaram na História catorze presidentes da República,
entre eles George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, James Garﬁeld, Howard Taft, Franklin
Roosevelt e Harry Truman.
Na América Latina, dentre os não-brasileiros podemos também citar alguns renomados membros da
maçonaria, como Simón Bolívar e o Padre Miranda; o
cubano Martí; o mexicano Benito Juarez; e os argentinos San Martín e O’Higgins.
No âmbito da diplomacia contemporânea, constituem ótimos exemplos de expoentes maçons dedicados
a causas humanitárias o atual Secretário-Geral das Nações Unidas, Koﬁ Annan, e o saudoso o Embaixador
brasileiro Sérgio Vieira de Mello, tão importante para
o nosso Brasil e para a paz, falecido no ano passado,
vítima do terrorismo em Bagdá.
E assim poderíamos aqui prosseguir inﬁnitamente,
lembrando ilustres personagens maçons que se vêm
destacando pelo mundo afora através dos tempos.
Detenho-me por aqui, no entanto, deixando consignada minha veemente homenagem a essas excepcionais
criaturas e a sua coesa irmandade, em cujo aprimoramento moral e intelectual constantemente exercido por
meio da pertinaz e intransigente observância ética, da
obstinada investigação da verdade, do criterioso exame
da moral, da valorização das virtudes, da prática da retidão e da solidariedade, com vistas ao bem maior do ser
humano se calca a razão de sua existência, traduzida
pelo sublime trinômio Ciência, Justiça e Trabalho.
Que o Grande Geômetra siga preservando essa
grande obra e inspirando seus mais importantes devotados executores aqui hoje presentes.
Por isso, quero congratular mais uma vez o Senador
Mozarildo Cavalcanti pela iniciativa; o Senador Eduardo
Siqueira Campos, por presidir esta sessão e a todos os
senhores que vieram de todos os Estados brasileiros a
Brasília, cidade que representa tanto para o Brasil e para
o mundo. Com certeza, os sete mil maçons que hoje vi-
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vem em Brasília – alguns conhecidos pioneiros que muito
ﬁzeram por esta cidade – estarão contribuindo muito com
o Brasil e com o nosso grande Planeta.
Por tudo o que representa a Maçonaria, considero
esta sessão solene muito especial, como poucas nesta
Casa, pois trata-se de homenagem a uma instituição e
a homens que realmente merecem o nosso respeito.
Parabéns a todos vocês! Parabéns à Maçonaria
brasileira! (Palmas.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti pela ordem.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
como na ocasião do meu pronunciamento não pude ler
a relação das mais ilustres ﬁguras maçônicas aqui presentes, peço permissão para fazê-lo neste momento.
Portanto, repito alguns nomes, como o do GrãoMestre Geral do Grande Oriente do Brasil, irmão Laeson Rodrigues; do Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja de Brasília, irmão Edelcides Lima de Melo; do
Grão-Mestre do Grande Oriente do Distrito Federal,
irmão Hélio Leite; do Sereníssimo Grão-Mestre da
Grande Loja de São Paulo, irmão Pedro Gagliardi; do
Grão-Mestre do Grande Oriente do Estado de Goiás,
irmão Oclécio Pereira; do Sereníssimo Grão-Mestre
da Grande Loja do Amazonas e Presidente da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, irmão
Ronaldo de Brito Leite; do Grão-Mestre do Grande
Oriente Paulista, Comab, irmão Durval de Oliveira;
do Grão-Mestre do Grande Oriente do meu querido
Estado de Roraima, irmão Samir de Castro Haten; e
do Grão-Mestre do Grande Oriente Estadual de São
Paulo, irmão Cláudio Buono, que também está aqui
abrilhantando esta sessão, entre outros ilustres maçons aqui presentes.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência gostaria de destacar a presença, nesta sessão, do nobre Senador Heráclito Fortes,
PFL do Estado do Piauí, e também a presença honrosa
em nossas galerias dos estudantes da Universidade
Antonio Carlos, da cidade de Barbacena, Minas Gerais.
Para nós, Srªs e Srs. Senadores e homenageados, é
sempre uma honra a presença dos estudantes universitários do Brasil inteiro nas galerias desta Casa.
Esta Presidência se associa às palavras de homenagem aqui proferidas pelos ilustres oradores, cumprimentando a todos pelo importante papel desempenhado
pela maçonaria na construção da cidadania do povo
brasileiro em momentos cruciais da nossa história.
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De forma muito particular, aos maçons da loja do
Estado que represento nesta Casa – tenho a honra de
representar o Estado do Tocantins –, quero relembrar
e agradecer a importante colaboração que sempre
deram na construção, na conquista e no desenvolvimento dessa mais nova Unidade da Federação, bem
como da cidade de Palmas, a mais jovem de todas as
capitais brasileiras.
Parabenizo os homenageados e agradeço a todos a presença nesta sessão que, com justiça, realiza
o Senado, sempre capitaneado pelo nobre Senador
Mozarildo Cavalcanti e por todos os oradores que estiveram na tribuna.
A Presidência vai suspender a sessão para que
possamos cumprimentar todos os maçons.
(Suspensa às 10 horas e 6 minutos, a sessão é reaberta às 10 horas e 18 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Está reaberta a sessão.
Sobre a mesa, Mensagens do Presidente da República que serão lidas Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Heráclito Fortes.
São lidas as seguintes:
MENSAGEM Nº 145, DE 2004
(Nº 493/2004, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 84, inciso XIV, combinado com
o art. 52, inciso III, letra d, da Constituição, submeto à
consideração de Vossas Excelências o nome do Senhor Rodrigo Telles da Rocha Azevedo para exercer o
cargo de Diretor do Banco Central do Brasil.
Brasília, 19 de agosto de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
Aviso nº 975 – C. Civil
Brasília, 19 de agosto de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Indicação de autoridade.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração dessa Casa o nome do Senhor
Rodrigo Telles da Rocha Azevedo para exercer o cargo
de Diretor do Banco Central do Brasil.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
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(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

MENSAGEM Nº 146, DE 2004
(Nº 492/2004, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o disposto no art. 52, inciso III alínea f, da Constituição, combinado com o art.
6º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, com a
redação, dada pelo art. 1º da Lei nº 10.411, de 26 de
fevereiro de 2002, submeto à consideração de Vossas

Excelências o nome do Senhor Sérgio Eduardo Weguelin Vieira para exercer o cargo de Diretor da Comissão
de Valores Mobiliários – CVM, na vaga de Luiz Antonio
de Sampaio Campos.
Brasília, 18 de agosto de 2004.
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Aviso nº 937 – C. Civil.
Em 18 de agosto de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Indicação de autoridade.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na
qual o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da
República, no exercício do cargo de Presidente da
República, submete à consideração dessa Casa o
nome do Senhor Sérgio Eduardo Weguelin Vieira
para exercer o cargo de Diretor da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na vaga de Luiz Antonio de
Sampaio Campos.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da República
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – As mensagens lidas vão à Comissão
de Assuntos Econômicos.
Sobre a mesa, avisos de Ministros de Estado que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Heráclito Fortes.
São lidos os seguintes:

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
– Nº 65/2004, de 11 do corrente, do Ministro-Chefe da Secretaria de Coordenação Política e Assuntos
Institucionais da Presidência da República, encaminhando resposta ao Requerimento nº 447, de 2004,
do Senador Arthur Virgílio.
– Nº 167/2004, de 13 do corrente, do Ministro das
Comunicações, encaminhando resposta ao Requerimento nº 521, de 2004, do Senador Álvaro Dias.
Nº 168/2004, de 13 do corrente, da Ministra de
Minas e Energia, encaminhando resposta ao Requerimento nº 610, de 2004, do Senador Alvaro Dias.
Nº 169/2004, de 13 do corrente, da Ministra de
Minas e Energia, encaminhando resposta ao Requerimento nº 477, de 2004, do Senador Arthur Virgílio.
– Nº 171/2004, de 13 do corrente, da Ministra
de Minas e Energia, encaminhando resposta ao Requerimento nº 579, de 2004, da Senadora Ana Júlia
Carepa.
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– Nº 290/2004, de 11 do corrente, do Ministro da
Fazenda, encaminhando resposta ao Requerimento nº
567, de 2004, do Senador Garibaldi Alves Filho.
– Nº 291/2004, de 11 do corrente, do Ministro da
Fazenda, encaminhando resposta ao Requerimento nº
465, de 2004, da Senadora Serys Slhessarenko.
– Nº 292/2004, de 11 do corrente, do Ministro da
Fazenda, encaminhando resposta ao Requerimento nº
324, de 2004, do Senador Hélio Costa.
– Nº 294/2004, de 11 do corrente, do Ministro da
Fazenda, encaminhando resposta ao Requerimento nº
469, de 2004, do Senador Rodolpho Tourinho.
– Nº 477/2004, de 12 do corrente, do Ministro dos
Transportes, encaminhando resposta ao Requerimento
nº 870, de 2004, do Senador Edison Lobão.
– Nº 889/2004, de 13 do corrente, do Ministro da
Saúde, encaminhando resposta ao Requerimento nº
1.114, de 2003, do Senador José Agripino.
– Nº 891/2004, de 13 do corrente, do Ministro da
Saúde, encaminhando resposta ao Requerimento nº
1.157, de 2003, do Senador Marcelo Crivella.
– Nº 933/2004, de 11 do corrente, do MinistroChefe da Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando esclarecimentos ao Requerimento nº
390, de 2004, do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores.
– Nº 934/2004, de 11 do corrente, do MinistroChefe da Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando resposta ao Requerimento nº 633, de
2004, de autoria do Senador Arthur Virgílio.
– Nº 935/2004, de 11 do corrente, do MinistroChefe da Casa Civil da Presidência da República, encaminhando esclarecimentos ao Requerimento nº 510,
de 2004, de iniciativa da Comissão de Educação.
– Nº 936/2004, de 11 do corrente, do MinistroChefe da Casa Civil da Presidência da República, encaminhando esclarecimentos ao Requerimento nº 671,
de 2004, do Senador Edison Lobão.
– Nº 945/2004, de 12 do corrente, do MinistroChefe da Casa Civil da Presidência da República,
encaminhando resposta ao Requerimento nº 585, de
2004, do Senador Álvaro Dias; e
– Nº 2.501/2004, de 5 do corrente, do Ministro
da Justiça, encaminhando resposta ao Requerimento
nº 748, de 2004, do Senador Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos Requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios de Ministros de Estado
que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Heráclito Fortes.
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São lidos os seguintes:
OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO
– Nº 148/2004, de 11 do corrente, do Ministro da
Educação, encaminhando resposta ao Requerimento
nº 652, de 2004, do Senador Marcelo Crivella.
– Nº 803/2004, de 6 do corrente, do MinistroChefe da Secretaria de Comunicação de Governo
e Gestão Estratégica da Presidência da República,
encaminhando resposta ao Requerimento nº 654, de
2004, do Senador Arthur Virgílio.
– Nº 1.049/2004, de 13 do corrente, do Ministro
da Integração Nacional, encaminhando resposta ao
Requerimento nº 604, de 2004, do Senador Mozarildo Cavalcanti.
– Nº 5.846/2004, de 10 do corrente, do Ministro
da Defesa, encaminhando resposta ao Requerimento
nº 597, de 2004, do Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos Requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Heráclito Fortes.
É lido o seguinte:
Ofício nº 6.095 – Aspar/Gabinete
Brasília, 20 de agosto de 2004
Ao Senhor
Raimundo Carreiro Silva
Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal
70.165-900 – Brasília-DF
Assunto: Dados biográﬁcos de Oﬁcial-General
Senhor Secretário-Geral,
Com o propósito de restabelecer incorreção havida no curriculum vitae do General-de-Exército José
Luiz Lopes da Silva, Ministro do Superior Tribunal Militar,
por ocasião de sua indicação para o atual cargo, solicito
a Vossa Senhoria considerar a seguinte correção: onde
se lê: 1. Dados Biográﬁcos, d. Data de nascimento: 3
de março de 1934, leia-se: 1. Dados Biográﬁcos, d.
Data de nascimento: 3 de outubro de 1934.
Atenciosamente, – Fernando José Marroni de
Abreu, Chefe de Gabinete do Ministro de Estado da
Defesa.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O ofício lido vai à publicação.
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Sobre a mesa, projeto de lei do Congresso Nacional será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Heráclito Fortes.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI Nº 48, 2004-CN
Acrescenta artigo à Lei nº 10.934,
de 11 de agosto de 2004, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária de 2005 e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004,
ﬁca acrescida do seguinte artigo:
“Art. 100-A. Para ﬁns de apreciação da
proposta orçamentária, do acompanhamento
e da ﬁscalização orçamentária a que se refere
o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição, será
assegurado ao órgão responsável o acesso
irrestrito, para ﬁns de consulta, aos seguintes
sistemas, bem como o recebimento de seus
dados, em meio digital:
I – Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal – SIAFI;
II – Sistema Integrado de Dados Orçamentários – SIDOR;
III – Sistema de Análise Gerencial da
Arrecadação – Angela, bem como as estatísticas de dados agregados relativos às
informações constantes das declarações
de imposto de renda das pessoas físicas e
jurídicas, respeitado o sigilo ﬁscal do contribuinte;
IV – Sistemas de Gerenciamento da Receita e Despesa da Previdência Social;
V – Sistemas de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual
– SIGPLAN;
VI – Sistema de Informação das Estatais
– SIEST; e
VII – Sistema Integrado de Administração
de Serviços Gerais – SIASG.”(AC)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
MENSAGEM Nº 483
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do
projeto de lei que “Acrescenta artigo à Lei nº 10.934,
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de 11 de agosto de 2004, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2005 e
dá outras providências”.
Brasília, 11 de agosto de 2004. – Luís Inácio
Lula da Silva
EM nº 22-A/2004–MP
Brasília, 11 de agosto de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Ao sancionar o Projeto de Lei nº 3, de 2004
– CN, que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2005 e dá outras providências”, que resultou na Lei nº 10.934, de 11 de agosto
de 2004, houve por bem Vossa Excelência acatar sugestão de veto ao art. 100, apresentada pelo Ministério da Fazenda.
2. O motivo principal da proposição de veto foi à
modiﬁcação introduzida pelo Congresso Nacional na
redação do referido dispositivo quando da apreciação
do Projeto de Lei encaminhado àquela Casa Legislativa, retirando-lhe a expressão “para ﬁns de consulta”, o
que contraria a segurança jurídica dos atos que cabe
ao Poder Executivo defender, na medida em que abre
a possibilidade de que dados sigilosos e restritos, cuja
divulgação coloque em risco a segurança do Estado
e os interesses da sociedade, percam o caráter de
conﬁdencialidade.
3. O acesso aos sistemas informatizados, relacionados no referido artigo, já é dado pelo Poder
Executivo, e eles continuarão sendo disponibilizados
para ﬁns de consulta aos Órgãos responsáveis pelo
acompanhamento e ﬁscalização orçamentária. Além
do que, caso seja necessário o acesso a outras informações especíﬁcas, não disponibilizadas nas consultas já existentes, estas poderão ser demandadas aos
órgãos responsáveis.
4. Para que não pairassem dúvidas quanto à intenção do Governo de manter a
disponibilidade desses sistemas para o órgão
a que se refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição, no cumprimento de suas funções de ﬁscalização e controle, ﬁcou deﬁnido que o Poder Executivo
encaminharia projeto de lei ao Congresso Nacional,
incluindo dispositivo na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2004.
5. Diante do exposto, submeto à consideração
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei que
“Acrescenta artigo à Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2005 e dá outras
providências”.
Respeitosamente, – Guido Mantega.

Sábado 21

LEGISLACÃO CITADA
LEI Nº 10.934, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
Mensagem de veto
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2005 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 100. (VETADO)
....................................................................................
....................................................................................
Aviso nº 947 – C. Civil.
Em 11 de agosto de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Projeto de lei.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa
ao projeto de lei que “Acrescenta artigo à Lei nº 10.934,
de 11 de agosto de 2004, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2005 e
dá outras providências”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
MENSAGEM Nº 482
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do
§ 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 3, de 2004 – CN, que
“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária de 2005 e dá outras providências”.
Ouvido, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão manifestou-se pelo veto aos seguintes
dispositivos:
Art. 3º
“Art. 3º O projeto e a lei orçamentária conterão
dotações necessárias ao cumprimento do cronograma
de execução de obras iniciadas.”
Razões do veto
“O inciso I do art. 39 do presente projeto de lei
já estabelece que a lei orçamentária e seus créditos
adicionais, observado o disposto no art. 45 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, somente incluirá projetos ou subtítulos de projetos novos se
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tiverem sido adequadamente contemplados todos os
projetos e respectivos subtítulos em andamento.
No entanto, o dispositivo em análise obriga que
a lei orçamentária contenha as dotações necessárias
ao prosseguimento das obras iniciadas sem que tenha
sido dimensionado o impacto dessa determinação no
contexto do resultado ﬁscal.
Assim, como não é possível avaliar a priori a
possibilidade de atendimento à determinação contida
no referido dispositivo, tendo em vista, inclusive, as
prioridades e metas relacionadas no Anexo I do aludido projeto de lei, entende-se que o mencionado art.
3º deve ser vetado.”
Inciso IV e § 10 do art. 4º
“Art. 4º ................................................................
....................................................................................
IV – operação especial, as despesas que não
contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta
um produto no ciclo orçamentário de qualquer esfera
governamental;
....................................................................................
§ 10. A subfunção deverá evidenciar cada área
da atuação governamental, ainda que esta seja viabilizada com a transferência de recursos para entidades
públicas e privadas.”
Razões do veto
“A partir do PPA 2000/2003 e do Orçamento para
o exercício de 2000, foi implementada uma reforma dos
processos de planejamento e orçamento, que teve,
como um dos seus objetivos, a introdução na administração pública de uma metodologia de orçamento
por produtos e resultados.
A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, recepcionada como lei complementar pelo novo texto constitucional, atribui à atual Secretaria de Orçamento Federal
competência para edição de ato especíﬁco que vise
a consolidação de conceitos inovadores, atualmente
consubstanciados na Portaria MOG nº 42, de 14 de
abril de 1999, que padroniza a classiﬁcação funcional
programática para receita e despesa, adotada em caráter normativo no âmbito da Administração Pública,
disciplinando, assim os conceitos que devem ser observados na elaboração dos orçamentos públicos de
todos os entes da Federação.
O inciso IV e o § 10 acima transcritos são impeditivos ao prosseguimento e consolidação da abordagem
gerencial do planejamento e orçamento preconizada
pela reforma em questão, haja vista que:
a) quando, no inciso IV, tenta redimensionar a amplitude do conceito de operação especial, o faz de uma maneira ambígua, utilizando
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o adjetivo ‘qualquer’, que no contexto pode ser
entendido como sinônimo de ‘nenhum’, que
parece ter sido a intenção do legislador, embora essa acepção não seja a mais correta, ou
‘algum’, que, apesar de ser semanticamente
mais adequado, emprestaria ao conceito uma
dimensão totalmente desprovida de sentido.
Em ambas as situações, o conceito perderia
sua eﬁcácia como um instrumento de ordenação do ciclo produtivo público em um regime
federativo, ordenamento esse que é fundamental para que se atinja, com transparência, um
orçamento por produtos e resultados nas três
esferas de governo;
b) no que concerne ao § 10, quebra a
lógica da classiﬁcação, ao estabelecer que,
embora exista uma subfunção especíﬁca para
as transferências, estas seriam evidenciadas
nas subfunções típicas de cada área. Nesse
sentido, condena a subfunção de transferências a constituir-se em um conjunto vazio, ou
seja, a matricialidade, que deve ser observada,
apenas, entre subfunções e funções, passaria,
também, a valer entre ações e subfunções.
Cabe lembrar que a não-consideração dessa
subfunção de transferência, considerando-se que a
classiﬁcação funcional serve para consolidar nacionalmente as contas orçamentárias, promoverá, em
muitas situações, a contagem dupla ou tripla de uma
mesma despesa.
Sendo assim, a sanção desses dois dispositivos
sepulta os fundamentos da reforma orçamentária, colocando a perder todo o esforço despendido na busca
de um orçamento por produtos e resultados e de uma
maior transparência no relacionamento entre as contas
orçamentárias dos três níveis da Federação, além de se
veriﬁcar uma antinomia entre o conceito de operação
especial constante no autógrafo do projeto da LDO e
na Portaria MOG nº 42, de 1999, que é amparada na
Lei nº 4.320, de 1964, que atualmente goza de status
de lei complementar.
Dessa forma, por contrariar o interesse público,
propõe-se oposição de veto a esses dispositivos.”
Art. 5º
“Art. 5º O Poder Executivo encaminhará à Comissão Mista de que trata o art. 166, § lº, da Constituição,
inclusive em meio magnético, os seguintes relatórios
de avaliação, por órgão setorial de planejamento:
I – da conformidade da execução da programação
de trabalho autorizada, considerados os ajustes determinados pelos decretos de limitação de empenho, com
os objetivos dos principais programas e prioridades e
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metas deﬁnidas no Anexo I desta lei, dentro de quarenta
e cinco dias após o ﬁnal de cada quadrimestre;
II – da execução das políticas públicas, contendo
análise dos resultados alcançados em confronto com
os previstos para os diferentes programas, bem como
as medidas a serem adotadas para corrigir eventuais
desvios, dentro de sessenta dias após o encerramento
do exercício ﬁnanceiro.”
Razões do veto
“A avaliação mencionada no artigo está contemplada no art. 9º do projeto Plano Plurianual 2004-2007,
que prevê o encaminhamento do relatório de avaliação
em 15 de setembro de cada ano. Assim, pela impossibilidade operacional de atender ao disposto no artigo no prazo previsto e por representar duplicidade de
informação, propõe-se veto em virtude de contrariar o
interesse público.”
§ 5º do art. 25
“Art. 25. ..............................................................
....................................................................................
§ 5º Para os efeitos do inciso VI, quando se tratar de ação proposta perante a Justiça Federal, os
dados ali exigidos já deverão constar da respectiva
petição inicial.”
Razões do veto
“O dispositivo em questão traz nova exigência
para a petição inicial, cujo conteúdo, atualmente, é
disciplinado no art. 282 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), que
assim dispõe:
‘Art. 282. A petição inicial indicará:
....................................................................................
II – os nomes, prenomes, estado civil, proﬁssão,
domicílio e residência do autor e do réu;’
Assim, por alterar matéria pertinente ao Código de Processo Civil, que tem tramitação legislativa
diferenciada da LDO, e considerando que as regras
processuais devem gozar de caráter permanente e
não temporário, como as da LDO, entende-se que o
mencionado § 5º deve ser objeto de veto por contrariar
o interesse público.”
Inciso VIII do art. 32
“Art. 32. .............................................................
....................................................................................
VIII – instâncias de organizações da sociedade
civil com o propósito especíﬁco de atendimento habitacional.”
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Razões do veto
“O caput do art. 32 veda a destinação de recursos públicos a título de auxílio para entidades privadas,
ressalvando algumas entidades sem ﬁns lucrativos de
acordo com o especiﬁcado em seus incisos.
O autógrafo da LDO para o exercício de 2005
inclui novo inciso possibilitando a concessão de auxílios para ‘instâncias de organizações da sociedade civil’ com o propósito especíﬁco de atendimento
habitacional.
Mesmo após analisar os diversos signiﬁcados
do termo ‘instância’, não é possível identiﬁcar a vontade do legislador, visto que, empregado em qualquer
uma de suas deﬁnições, não faz sentido ao ser lido ou
interpretado conjuntamente com o disposto no caput
do art. 32.”
§ 2º do art. 34
“Art. 34. .............................................................
....................................................................................
§ 2º A determinação contida no inciso V não se
aplica aos recursos alocados no Fundo Nacional de
Assistência Social, que reger-se-ão conforme as disposições contidas na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, e normas correlatas.
....................................................................................
Razões do Veto
“Ao contrário das justiﬁcativas apresentadas
para inclusão do § 2° em questão, o inciso V do caput do art. 34 não determina que as transferências
de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, ou de qualquer outra natureza, devam
ser realizadas diretamente a entidades privadas sem
ﬁns lucrativos, mas estabelece, tão-somente, que as
transferências feitas a essas entidades terão de ser
executadas na modalidade de aplicação “50” a que
se refere o inciso III do § 6° do art. 7° do autógrafo
do projeto de lei.
Essa determinação tem como ﬁnalidade, exclusivamente, dar maior transparência às transferências de
recursos feitas diretamente às mencionadas entidades,
notadamente para possibilitar um melhor controle do
cumprimento das demais exigências para execução
das ações sob essa modalidade.
Dessa forma, por impedir que recursos alocados
no FNAS, porventura transferidos diretamente a entidades privadas sem ﬁns lucrativos, possam ser identiﬁcados na execução, propõe-se veto por contrariar o
interesse público.”
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Art. 41
“Art. 41. Dos recursos oriundos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE,
instituída pela Lei n° 10.336, de 19 de dezembro de
2001, serão aplicados, no mínimo, 40% (quarenta
por cento) em programas de investimentos na infraestrutura de transportes, que abrangerá infra-estrutura aquaviária, ferroviária, portuária, rodoviária e
multimodal.”
Razões do veto
“O montante de recursos a ser alocado para o
atendimento de despesas discricionárias do Poder
Executivo deve ser deﬁnido no momento da elaboração da lei orçamentária anual, inclusive em face da
necessidade de observância dos aspectos ﬁscais no
seu contexto global.
Por esse motivo, deﬁnir previamente o montante
de recursos que deve ser aplicado em determinada
programação, mesmo em termos percentuais, contraria o interesse público.”
Art 50 e 119
“Art. 50. O Poder Executivo apresentará projeto
de lei disciplinando as transferências voluntárias de
recursos da União aos demais entes da Federação,
considerando o disposto no art. 25 da Lei Complementar n° 101, de 2000, no prazo de 270 (duzentos e
setenta) dias após a publicação desta lei.”
“Art. 119. O Poder Executivo implementará o
conjunto de providências denominado “Choque Social
para Proteção da População de Baixa Renda”, discriminadas a seguir:
I – encaminhar ao Congresso Nacional proposição legislativa que permita o início da implantação do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação
– FUNDEB no exercício ﬁnanceiro de 2005;
II – Encaminhar ao Congresso Nacional programa
de aumento do valor real do salário mínimo;
III – acelerar o Programa Brasil Alfabetizado,
visando à eliminação do analfabetismo de jovens e
adultos até o ﬁnal de 2007;
IV – incrementar a realização de obras de saneamento, de forma a propiciar a contratação de, no
mínimo, 500 mil trabalhadores;
V – acelerar a implantação do Programa Bolsa
Família, de forma a beneﬁciar, em curto prazo, todas as
famílias em condição de pobreza e extrema pobreza,
bem como intensiﬁcar a ﬁscalização do cumprimento
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das condicionalidades do programa, especialmente da
freqüência das crianças às aulas;
VI – acelerar a implantação de Farmácias Populares, de modo a abranger todo o País nos próximos
três anos;
VII – acelerar o desenvolvimento do Programa
de Habitação Popular, visando beneﬁciar famílias e
impulsionar a geração de emprego para a população
de baixa renda;
VIII – acelerar a implementação das ações orçamentárias relacionadas à reforma agrária;
IX – ampliar o número de municípios beneﬁciados pelo Programa Saúde da Família, tendo como
meta a expansão do programa a todo o território nacional até 2007;
X – promover o aumento dos recursos destinados pelas agências ﬁnanceiras oﬁciais de fomento ao
Programa de Microcrédito;
XI – encaminhar ao Congresso Nacional programa especíﬁco, com metas objetivas e instrumentos
deﬁnidos, para abolição do trabalho e da prostituição
infantil; e
XII – acelerar a execução dos programas que visam acesso da água de boa qualidade à população.”
Razões do veto
“Os dispositivos contrariam frontalmente a independência dos Poderes da União ao permitir que
o Poder Legislativo determine ao Poder Executivo o
desenvolvimento de ações de sua competência e a
elaboração e o encaminhamento ao Congresso Nacional de atos de sua iniciativa.
As ações programadas no âmbito do proposto
“Choque Social para Proteção da População de Baixa
Renda” são de extrema relevância e já estão sendo
objeto de prioridade e das respectivas iniciativas do
Governo, como é o caso da criação dos Programas
Bolsa Família, Farmácia Popular, Brasil Alfabetizado e
Microcrédito, do expressivo aumento dos investimentos
em saneamento e habitação, da ampliação do Programa Saúde da Família e do combate ao trabalho e
prostituição infantis, bem assim os respectivos estudos
para implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Proﬁssionais da Educação (FUNDEB).
No entanto, na forma proposta, os dispositivos, se
aprovados, ensejarão a violação do art. 2° da Constituição, que garante a independência e harmonia entre
os Poderes da União, devendo ser vetados por inconstitucionalidade.”
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§ 3° do art. 59
“Art. 59. ..............................................................
....................................................................................
§ 3° Na execução orçamentária de 2005, a aplicação mínima em ações e serviços
públicos de saúde será equivalente ao maior valor
entre o efetivamente empenhado e o mínimo previsto para aplicação em 2004 nessas ações e serviços,
corrigido pela variação nominal do PIB de 2004 em
relação ao de 2003.
Razões do veto
....................................................................................
“Estabelece o dispositivo, para o exercício de
2005, a adoção da maior de uma das duas bases de
cálculo na identiﬁcação dos recursos mínimos a serem
aplicados em ações e serviços de saúde: valor empenhado ou o valor mínimo apurado para aplicação no
exercício de 2004.
Veda o art. 167, inciso IV, da Constituição, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, excetuando, entre outros, as ações e serviços
públicos de saúde como determinado pelo art. 198, §
2°, da Constituição. Por sua vez, determina este dispositivo constitucional que os recursos mínimos aplicados à saúde serão ﬁxados na forma estabelecida em
lei complementar, sendo que, até a edição da mesma,
deve ser observada a regra de transição estabelecida
no inciso I do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.
Ora, o que estabelece o dispositivo inserido no
Congresso Nacional é alterar a hipótese ﬁxada no art.
77, inciso I, do ADCT, ao tomar obrigatória a adoção
do valor empenhado no exercício de 2004 como base
de cálculo para a deﬁnição dos recursos mínimos
aplicados às ações e serviços públicos de saúde em
2005. Tal medida, assim, apresenta-se como inconstitucional por ampliar a vinculação de receitas de impostos para além do que foi excepcionado pela própria
Constituição.”
Art. 73
“Art. 73. Será encaminhado ao Congresso Nacional relatório informando os percentuais de limitação
aplicados aos programas, em cada unidade orçamentária, no prazo de trinta dias após a publicação do ato
do Poder Executivo que estabelecer a limitação de
empenho e movimentação ﬁnanceira.”
Razões do veto
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“A limitação de empenho e movimentação ﬁnanceira, quando necessária, em atendimento ao disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, é
realizada, no âmbito do Poder Executivo, por órgão
e/ou unidade orçamentária tendo presente vários fatores, dentre eles o nível de prioridade de sua programação, os compromissos inscritos em restos a pagar
e em execução no exercício correspondente e a sua
capacidade de execução em função dos acréscimos na
programação ocorridos durante a tramitação do projeto
de lei orçamentária no Congresso Nacional.
Ademais, a ﬁxação de limites de empenho e movimentação ﬁnanceira por programa retira autonomia
dos órgãos e/ou unidades orçamentárias na busca de
uma maior racionalidade na utilização dos recursos
disponíveis.”
Ações 2834, 10OW, 1393, 6486 e 3228 constantes
do Anexo I
Programa 0229 – Corredor São Francisco
“Ação 2834 – Restauração de Rodovias Federais”
Programa 0231 – Corredor Transmetropolitano
“Ação 100W – Regularização da Vazão do Rio
Piracicaba no Estado de São Paulo”
Programa 1113 – Nacional de Atividades Nucleares
“Ação 1393 – Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio”
Programa 0296 – Energia nas Regiões Sudeste
e Cento-Oeste
“Ação 6486 – Usina Termonuclear Angra III
(RJ)”
Programa 0256 – Aprimoramento dos Serviços
Postais
“Ação 3228 – Modernização da Infra-Estrutura
de Atendimento”
Razões de veto
“O veto às ações relacionadas objetiva compatibilizar o Anexo de Metas e Prioridades com as ações
constantes do autógrafo do projeto de lei do Plano
Plurianual 2004-2007, em observância ao disposto no
art. 166, § 4º, da Constituição.”
Itens 2 a 5 da alínea a do inciso XI do Anexo III
“XI– ...................................................................
a) .......................................................................
....................................................................................
2. do segurado especial;
3. do empregador doméstico;
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4. do empregador rural – pessoa física e jurídica;
5. das associações desportivas que mantêm
equipe de futebol proﬁssional;
...........................................................................”
Razões do veto
“O Acórdão nº 38/2004 – TCU – Plenário, de 2
de fevereiro de 2004, determina à Secretaria de Previdência Social do Ministério da Previdência Social que
‘exclua do demonstrativo de benefícios previdenciários
os itens referentes ao segurado especial, empregadores rurais (pessoa física e jurídica), empregador doméstico e clube de futebol proﬁssional, uma vez que
se trata de regimes tributários próprios de seguridade social, conforme estabelece o § 9º do art. 195 da
Constituição Federal.’
Ressalta o TCU, no Relatório que culminou no
referido acórdão, que o § 9º do art. 195 da Constituição
possibilita, ‘em sede constitucional, o estabelecimento
de alíquotas ou base de cálculos diferenciadas para o
caso da cobrança de contribuição social de empregador,
empresa ou entidade equiparada a empresa.’
Aﬁrma ainda o TCU, no mencionado Relatório,
que ‘Se estamos diante da estipulação de outra norma
de incidência tributária com critério material e base de
cálculo diferentes, não há que se falar em renúncia de
receita, mas no estabelecimento de regime tributário
distinto.’
Diante do exposto, conforme o entendimento
adotado pelo TCU, vislumbramos que não cabe falar
de renúncia de receita, mas no estabelecimento de
regime tributário distinto.”
Inciso XXXVII do Anexo III
“XXXVII – demonstrativo dos programas e ações
incluídos no projeto de lei orçamentária para 2005
resultantes do desmembramento ou agregação de
programas e ações, constantes das leis orçamentárias de 2003 e 2004, contendo a correlação entre as
codiﬁcações e os títulos novos com os constantes em
leis anteriores;”
Razões do veto
“A partir do corrente exercício, visando a racionalização e a redução de custos, o Poder Executivo
iniciou a integração dos Sistemas de Planejamento e
de Orçamento (Sigplan e Sidor), cuja consolidação
ocorrerá com o encaminhamento do projeto de lei orçamentária de 2005 e da primeira revisão do Plano
Plurianual 2004-2007 ao Congresso Nacional.
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Dessa forma, somente a partir da conclusão
dessa etapa será possível o desenvolvimento de um
aplicativo especíﬁco que possibilite a geração do relatório de que trata o inciso em questão.
Assim, por impossibilidade operaciona] de elaboração do demonstrativo solicitado no prazo estabelecido, sugere-se veto a esse dispositivo.”
Itens 3, 5, 6, 7 da Seção II do Anexo V
“II) ......................................................................
....................................................................................
3. Despesas referentes a recursos oriundos de
operações de crédito externas, destinadas à cobertura
de contratos comerciais em andamento, de interesse
da Defesa Nacional.
....................................................................................
5. Despesas constantes das seguintes unidades
orçamentárias:
a) 30911 – Fundo Nacional de Segurança Pública;
b) 30907 – Fundo Penitenciário Nacional;
c) 30909 – Fundo para Aparelhamento
e Operacionalização das Atividades Fim da
polícia Federal; e
d) 20926 – Fundo Nacional Antidrogas.
6. Despesas custeadas com as receitas próprias
arrecadadas, fonte 150, pelo Departamento de Polícia
Rodoviária Federal.
7. Despesas destinadas ao semi-árido nordestino
e alocadas aos programas 0379 – Desenvolvimento
da Agricultura Irrigada, 1047 – Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido – Conviver, e 0515
– Proágua – Infra-estrutura.”
Razões do veto
“Qualquer exclusão de dotações orçamentárias
do cálculo da base contingenciável traz grandes diﬁculdades para o gerenciamento das ﬁnanças públicas
no tocante ao alcance da meta de resultado primário,
notadamente em função da signiﬁcativa participação
das despesas obrigatórias no conjunto das despesas
primárias.
Além disso, à medida que se reduzem, nessa
base, as despesas discricionárias do Poder Executivo,
aumenta proporcionalmente a participação dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da
União na limitação de empenho, o que poderá prejudicar o desempenho de suas funções, uma vez que,
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de forma geral, suas dotações se destinam ao custeio
de ações administrativas.
Há de se ressaltar que a não-exclusão de determinadas despesas da limitação de empenho não prejudica a sua execução, mas, ao contrário, cria condições
para que o gestor possa, a qualquer tempo, redeﬁnir
as prioridades na execução de suas despesas, objetivando otimizar os recursos disponíveis.
Nesse sentido, entende-se que ressalvar as despesas relacionadas da limitação de empenho contraria
o interesse público.”
Ouvido, também, o Ministério da Fazenda manifestou-se pelos vetos aos seguintes dispositivos:
§§ 2º e 5º do art. 19
“Art. 19. .............................................................
§ 2º O concedente deverá manter atualizados no
Siasg os dados referentes à execução física e ﬁnanceira dos contratos cujo valor seja três vezes superior
ao limite estabelecido no art. 23, inciso I, alínea a da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, correspondentes
aos convênios que celebrar.
....................................................................................
§ 5º A inobservância do disposto neste artigo constitui grave infração à norma legal, ﬁcando o responsável
sujeito às sanções previstas no art. 16, inciso III, e no art.
58, ambos da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.”
Razões do veto
“A função principal dos convênios é permitir, por
meio da descentralização da execução de ações de
governo, que a União realize ações públicas em localidades em que não possui estruturas administrativas
capazes de viabilizar sua execução, além de se valer
do suporte técnico e administrativo do ente com o qual
realiza o acordo de cooperação de mútuo interesse.
Ao exigir que cada contrato decorrente dos convênios
celebrados tenha sua execução física e ﬁnanceira registrada no Siasg, a União esta trazendo para si todas
as atividades administrativas antes exercidas pelos
convenentes, eliminando as vantagens da descentralização. É sabido, também, que o Governo Federal não
detém meios materiais e recursos humanos capazes
de realizar a alimentação dos dados e acompanhamento na forma como pretendida. O custo da alocação de
pessoal e material para fazê-lo certamente anularia
todos os ganhos de escala viabilizados pela celebração dos convênios. Com relação às punições previstas
no § 5º, signiﬁca dizer que todos os gestores federais
passarão a estar sujeitos à aplicação de penalidade
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para a qual, na sua maioria, não disporão de meios
para cumpri-la. Finalmente, entende-se que não cabe
à LDO estabelecer regras de punição penal ou administrativa, exorbitando sua competência.”
Alínea b do inciso VII e inciso IV do § 1º do art. 29
“Art. 29. ..............................................................
VII – ..................................................................
b) programas de prevenção a doenças e de incremento da qualidade de vida dos servidores, desde
que sejam implantados, como contrapartida, programas
sócio-culturaisesportivos de responsabilidade do Poder
Executivo, dirigidos a comunidades carentes;
....................................................................................
§ 1º ....................................................................
IV – no inciso VIII do caput, as despesas para
atender a atividade de tutoria nas universidades.
...........................................................................”
Razões do veto
“O disposto na alínea b do inciso VII, ao permitir
que existam exceções para a vedação de transferências a clubes e entidades associativas de servidores
baseado na existência de programas sócio-culturaisesportivos de qualquer natureza, independentemente
do estabelecimento de regras e parâmetros claros, na
prática viabiliza a transferência praticamente indiscriminada que se pretendia coibir. Além do mais, o dispositivo
é de difícil averiguação do cumprimento por demandar
do transferidor uma ﬁscalização para o qual não está
instrumentalizado. Com relação ao inciso IV do § 1º, dáse um tratamento diferenciado para atender atividade de
tutoria nas universidades, o que, além de criar situação
discriminatória, entra em contradição com o inciso XVI
do art. 37 da Constituição, que permite ocupação de até
dois cargos de professor sem discriminar o tipo de órgão
de sua vinculação, no caso, universidades.”
Incisos XII e XIII do art. 78
“Art. 78. ..............................................................
XII – a concessão de subsídios a ações de saneamento ambiental de interesse social;
XIII – a equalização de taxas de juros dos ﬁnanciamentos relativos aos programas de aqüicultura e
pesca; e
...........................................................................”
Razões do veto
“O Tesouro Nacional vem, nos últimos anos, realizando trabalho de redução dos tipos e simpliﬁcação
da forma de emissão dos títulos públicos. Dentre outras
medidas, destaca-se o combate à emissão de títulos
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para outras ﬁnalidades que não o reﬁnanciamento do
estoque da dívida pública. As exceções que existem são
procedimentos não mais utilizados e dispostos em leis
especíﬁcas. Dentre essas, muitas são apenas cumprimento de contratos já ﬁrmados antes da aprovação da
Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, e que não são
mais recontratados (como por exemplo, os contratos
de reﬁnanciamento com os estados e municípios). Os
incisos XIII e XIII do art. 78, ao incluir a possibilidade
de emissão de títulos para novos subsídios e equalizações, abre precedente indesejável para o incremento
do estoque da dívida pública mobiliária federal. Essa
elevação, ao impactar as estatísticas públicas, signiﬁcaria uma piora dos indicadores da saúde ﬁnanceira
do País, o que poderia se reﬂetir nas percepções de
risco sobre a nossa economia e, conseqüentemente,
elevaria o custo de reﬁnanciamento. Ressalta-se que
a elevação de 1% no custo de reﬁnanciamento da
dívida pública signiﬁcaria mais de R$7 bilhões de aumento no pagamento de juros. Observa-se? portanto,
a importância, em termos ﬁnanceiros, da utilização
cautelosa dos títulos públicos. E por esse motivo que
o Tesouro Nacional vem buscando reduzir as possibilidades de emissão desses papéis, restringindo-as
apenas á administração da dívida pública. E patente
a importância para o País, dos programas de saneamento ambiental e de aqüicultura e pesca. Mas eles
devem ser ﬁnanciados com receitas correntes, e não
com receitas de capital. Há que se ressaltar, também,
que nenhum desses programas possui lei especiﬁca
que ampare tal pretensão. Finalmente, a execução
dessas programações pode ser realizada com o uso
de recursos do orçamento ﬁscal sem nenhum prejuízo
para os programas, não havendo a necessidade de que
haja a emissão desses títulos para o seu ﬁnanciamento, bastando que a lei orçamentária faça as alocações
de créditos necessárias.”
Art. 100
“Art. 100. Para ﬁns de apreciação da proposta
orçamentária, do acompanhamento e da ﬁscalização
orçamentária a que se refere o art. 166, § 1º, II, da
Constituição, será assegurado ao órgão responsável
acesso irrestrito aos seguintes sistemas e recebimento
periódico de seus dados e respectivas regras de tratamento, em meio digital:
I – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI;
II – Sistema Integrado de Dados Orçamentários
– SIDOR;
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III – Sistema de Análise Gerencial da Arrecadação – ANGELA, bem como as estatísticas de dados
agregados relativos às informações constantes das
declarações de imposto de renda das pessoas físicas
e jurídicas, respeitado o sigilo ﬁscal do contribuinte;
IV – Sistemas de Gerenciamento da Receita e
Despesa da Previdência Social;
V – Sistemas de Informações Gerenciais e de
Planejamento do Plano Plurianual –SIGPLAN;
VI – Sistema de Informação das Estatais – SIEST;
e
VII – Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais – SIASG.
Parágrafo único. O disposto neste artigo abrange
todo e qualquer meio de organização, armazenamento, registro, transmissão, disseminação ou divulgação
de dados e informações orçamentárias, ﬁnanceiras
ou patrimoniais, que venham a substituir os sistemas
relacionados nos incisos do caput, complementá-los
ou apoiá-los em sua ﬁnalidade.”
Razões do veto
“O comando prevê o acesso irrestrito a qualquer
dado e sistema do Governo Federal, o que contraria
a independência dos Poderes e a segurança jurídica
dos atos que cabe ao Poder Executivo defender, na
medida em que abre a possibilidade de que dados sigilosos, restritos e cuja divulgação coloque em risco
a segurança do Estado e os interesses da sociedade
percam o caráter de conﬁdencialidade necessários.
Além disso, muitos dos dados e sistemas utilizados pelo
Poder Executivo visam apenas municiar os tomadores
de decisão com projeções de cenários e hipóteses,
cuja divulgação pode perturbar desnecessariamente o
ambiente político e econômico do País, sem nenhuma
vantagem aparente para aqueles que farão o acompanhamento da execução orçamentária.
A propósito, o Poder Executivo já dá acesso aos
referidos sistemas nominados no artigo, que continuarão sendo disponibilizados para ﬁns de consulta aos
órgãos responsáveis pelo acompanhamento e ﬁscalização orçamentária. Além do que, caso seja necessário
o acesso a outras informações especíﬁcas, não disponibilizadas nas consultas já existentes, estas poderão
ser demandadas aos órgãos responsáveis.
Ademais, na Lei de Diretrizes Orçamentárias
vigente – Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003 – já
existe dispositivo similar, porém, disponibilizando os
mencionados sistemas de informação ‘para consulta’.
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Esta expressão foi excluída no caput do art. 100 em
comento.
No entanto, para que não remanesçam dúvidas
quanto à manutenção da disponibilidade desses sistemas para o órgão a que se refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição, na forma da referida lei vigente,
estamos propondo o encaminhamento ao Congresso
Nacional de projeto de lei que acrescenta artigo de
igual teor à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2005,
que ora está sendo objeto de sanção.
Finalmente, a previsão de recebimento periódico
de dados, sem que seja deﬁnida a periodicidade, abre
espaço para o estabelecimento de uma carga de dados
a serem trabalhados e transferidos que pode suplantar a capacidade operacional dos sistemas e provocar
custos excessivos para os gestores dos mesmos.
§§ lº e 2º do art. 108
“Art. 108. ............................................................
....................................................................................
§ 1º No relatório de que trata o inciso II serão
avaliados, especialmente, os custos para a União
da execução da política de metas inﬂacionárias, de
juros, de intervenção no mercado de câmbio, da
manutenção de reservas, do Programa de Estímulo
à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema
Financeiro Nacional – PROER, e das operações
com derivativos e de outros fatores no endividamento público.
§ 2º Serão explicitados os parâmetros esperados
para crescimento do produto, índice de inﬂação, taxa
de juros nominal e real, nível de endividamento e volume de desembolso com serviço da dívida no início do
exercício e o efetivamente observado, apresentandose as justiﬁcativas de eventuais desvios”.
Razões do veto
“Com relação ao § lº, não é possível avaliar inequivocamente, a priori, tais custos. A eventual apuração
seria baseada em um conjunto de hipóteses sobre a
evolução da economia que podem não se conﬁrmar,
até porque as políticas macroeconômicas executadas
pelo Governo tenderão a minimizar os impactos vislumbrados pelos cenários estudados, levando a interpretações inconclusivas, que não contribuirão para o
ﬁm pretendido pelo comando da LDO.
No tocante ao § 2º a taxa de juros é exatamente
o instrumento por meio do qual é estabelecida a política monetária. Sua trajetória não pode ser deﬁnida a
priori, pois depende da evolução do cenário econô-
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mico e dos eventuais choques não antecipáveis aos
quais a economia está sujeita ao longo do tempo. A
explicitação das expectativas de taxas de juros em
momento tão antecipado poderia causar distúrbios na
condução da política monetária, em nada contribuindo
para a estabilidade econômica buscada. Os demais
parâmetros já são disponibilizados pelo Poder Executivo em relatórios periódicos, quando as explicações
das variações ocorridas são realizadas.”
O Ministério da Previdência Social, também ouvido, manifestou-se pelo veto ao dispositivo abaixo:
Art. 60
“Art. 60. O Poder Executivo deverá gerir o Regime Geral de Previdência Social – RGPS buscando
garantir o não-crescimento da necessidade de ﬁnanciamento desse Regime, em percentual do PIB, veriﬁcado em 2004.
§ 1º Entende-se por necessidade de ﬁnanciamento a diferença entre o valor dos benefícios previdenciários pagos, excluídos os pagamentos de sentenças
judiciais, e a soma das receitas previstas na alínea a
do inciso I e no inciso II do art. 195 da Constituição e
do inciso II do art. 84 do ADCT.
§ 2º Caso ocorra crescimento da necessidade
de ﬁnanciamento do RGPS, em percentual do PIB, o
Poder Executivo deverá apresentar justiﬁcativa à comissão mista de que trata o art. 166, § 1º da Constituição.”
Razões do veto
“A Previdência Social não concede direitos, apenas reconhece os direitos concedidos por lei aos segurados do Regime Geral de Previdência Social. Direitos
esses que vão sendo implementados ao longo dos
tempos, à medida que vão sendo implementadas as
condições requeridas por lei para a obtenção de cada
beneﬁcio assegurado por ela. Portanto, a concessão
de três ou quatro milhões de novos benefícios em
2004 e a correspondente despesa, por exemplo, não
dependem do tipo de gestão do Regime nem de nova
legislação, isto é, trata-se de variável fora do controle
do Poder Executivo.
A Receita Previdenciária, de outro lado, não se
submete exclusivamente ao controle do gestor do Regime. Ao contrário, está sujeita a variáveis macroeconômicas, como crescimento da economia e do nível
de emprego formal, entre outras. Da mesma forma,
conquanto desejável a pujança da economia de uma
Nação, o crescimento ou estagnação de seu Produto
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Interno Bruto submete-se a tantas variáveis, a maior
parte das vezes incontroláveis e conﬂitantes, que impossibilitam o respectivo controle efetivo.
Se essas grandezas, PIB e necessidade de ﬁnanciamento da Previdência Social, a que se reporta
o caput do art. 60 do projeto de lei da LDO, não são
passíveis de controle individualmente, certamente que
não o serão quando conjugadas. Eis que a relação
entre elas pode correr de diversas formas, inclusive
em proporções inversas, que, aliás, é o que ocorre
em períodos de baixa atividade econômica, quando
se veriﬁca redução do número de empregos formais
e da massa salarial, de um lado, e, de outro, aumento
da procura por benefícios previdenciários.
Ilustra a diﬁculdade de controle dessas grandezas a situação veriﬁcada no encerramento do primeiro
semestre de 2004, onde se veriﬁcou que, no mês de
junho, a necessidade de ﬁnanciamento da Previdência,
de R$1,58 bilhão, caiu 20,6% em relação ao mesmo mês
do ano passado (R$1,89 bilhão), já descontada a inﬂação do período, e 12,9% em relação a maio deste ano.
Não obstante a veriﬁcação dessa queda extraordinária,
o resultado não foi suﬁciente para reduzir a necessidade
de ﬁnanciamento da Previdência, que cresceu 15,7%
em relação ao primeiro semestre do ano passado.
Desta forma, conquanto seja notório o crescimento da economia no ano em curso e ainda que continuem favoráveis os resultados da previdência, não é
de se esperar que esse percentual de 15,7% venha
a ser compensado com um crescimento proporcional
do PIB, o que demonstra a falta de razoabilidade na
comparação dessas grandezas.
Convém lembrar que não obstante o empenho
na gestão do Regime, com a busca de seu equilíbrio
ﬁnanceiro, que tem contado com a compreensão e
apoio do Congresso Nacional, as necessidades de
ﬁnanciamento da Previdência Social em relação ao
PIB têm apresentado crescimento signiﬁcativo nos últimos anos, variando de 0,03% em 1996, para 1,26%
em 2002, e para 1,73% em 2003, com um incremento
de 37% entre 2002 e 2003, não se mostrando nada
razoável se esperar equilíbrio dessas grandezas em
curto prazo.”
Essas, Senhor Presidente, as razões que me
levaram a vetar os dispositivos acima mencionados
do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso
Nacional.
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Brasília, 11 de agosto de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
Aviso nº 940 – C. Civil
Em 11 de agosto de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Veto parcial.
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 3, de 2004 – CN, que, com veto parcial, se converteu na Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O projeto lido vai à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução nº 1, de 2001 – CN,
a Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do projeto:
Até 25-8 prazo para publicação e distribuição de avulsos;
Até 1º-9 prazo para realização de audiências públicas;
Até 9-9 prazo para apresentação de emendas ao projeto perante a Comissão;
Até 14-9 prazo para publicação e distribuição de avulsos das emendas;
Até 19-9 prazo para que a Comissão encaminhe à
Mesa do Congresso Nacional o seu parecer sobre o
projeto e as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Antes de encerrar a presente sessão,
este Presidente gostaria de saudar a população de
Palmas, especialmente a residente nos bairros Jardim
Aureny I, II, III e IV, que levam o nome de minha mãe,
que completa hoje 80 anos.
Peço a Deus todas as bênçãos para ela e para
o povo da cidade de Palmas.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
Está encerrada a presente sessão.
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Ata Da 115ª Sessão Não Deliberativa,
em 23 de agosto de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Eduardo Siqueira Campos, João Ribeiro,
Leomar Quintanilha e Papaléo Paes
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes, procederá à leitura do Expediente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.170, DE 2004
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei do Senado nº 67, de 2004 que, “altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, para vedar a ﬁxação de teto ﬁnanceiro para o pagamento de hospitais
públicos ou de ensino”, seja encaminhado à Comissão de Educação para que esta se pronuncie sobre
o mesmo.
Brasília 23, de agosto de 2004. – Senador Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O requerimento que acabou de ser lido
será incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos
termos do art. 255, inciso II, alínea c, item 12, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.171, DE 2004
Requeiro, nos termos do caput do art. 222 do
Regimento Interno, voto de aplauso à iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, pela

campanha “Voto não tem preço, tem conseqüência”,
contra a corrupção eleitoral.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 2004. – Senadora Ideli Salvatti, Líder do Bloco de Apoio ao Governo.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Nos termos do art. 222, § 1º, do Regimento Interno, o requerimento lido será despachado à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência lembra ao Plenário que
será realizada amanhã, às 10 horas, sessão especial
destinada a homenagear o ex-Presidente Getúlio Vargas pelo transcurso de 50 anos de seu falecimento, de
acordo com o Requerimento nº 668, de 2004, do nobre Senador Hélio Costa e de outros Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Sobre a mesa, mensagem do Senhor
Presidente da República que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.
É lida a seguinte:
MENSAGEM Nº 147, DE 2004
(Nº 495/04, na origem)
Junte-se ao processado da Mensagem
nº 1, de 2004.
Senhores Membros do Senado Federal, Dirijome a V. Exª, para informá-los de que me ausentarei
do País no período de 23 a 25 do corrente mês, para
realizar visitas oﬁciais ao Chile e ao Equador.
A visita a Santiago ocorre em momento particularmente positivo das relações bilaterais, marcado
pelo papel proeminente do Brasil e do Chile no Haiti,
bem como pela parceria dos dois presidentes no plano
do combate à fome. Brasil e Chile têm uma excelente
base para a construção diplomática e para a aproximação de interesses. O Chile é um parceiro com o qual
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compartilhamos valores e objetivos comuns no plano
diplomático. Além disso, ambos os países contam com
a vantagem da estabilidade política e econômica, que
lhes dá condições para projeção internacional.
A visita ao Equador tem por objetivo revitalizar as relações bilaterais e prestigiar o esforço do
Presidente Lucio Gutiérrez no sentido de fortalecer
as instituições democráticas em seu país. A vertente econômico-comercial destaca-se no contexto do
relacionamento bilateral. Empresas construtoras
brasileiras e a Petrobrás têm sólidos interesses no
Equador. A Embraer está participando de concorrência para a venda de aeronaves para o país. Há,
também, espaço para promover projetos de cooperação nas áreas social, de saúde, telecomunicações
e energia.
Brasília, 19 de agosto de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
Aviso nº 977 – C. Civil
Brasília, 19 de agosto de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Viagem presidencial.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República comunica que se ausentará do País no período de 23 a
25 do corrente, para realizar visitas oﬁciais ao Chile
e ao Equador.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofícios do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Papaléo Paes.
São lidos os seguintes:
PS-GSE nº 1.007
Brasília, 19 de agosto de 2004
Senhor Secretário,
Comunico a V. Exª, a ﬁm de levar ao conhecimento do Senado Federal, que, de acordo com o art. 133
do Regimento Interno desta Casa, a Presidência da
Câmara dos Deputados decidiu pelo arquivamento, em
virtude de rejeição, do Projeto de Lei nº 4.713/94, do
Senado Federal (PLS nº 392/91, na origem), que “Dis-
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põe sobre a participação dos empregados nos lucros
das empresas locadoras de mão-de-obra”.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima,
Primeiro-Secretário.
PS-GSE nº 1.008
Brasília, 19 de agosto de 2004
Senhor Secretário,
Comunico a V. Exª, ao conhecimento do Senado
Federal, que, de art. 133 do Regimento Interno desta
Casa, a Presidência da Câmara dos Deputados decidiu pelo arquivamento, em virtude de rejeição, do
Projeto de Lei nº 4.451/01, do Senado Federal (PLS
nº 206/95, na origem), que “Dispõe sobre a alocação,
em depósitos especiais remunerados de recursos da
disponibilidade ﬁnanceira do Fundo de Amparo ao
Trabalhador – FAT, na Caixa Econômica Federal, e dá
outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima,
Primeiro-Secretário.
PS–GSE nº 1.009
Brasília, 19 de agosto de 2004
Senhor Secretário,
Comunico a V. Exª, a ﬁm de levar ao conhecimento do Senado Federal, que, de acordo com o art. 133
do Regimento Interno desta Casa, a Presidência da
Câmara dos Deputados decidiu pelo arquivamento, em
virtude de rejeição, do Projeto de Lei nº 3.463/01, do
Senado Federal (PLS nº 7/01, na origem), que “Altera
o art. 69 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, que
dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais
e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Os expedientes lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofício da Liderança do Partido
dos Trabalhadores e do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Papaléo Paes.
É lido o seguinte:
Ofício nº 244/04 – GLDBAG
Brasília, 23 de agosto de 2004
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores
Fátima Cleide e Sibá Machado como membros titulares, em substituição aos Senadores João Capiberibe,
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Duciomar Costa para integrarem a Comissão Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória nº 207/04 que
“altera disposições das Leis nºs 10.683, de 28 de maio
de 2003, e 9.650, de 27 de maio de 1998 (transforma
o cargo de Presidente do Banco Central em cargo de
Ministro de Estado)”, e os Senadores Sérgio Zambiasi,
Tião Viana e Fernando Bezerra em substituição aos
Senadores Geraldo Mesquita Junior, Roberto Saturnino, Ana Júlia Carepa como membros suplentes da
referida comissão.
Atenciosamente, – Ideli Salvatti, Líder do Partido
dos Trabalhadores e do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Será feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, por cinco minutos, ao nobre Senador
Edison Lobão, do PFL do Maranhão, Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Senador Edison Lobão falará por permuta.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde logo agradeço ao Senador Osmar Dias por ter-me cedido a primazia para falar em primeiro lugar nesta sessão. Falarei
apenas por cinco minutos, para uma comunicação que
considero urgente e importante.
Sr. Presidente, a capital do meu Estado do Maranhão é uma ilha que está ligada ao continente e ao
país inteiro por uma rodovia e por uma ponte muito
próxima da capital, a chamada ponte de Estreito dos
Mosquitos. Essa ponte, Sr. Presidente, está condenada há muitos anos, e nós, políticos e Governo do
Estado, temos denunciado freqüentemente a situação
de extrema fragilidade da ponte e requerido providências do Governo Federal, notadamente do Ministro
dos Transportes.
Há 16 anos, em janeiro de 1988, relatório elaborado por engenheiros do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem sobre a ponte de Estreito dos
Mosquitos esclarece que ela tem deﬁciências gravíssimas nos vãos Gerir, podendo ocasionar, a qualquer
momento, colapso total no ﬂuxo rodoviário nos dois
sentidos, isolando a capital maranhense do resto do
País. Esse relatório de 1988 é oﬁcial do próprio DNER
e foi elaborado – repito – há 16 anos.
Em razão desse relatório, começou a ser construída ao lado uma ponte de grandes proporções, para
resolver, em caráter deﬁnitivo, os problemas apresentados pela ponte antiga, construída ainda com características de deﬁciência grave do ponto de vista da
engenharia.
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Sr. Presidente, o que fez o Governo – não apenas
este, mas Governos anteriores? Simplesmente negligenciaram a construção daquela obra tão importante
para o meu Estado e para o País, porque se trata de
uma rodovia federal.
Há cerca de dez anos, criamos no Senado Federal
uma comissão para levantar as obras inacabadas neste
País. Fui o Vice-Presidente dessa comissão, e o então
Senador Carlos Wilson foi o Presidente. Andamos pelo
Brasil inteiro e levantamos mais de duas mil obras que,
por estarem inacabadas, custavam aos cofres públicos
uma fortuna incalculável; muito já tinha sido gasto em
vão, faltando a muitas dessas obras pouco recurso para
sua conclusão; no entanto, nada se fazia.
O relatório dessa comissão foi levado ao Presidente da República de então, que determinou ao Ministro
do Planejamento e aos Ministros correspondentes que
nenhuma obra fosse iniciada enquanto as obras antigas não fossem concluídas. Outra vez, em razão de
uma espécie de irresponsabilidade atávica do Governo
brasileiro, nada se fez com relação a essa matéria, e
as obras inacabadas continuaram inacabadas.
Essa é uma das obras que foi levantada à época
e cujo relatório indicava que, em pouco tempo, ela poderia ruir e isolar completamente a capital do Estado
do Maranhão. Todavia, uma vez mais, nada se fez.
Iniciou-se, então, a construção da ponte nova em
1999, há cinco anos, no Governo passado, portanto.
Em seguida, a obra foi paralisada.
Neste Governo, apesar dos apelos freqüentes
que temos feito ao Ministro dos Transportes, ao anterior e ao atual Ministro Alfredo Nascimento, também
pouca coisa se fez, a obra da ponte não prosseguiu e
não foi concluída.
Agora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
velha ponte, cujo relatório mostrava que estava em estado de colapso, aﬁnal, isolou a capital de meu Estado
do continente e do País inteiro. Passei por aquela ponte
ontem e vi uma romaria de pessoas de um lado e de
outro, atravessando suas as marginais, porque os ônibus não podem atravessá-la. Ficou na minha memória,
na minha retina, a impressão de que se tratava de um
cenário de guerra, em que as pessoas, com a mala
no ombro ou arrastando sua própria sacola, atravessavam a ponte na tentativa de encontrar um transporte
do outro lado. As mercadorias que chegam a São Luís
também são transportadas desse modo. É incrível que
esse fato esteja ocorrendo no Brasil em pleno século
XXI, um dos maiores países.
Sr. Presidente, a capital do Maranhão recolhe
cerca de 82% de todo o ICMS do Estado. Há, em São
Luís, a segunda maior indústria de alumínio do mundo.
Pois bem, essa cidade encontra-se hoje isolada pela
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negligência das autoridades do Governo Federal, em
razão de um colapso no sistema viário que, embora
previsto há 16 anos, ocorreu sem nenhuma providência do Governo.
O Governador do Estado esteve no local, assim
como eu e a Senadora Roseana Sarney. Já nos entendemos com o Ministro, que nos prometeu tomar
uma providência com extrema urgência. De fato, S. Exª
mandou alguns engenheiros fazerem uma avaliação
rápida, e estamos convencidos de que, pelo menos
dessa vez, essa obra não ﬁcará inacabada, como tem
ocorrido ao longo de tantos e tantos anos.
Desde logo, deixo a minha palavra de insatisfação
com o que tem ocorrido em matéria de desleixo do Governo Federal quanto a essa obra tão importante para
o meu Estado e para São Luís, capital do Maranhão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo orador
inscrito, o nobre Senador Osmar Dias, do PDT do Estado do Paraná, que preside com tanta competência
a Comissão de Educação.
S. Exª dispõe de até vinte minutos.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Presidente Eduardo Siqueira Campos.
Parabéns, Senador Duciomar Costa, pois o Senador Papaléo Paes mostrou-me os números das pesquisas no Estado do Pará, que são muito promissores
para V. Exª.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador
João Ribeiro, inscrevi-me hoje para falar sobre um assunto que, com certeza, interessa a todos os brasileiros.
Trata-se da grande diferença entre o que o Governo
tem anunciado e o que tem feito.
O Governo anunciou, há alguns dias, um crédito
rural de R$40 bilhões para a agricultura brasileira. Esse
assunto foi manchete em todos os jornais, divulgado em
emissoras de televisão, e o Governo anunciou o crédito
comparando-o com o que foi feito no governo anterior,
dizendo que, agora, a agricultura era prioridade de fato,
porque estava aumentando a disponibilidade de crédito rural para os agricultores. Mas há uma armadilha
nesse anúncio, pois a diferença entre o que anunciou
e o que está sendo feito é de mais da metade. Hoje,
somente R$17 bilhões estão efetivamente à disposição
dos agricultores brasileiros por meio do crédito rural,
oferecido à taxa de 8,75% ao ano. O agricultor terá
que buscar o restante do crédito no mercado e pagar
22% ou 24% de juros ao ano.
A necessidade de crédito, calculada pela CNA,
está entre R$56 bilhões e R$60 bilhões. Portanto, a
diferença entre R$17 bilhões e R$60 bilhões terá que
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ser obtida pelo agricultor no mercado, a uma taxa impagável para qualquer cultivo agrícola, principalmente porque a rentabilidade na agricultura caiu muito
em função de problemas no mercado internacional.
A China, por exemplo, começou a evitar a soja brasileira e devolveu 20 navios desse produto, o que fez o
preço da soja e de outros produtos da agropecuária
brasileira caírem.
Em contrapartida, alguns insumos tiveram aumento de 35% e, na média, 20%. Assim, precisaríamos de 20% a mais de dinheiro para ﬁnanciar a safra
do que na safra anterior, porque, em média, o custo
de produção subiu 20%. Mas há uma disponibilidade
menor que na safra passada.
Além disso, os agricultores que buscam o ﬁnanciamento pelo crédito rural em qualquer agência bancária estão sendo convidados a assinar um documento
no qual se comprometem a tomar no mesmo banco,
por fora, o crédito ﬁnanciado a taxas de mercado.
Com isso, a expectativa é de um crescimento do PIB
agrícola ou da agropecuária brasileira menor do que
a média da economia brasileira. Só para lembrar, em
2003, a agricultura brasileira cresceu 6,2%. Enquanto
a economia praticamente não cresceu, o agronegócio
cresceu 6,2%. Ano que vem, a diferença será grande,
porque o agronegócio deve crescer menos de 3% e a
economia brasileira deve chegar a um crescimento de
3,8%, segundo as projeções.
É evidente que o Governo está cometendo um
sério erro, um grave equívoco ao não apoiar o setor
que ainda resolvia problemas na economia brasileira. Ao mesmo tempo em que o Governo comemora
os resultados macroeconômicos, esquece-se do que
proporcionou esses resultados e vai desprezando um
setor fundamental para uma balança comercial positiva e para a geração de empregos. Calcula-se que
cerca de 35% dos empregos no Brasil são ainda provenientes do agronegócio e que 37% das exportações
originam-se do agronegócio. Este ano, as exportações
deverão alcançar US$35 bilhões e as importações,
US$5 bilhões. São US$30 bilhões de superávit na balança comercial brasileira só com o agronegócio. Se
somarmos esse resultado aos efeitos do agronegócio no restante da economia, criando novas cidades,
abrindo novos municípios, proporcionando riquezas em
novas fronteiras, veremos que esse setor não pode ser
abandonado como está. E, principalmente, o Governo
não pode esquecer que os entraves – e é responsabilidade do Governo removê-los – estão prejudicando o
crescimento sustentável que garantiria o crescimento
do agronegócio no mesmo ritmo dos últimos anos, que
era considerado como a salvação da lavoura.
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Os entraves não solucionados pelo Governo não
são relativos apenas à questão do baixo valor e do
volume de crédito ofertado. Para que V. Exªs tenham
idéia, no Centro-Oeste, o limite de crédito por produtor
é de R$200 mil. Se no ano passado o produtor plantava
195 hectares, este ano conseguirá plantar no máximo
140 hectares pelo aumento do custo de produção. No
Sul, R$150 mil é o limite para cada produtor; e se ele
plantava em torno de 140 hectares no ano passado,
este ano plantará no máximo 115 hectares, pois houve
um aumento no custo de produção. Portanto, ao invés
de o Governo aumentar o limite e o volume de crédito
para os produtores, manteve o limite de crédito e não
aumentou, na verdade reduziu drasticamente, os recursos de crédito rural disponíveis.
Além disso, existe um problema que vem sendo
anunciado pela imprensa nacional todos os dias: o da
infra-estrutura. Não há investimentos que correspondam à necessidade do crescimento da economia. O
Brasil pagou, nos últimos cinco anos, R$511 bilhões
de juros da dívida. E comemorou o superávit ﬁscal do
ano passado, de R$66 bilhões, dizendo a todos que
equilibramos as contas e que a situação está resolvida. Se tivermos um superávit ﬁscal de R$66 bilhões
e se, nos últimos 5 anos, pagamos R$511 bilhões de
dívida, signiﬁca que o pagamento de juros é maior do
que o superávit ﬁscal na média dos anos. Isso não representa, portanto, resultado positivo para economia,
e, sim, preocupação. Tanto que o Governo não consegue investir, não consegue resolver o problema das
estradas, que estão abandonadas. Sabemos que não
é somente no meu Estado, o Paraná, que as estradas
estão em situação precária. Vejo nas reportagens de
televisão e nos pronunciamentos feitos pelos Senadores aqui que não há como trafegar pelas rodovias,
que transportam 70% da produção, porque aqui, no
Brasil, são precárias as hidrovias e as ferrovias. E se
o problema para chegar ao porto é grande, porque
as rodovias estão esburacadas, quando se chega ao
porto, o problema piora.
Sr. Presidente, a soma das multas de todos os
exportadores brasileiros que não conseguiram entregar a mercadoria chega a US$4 bilhões em multa, por
atrasarem a entrega e não honrarem o compromisso
assumido em contrato de venda para importadores
estrangeiros. Quatro bilhões de multa foi o valor pago
no último ano. Isso signiﬁca que os portos estão com
sua capacidade esgotada; não há investimentos que
os modernizem; trabalhamos com portos que estão
gerando uma margem de risco alta e, por isso, o prêmio negativo começa a se veriﬁcar.
O Porto de Paranaguá, por exemplo, que sempre
teve um prêmio positivo em relação à Bolsa de Chicago,
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neste ano bateu o recorde de prêmio negativo, e nós
acabamos vendendo a saca de soja do Paraná – que
é convencional, porque o Governo de lá proibiu a soja
transgênica – a um preço menor do que o da soja transgênica exportada pelo porto de Rio Grande, exatamente
pelo risco que signiﬁca para os operadores o Porto de
Paranaguá operar com uma lentidão impressionante.
Ainda mais que agora o porto está sendo muito mal
administrado – uma gerência temerária implantou-se lá
– e não se consegue corresponder às expectativas do
setor produtivo do meu Estado nem dos Estados que se
socorrem desse porto: já começam a procurar outros
portos para escoar a produção. Dessa forma, prejuízo
para o Estado, prejuízo para a cidade de Paranaguá,
prejuízo para o País porque o custo aumenta cada vez
que se percorre uma distância maior entre a zona de
produção e o porto. E quem se obriga a sair do Porto
de Paranaguá para outro porto evidentemente está andando mais nas rodovias cheias de buracos. Estamos
numa situação precária, e da Cide, que signiﬁcou uma
arrecadação de mais de R$10 bilhões no ano passado e vai chegar perto de R$12 bilhões este ano. Não
acredito no que está acontecendo. Numa reportagem
que li cita-se que apenas 5% foram aplicados para a
recuperação de rodovias, o resto foi para o pagamento
de dívidas e para compor reservas.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Estou concluindo o pensamento.
Votamos aqui um imposto que tem por ﬁnalidade
construir novas estradas, reestruturar os portos, dinamizar e modernizar a nossa infra-estrutura, o Governo
utiliza esse dinheiro para outra ﬁnalidade que nada tem
a ver com isso, e nós, que temos a competência de
ﬁscalizar, ﬁcamos assistindo? A Comissão de Fiscalização e Controle deveria ser acionada – o que farei
– solicitando informações ao Governo sobre quanto
efetivamente de recursos da Cide foi aplicado para
preservação da malha rodoviária, que está em avançado estado de deterioração porque os investimentos
feitos ao longo de décadas no País estão se perdendo.
E nós que temos a obrigação da ﬁscalizar a utilização
dos recursos públicos não podemos ﬁcar complacentes
assistindo ao que está acontecendo. Temos a obrigação, o dever de exigir que o Governo diga o destino
desse dinheiro da Cide, porque 5%, Senador Lobão,
é muito pouco diante da nossa necessidade. O próprio
Governo calculou que em quatro anos teria que aplicar
R$32 bilhões para colocar em ordem rodovias, portos,
aeroportos. Só que, pelo amor de Deus, estamos aplicando 5% e o resto vai para o pagamento de dívidas!
Desse jeito o Brasil daqui a pouco vai produzir, mas
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não vai ter onde guardar e nem mesmo como fazer o
seu escoamento. Já estamos perdendo um percentual altíssimo do que produzimos pela precariedade da
nossa infra-estrutura.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Edison
Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Osmar
Dias, V. Exª faz um relato e uma denúncia com os quais
todos deveríamos estar solidários neste momento. Eu
estou, porque correspondem à absoluta realidade. É
doloroso veriﬁcar o que está ocorrendo com as rodovias e portos brasileiros. E diga-se: o País está vivendo
hoje, em matéria de produção, das exportações. Ora,
como exportar se não pelos portos brasileiros? Os jornais hoje estão repletos de notícias – exatamente os
de hoje – informando que as exportações começam a
ser feitas por aviões porque os portos já não dão conta. Não dão conta porque a exportação é exagerada?
Não, é que os portos estão em estado precário de
conservação. Teriam que ser ampliados, melhorados
e conservados e não o são. Esse problema da Cide
é de extrema gravidade. Como se arrecada uma taxa
que é exclusiva para esse efeito e não se aplica? Ela
está depositada nos cofres do Tesouro Nacional. E
nem se diga que é para atender compromissos com o
FMI porque eles já estão atendidos de outra maneira.
Tenho a impressão de que já passou a ser uma mania
de estocar dinheiro. É uma deformação da economia
nacional. Temos que exigir do Governo, como propõe
V. Exª, a aplicação dos recursos da Cide. Não se trata
de despesas, mas de investimentos para que possamos, aí sim, exportar e gerar cada vez mais emprego, riqueza e, por conseqüência, bem-estar ao País.
Cumprimentos a V. Exª pela sua advertência ao Brasil
sobre essa situação.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Muito obrigado, Senador Edison Lobão. Incorporo o aparte de
V. Exª e digo mais um entrave. Quando o Governo faz
festa em cima dos números conquistados, ele se esquece de duas coisas: primeiro, esses números são
resultado de um trabalho de décadas e agora estão
desaguando nesse bom desempenho do agronegócio
e da economia brasileira que começam a trazer resultados em um setor que o Governo despreza; segundo,
ele se esquece de que devemos fazer crescer ainda
mais essa produção porque temos um potencial enorme
para atender uma demanda crescente no mundo por
alimentos. Apenas nós, o Brasil, temos a capacidade
de ampliar a produção; mas se não cuidarmos da infra-estrutura não haverá como ampliá-la. Vamos ﬁcar
simplesmente parados; teremos apenas crescimento
da pobreza nas regiões produtoras.
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Outro problema é que está anunciada uma crise
de energia. Não sei se será um novo “apagão”, mas uma
crise de energia está anunciada. E nós estamos com
dezenas de hidroelétricas impedidas de terem iniciadas
as suas obras em função de uma postura que muitos
consideram cuidado com o meio ambiente. Precisamos
analisar até que ponto esse cuidado com o meio ambiente é verdadeiro ou se é uma intransigência, porque há muitos projetos que cumprem os requisitos do
Relatório de Impacto Ambiental e que poderiam estar
autorizados. Contudo, mesmo cumprindo os referidos
requisitos, provando que não será realizada uma obra
que vai trazer prejuízos ambientais, muitos empresários
estão impedidos de investir. Desse jeito nós vamos ter
também um estrangulamento de energia.
Outro ponto que também considero grave é a
insegurança que vivemos no campo hoje. No Paraná,
temos 76 áreas invadidas há vários anos, para as quais
a Justiça já decretou reintegração de posse, considerando as áreas produtivas. Mas não se cumpre a reintegração de posse. O Governo do Estado não cumpre;
o Governo Federal ﬁnge que está tudo certo, anuncia
todo dia um novo programa de reforma agrária efetivo,
ele que prometeu tanto durante a campanha eleitoral.
Cria o Governo uma expectativa que depois, não sendo cumprida, acirra os ânimos no campo. A hostilidade
cresceu. Temos problemas sérios de conﬂitos no Paraná, pessoas já morreram. Precisamos que o Governo
diga aos produtores rurais que a Constituição e a lei
serão cumpridas. E que as faça cumprir porque dizer
que serão cumpridas e que ninguém levará no grito
não adianta. Elas têm de ser cumpridas. No Estado
do Paraná, vivemos em uma situação de insegurança
porque lá há propriedades que foram invadidas quatro
vezes; quer dizer, é impossível que alguém que tenha
uma propriedade dessa possa dormir sossegado e
produzir; a pessoa desanima, ﬁca praticamente desestimulada a continuar produzindo. É uma situação
que precisa ser olhada com cuidado.
Outro entrave gravíssimo, esse inclusive mostra
uma irresponsabilidade impressionante do Governo
Federal. O Ministro Roberto Rodrigues tem feito um
grande esforço para convencer o Ministro do Planejamento. Eu não sei se S. Exª desaforou o Ministro do
Planejamento, se é verdade o que a Imprensa publicou,
se S. Exª fez um desaforo ao Ministro do Planejamento. Se o fez, o fez com razão. Mas S. Exª desmentiu,
disse que não o fez. Mas deveria tê-lo feito, porque o
Ministro do Planejamento colocou no Orçamento R$68
milhões para todo o sistema de vigilância sanitária do
Brasil. Só para o combate à aftosa, para campanhas
de educação, de vacinação, de conscientização, para
a ﬁscalização em portos, aeroportos, fronteiras, nós
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precisamos de R$0,90 por animal. E temos um rebanho
de 180 milhões de cabeças! Só para o controle da febre aftosa nós precisamos de R$160 a R$170 milhões.
Se um animal infectado já trancou as exportações de
carne para a Rússia, por exemplo – um suíno, no caso,
em um Estado do Brasil –, imagino o que pode acontecer se tivermos focos de febre aftosa! Perderemos
mercados duramente conquistados, não ampliaremos
o mercado; o Brasil, que já é o maior exportador de
carne – somando suínos, aves e bovinos, somos os
maiores exportadores de carne – perderá essa condição que nos deu, este ano, até agora, quase US$3,5
bilhões de carne exportada. O Brasil está crescendo
na produção e, dessa forma, também a exportação.
Agora, se tivermos um problema sanitário, vai para o
espaço todo esse trabalho que foi realizado por produtores, por governos anteriores e até pelo atual Governo,
que está negligenciando o setor do agronegócio, neste
momento, ao não colocar dinheiro no Orçamento para
atender esta necessidade indispensável, que é oferecer
segurança sanitária para quem vai importar.
Já temos o exemplo da China, que vetou a soja
brasileira, derrubando o preço no mercado internacional, e também o exemplo da Rússia, que importa
60% da nossa carne suína. Não temos nem como
abrir novos mercados, porque a carne suína enfrenta
resistência em alguns países e concorrência em outros, e não podemos perder esse mercado. Agora, o
Governo não está colocando o dinheiro necessário. É
preciso suplementar – o Ministro Roberto Rodrigues
está pedindo isso e o Congresso tem de apoiar essa
suplementação – e o Governo brasileiro tem que deixar
de comemorar o que não fez e começar a fazer, para
ter direito de comemorar depois, pois ele faz festa em
cima de números que não são verdadeiros.
Comecei aqui falando do crédito rural. É uma enganação o que está sendo feito com o produtor brasileiro. O Governo anuncia 40 e tem 17 disponível. Há
40, mas tem de ser na taxa de mercado. Aí, tem 100,
200, porque os bancos vão emprestar mesmo, ainda
mais com esse lucro imenso que estão obtendo em
cima do setor produtivo, que é um dos problemas que
estamos vivendo.
Vou encerrar, Sr. Presidente, pois o meu tempo
já está terminando. Mas eu gostaria de dizer que faltou
falar aqui de dois entraves. O primeiro é o protecionismo internacional, que o Governo anunciou outro dia
que venceu as barreiras internacionais, ao negociar
na última rodada na OMC que os subsídios acabarão
gradativamente. Isso já foi anunciado muitas vezes; não
acontece e não aconteceu. Quero ver se o Governo
vai conseguir transformar esse anúncio em verdade,
porque não acredito que seja verdade isso. O outro
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entrave é a reforma tributária, que o Governo também
prometeu fazer. A reforma que está em curso será em
prol de um aumento de arrecadação e não para o setor
produtivo pagar menos.
Há muita coisa para ser feita e não há muito o
que comemorar. O Governo tem cometido o grande
erro de desprezar um setor que até agora sustentou
a economia brasileira. A indústria vai crescer este ano,
mas ao seu lado deveria estar a agricultura para termos o chamado crescimento sustentado. Se puxamos
a indústria para crescer, estamos empurrando a agricultura para uma situação que trará muitos problemas
sociais e econômicos para o próprio País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo orador
inscrito, por permuta, o nobre Senador Papaléo Paes,
que dispõe de até vinte minutos.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como fez o Senador
Osmar Dias, também parabenizo o Senador Duciomar
Costa pelo seu belo desempenho como candidato à
Prefeitura do Município de Belém. Quero fazer esse
registro aqui, visto que S. Exª é nosso companheiro de
Senado Federal, tivemos uma convivência muito boa
no PTB. Daí nasceu uma amizade, que faz com que eu
realmente ﬁque entusiasmado com os resultados das
pesquisas que lhe dão essa preferência em Belém do
Pará. Parabéns, Senador Duciomar Costa!
Na condição de candidato, temos que enfrentar
diversas situações. Dentre elas, a que mais nos fere
são as calúnias. Saiba também V. Exª que existem algumas jogadas que se fazem, infelizmente, por meio
de parte da imprensa que não é classiﬁcada como séria, em que os interessados produzem notícias falsas
que servem de embasamento para um programa eleitoral, para tentar prejudicar certas candidaturas. Para
isso, existe a Justiça. Não podemos condenar toda a
imprensa. Condenamos parte daquela que classiﬁcamos de imprensa marrom, que ﬁca gerando notícias
para beneﬁciar essa ou aquela candidatura.
Senador Duciomar Costa, desejo que V. Exª continue com esse bom desempenho. Tenho certeza absoluta de que o Município de Belém ganhará com a
sua vitória.
Sr. Presidente, não é recente a constatação de
que a transnacionalização do crime, ao banalizar a
transposição das fronteiras políticas entre países, está
a exigir dos diversos Estados a adoção de medidas
fortes e imediatas, no sentido não só de prevenir e reprimir a escalada da ilicitude, mas também de repatriar
o produto dos crimes. A partir de determinada escala,
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tornou-se quase lugar-comum a execução de um crime
em determinado país com a posterior transferência do
produto desse delito para outro território. Assim, é preciso que a ação de alcance transnacional das nações
e dos organismos de cooperação internacional, sem
prejuízo da adoção de medidas estruturais domésticas, revertam uma situação por demais negativa, que
implica pesados custos sociais e econômicos para as
diversas sociedades nacionais.
O Brasil, evidentemente, não está imune às vicissitudes e complexidades do mundo contemporâneo
e suporta, com espantosa regularidade, os danos que
delitos como a lavagem de dinheiro impõem ao País.
É bem verdade que a matéria é objeto de preocupação legislativa, administrativa e acadêmica, nacional
e internacional, há várias décadas. Em nosso País,
por exemplo, no campo doutrinário, a Professora Ada
Pellegrini Grinover, em artigo publicado na Revista de
Processo, em 1996, faz breve histórico das convenções internacionais sobre o tema.
Registra a eminente jurista desde as convenções européias sobre extradição e cooperação judiciária em matéria penal, ambas ainda nos anos 50
do século passado, até os acordos sobre transferência de condenados e a Convenção de Viena sobre o
tráﬁco de entorpecentes, ﬁrmada em 1988, contendo
também disposições acerca da cooperação judiciária
internacional.
Nosso País, por intermédio do Ministério das
Relações Exteriores – um dos raros setores da atual
Administração que mostra resultados, talvez por dispor de uma bem estruturada carreira ainda imune ao
aparelhamento do Estado –, tem participado constantemente de diversas reuniões que buscam a concertação
internacional para a eﬁcaz repressão ao crime. Nessas ocasiões, são alinhavadas e ajustadas propostas
de cooperação de âmbito bilateral e multilateral, que
conferem aos Estados instrumentos jurídicos capazes
de coibir, reprimir e punir adequadamente as ações criminosas que se prevalecem das facilidades do trânsito
internacional de pessoas, bens e recursos.
Nesse sentido, o Brasil, representado pelo Ministério da Justiça, acaba de dar um passo signiﬁcativo em
termos de cooperação jurídica internacional em matéria penal, com a recente assinatura de acordo com o
Governo suíço. Segundo o que ﬁcou ajustado, os dois
países poderão trocar informações sobre a lavagem de
dinheiro, um dos crimes mais recorrentes da atualidade.
Sabemos que, com suas antigas contas numeradas,
que não identiﬁcavam a titularidade nominalmente, o
pequeno e próspero País alpino foi, ao longo de muitas décadas, refúgio seguro para recursos monetários
obtidos de forma fraudulenta e criminosa.
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Ainda nos anos 80, o suíço Jean Ziegler, então
Deputado em seu País, escreveu uma obra reveladora
– La Suisse Lave Plus Blanc, ou A Suíça Lava Mais
Branco – evidenciando um processo escuso que embora sem intenção deliberada, beneﬁciava, em toda a
linha, o crime e os criminosos internacionais.
Mas, voltando ao acordo ﬁrmado pelo Ministério
da Justiça, devo salientar que, a partir da sua vigência, o
Brasil não precisa mais de remeter longos e circunstanciados relatórios às autoridades suíças para precipitar
o bloqueio de contas suspeitas. Além disso, o Governo
helvético também poderá permitir o repatriamento de
recursos ilegais ao Governo brasileiro, mesmo que o
processo correspondente ainda não tenha trânsito em
julgado ou sentença deﬁnitiva.
Um outro aspecto bastante interessante no acordo ﬁrmado pelo Ministro Márcio Thomaz Bastos é a
previsão de entrega de documentos e elementos de
provas; em suas várias possibilidades, a restituição de
bens e valores, busca pessoal e domiciliar, apreensão,
seqüestro e conﬁsco de produto de delito, assim como
a transferência temporária de pessoas detidas para
comparecerem a audiência ou acareações.
Como enfatizou o Ministro Márcio Thomaz Bastos
na cerimônia de assinatura, “este é um tratado de cooperação, desburocratização e facilitação da cooperação
internacional para perseguição de crime organizado e,
principalmente, para o combate à lavagem de dinheiro.
Porque quando combatemos a lavagem de dinheiro,
combatemos o crime organizado pela sua ﬁnalidade”.
Para o Ministro da Justiça “é fundamental que se estabeleça no Brasil uma mentalidade, uma cultura de
combate à lavagem de dinheiro, o que passa necessariamente pela cooperação internacional”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar aqui a minha satisfação com esse gesto do Governo brasileiro, que evidencia a preocupação de agir
pontualmente para coibir a lavagem de dinheiro. Naturalmente, o País mantém uma série de outros acordos
de cooperação jurídica com diversos países, recobrindo
distintos campos do Direito, a começar pelos nossos
sócios do Mercosul, mas incluindo também a Colômbia,
Peru, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França e Coréia do Sul. Existe ainda a expectativa de que
novos tratados sejam viabilizados proximamente com
o Reino Unido, Bahamas, África do Sul, Alemanha e
o diminuto principado de Liechtenstein.
É notícia auspiciosa saber que o Ministério da
Justiça, em colaboração com o Itamaraty, trabalha com
determinação e foco para reprimir a ação criminosa
internacional, garantindo ao nosso País a possibilidade efetiva de recuperar o produto do crime cometido
contra o Erário e, enﬁm, contra a própria sociedade.
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Estou certo de que o Ministro Márcio Thomaz Bastos
dará continuidade e conseqüência a uma pauta que
interessa a todos nós.
Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo orador
inscrito, o nobre Senador Alvaro Dias, do PSDB do
Paraná.
S. Exª dispõe de até 20 minutos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é surpreendente como
o PT não tem preparo para a crítica. Acostumou-se
na oposição a criticar e, no Governo, não aceita, em
hipótese alguma, que a oposição exerça o seu papel
de criticar eventuais erros do Governo.
Vejam o que faz agora o PT: anuncia processo
contra o Senador Tasso Jereissati. Ninguém pode, em
sã consciência, acusar o Senador Tasso Jereissati de
radicalismo, muito menos de irresponsabilidade. O Senador Tasso Jereissati é conhecido como um Senador
equilibrado, maduro politicamente, preparado e, sobretudo, responsável, quando se pronuncia da tribuna do
Senado Federal ou em entrevistas à imprensa.
O Senador criticou o projeto de Parcerias PúblicoPrivadas e sinalizou para a presença do tesoureiro do
PT, o Sr. Delúbio Soares, como um dos interessados
na aprovação imediata do projeto. S. Exª simplesmente
exercitou a função de crítico, já que integra um partido
de oposição. Não poderia ser outro o comportamento
do Senador Tasso Jereissati. O que desejamos deplorar é a vocação autoritária de quem, assumindo o
poder, quer que todos sejam leitores de um livro só.
Não se admitem opiniões contrárias. Não querem que
o contraditório seja estabelecido. Enﬁm, querem aniquilar a oposição, que é importante para o País, especialmente quando é responsável, como a do Senador
Tasso Jereissati.
Não ocupo a tribuna no sentido de apresentar
qualquer tipo de solidariedade porque não é necessário. O Senador Tasso Jereissati não necessita desse
tipo de solidariedade. Ocupo a tribuna a ﬁm de protestar contra a atitude antidemocrática, de deplorar a
vocação autoritária do PT no Governo. Tentar cercear
não o direito, mas o dever de se fazer oposição, parece-me não ser a melhor providência por parte do PT
como partido do Governo.
O Senador Arthur Virgílio disse muito bem que o
Governo e o PT não tomaram a mesma atitude quando
das acusações feitas contra os Presidentes do Banco
do Brasil, Cássio Casseb, do Banco Central, Henrique
Meirelles, e o próprio Chefe da Casa Civil, José Dirceu.
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Com isso o PT demonstra que o mais importante dos
seus integrantes é o tesoureiro, Sr. Delúbio Soares.
Demonstra também que o Sr. Delúbio Soares exerce a
função mais importante dentro do partido e dentro do
Governo. Nem mesmo o Presidente do Banco Central,
o Presidente do Banco do Brasil e o próprio Ministro
José Dirceu mereceram o mesmo tipo de tratamento
adotado no caso de Delúbio Soares. Fica, portanto,
esse registro.
Esse fato também nos remete a essa estratégia
de vocação autoritária adotada pelo PT e pelo Governo na idealização de um projeto de poder duradouro.
Talvez o Presidente Lula tenha sido traído pelo subconsciente quando aﬁrmou que foi ao Gabão aprender
como se mantém no poder durante 37 anos e ainda
se candidata à reeleição. Talvez ele tenha sido traído
pelo subconsciente ao fazer esse tipo de brincadeira
quando da sua viagem pelo Caribe.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o nosso
dever é estabelecer o contraponto. Estamos aqui exatamente para colocar o outro lado da moeda. O Governo proclama euforicamente o crescimento do País,
e estamos aqui para dizer que há crescimento, sim,
no Brasil, mas esse crescimento está muito aquém
das nossas possibilidades. Estamos aqui para dizer
que o Governo brasileiro desperdiça oportunidades
extraordinárias por não adotar medidas que possam
alavancar o crescimento econômico na proporção do
crescimento que se veriﬁca nos demais países emergentes. Volto à tribuna hoje exatamente para fazer esse
comentário. O crescimento mundial deste ano pode superar o prognóstico feito em abril, de 4,6%. Fontes do
FMI conﬁrmam que essa previsão pode ser superada
este ano. A previsão para o crescimento mundial é de
4,9%. Portanto, neste ano, o mundo terá o maior crescimento econômico desde de 1988, Senador Ramez
Tebet, mas o Brasil está entre os países que menos
devem crescer, tanto na América do Sul quanto entre
as demais nações emergentes. Na semana passada,
já dissemos aqui que, apesar do Governo, a economia
do nosso País cresce, mas timidamente, se comparado
ao das outras nações.
Antes de conceder o aparte ao Senador Ramez
Tebet, quero apenas lembrar alguns números que dão
substância a esta aﬁrmativa. A projeção para o Brasil
é de 3,5% ou 3,8%, inferior aos 5,5% previstos para
a Argentina, 4,6% para o Chile, 7,0% para o Uruguai,
3,6% para a Bolívia e 5,1% para o Suriname; também
é inferior ao dos emergentes da região andina, que
têm previsão de crescimento de 4,0% para a Colômbia, 5,9% para o Equador, 4% para o Peru e 8,8% para
a Venezuela.
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Em termos de América do Sul, o Brasil só ﬁca
à frente do Paraguai, com um PIB previsto para este
ano de 2,7%, e da Guiana, de 2%. De acordo com as
estimativas do Fundo Monetário Internacional, o Brasil
também ﬁca atrás de outros países em desenvolvimento, como a Índia, com um incremento do PIB de 6,8%
e a China, de 8,5%.
“O diagnóstico analítico feito no âmbito dos países-baleia – Brasil, Rússia, Índia, China – deve ser
mencionado. O nosso crescimento é metade da média
da expansão projetada para o resto do grupo. A lição
que o Brasil poderia aprender com esses países é que
há um mundo lá fora que pode beneﬁciá-lo. O Brasil
ainda aproveita muito timidamente o aumento da demanda mundial”, diz Antonio Manfredini, professor da
Fundação Getúlio Vargas.
Segundo Júlio Gomes de Almeida, diretor do
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, países como Rússia, Índia e China optaram por
uma estratégia agressiva de acumulação de reservas
internacionais a ﬁm de manter suas moedas desvalorizadas e reduzir a vulnerabilidade externa de suas
economias. As reservas brasileiras ainda estão muito
aquém das registradas pelos outros três. Segundo a
revista The Economist, as reservas da Rússia, Índia
e China são de, respectivamente, US$81,5 bilhões,
US$114,1 bilhões e US$444,4 bilhões. As brasileiras,
descontados os recursos emprestados pelo Fundo
Monetário Internacional, somam US$25 bilhões.
Srªs e Srs. Senadores, não podemos deixar de
registrar também a base de comparação utilizada pelo
Governo para apresentar os índices de crescimento
da nossa economia. A base é aquela do ano anterior,
quando a nossa economia encolheu 0,2%. Esse dado
– é claro – mascara o que acontece de fato na economia brasileira, no atual momento. Senador Ramez
Tebet, não queremos ser pessimistas, não queremos
ser do contra, não estamos aqui para desmerecer nenhuma atitude do Governo que mereça aplauso, também não estamos aqui para desmerecer os esforços
daqueles que produzem no País e são os responsáveis
por esse crescimento econômico píﬁo, é verdade, mas
ainda assim crescimento econômico. E o crescimento
é píﬁo exatamente porque estamos submetidos a uma
carga tributária que esmaga, a taxas de juros que inibem o crescimento econômico e a investimentos que
não se realizam da parte do Governo. Os investimentos públicos são muito aquém dos investimentos necessários para atender à demanda de infra-estrutura
em nosso País.
Portanto, a economia cresce pouco porque o
Governo não contribui para que ela cresça mais, em
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que pese estarmos vivendo um grande momento da
economia mundial.
Concedo o aparte agora a V. Exª, Senador Ramez
Tebet, com satisfação.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Alvaro Dias, V. Exª, como sempre, sereno e didático, da
tribuna, chama a atenção para o que o Brasil está chamando de crescimento econômico. Interrompo V. Exª
para dizer que venho de campanha eleitoral em minha
cidade natal, Três Lagoas, e em outros Municípios do
Estado de Mato Grosso do Sul. Eu não faço essa campanha no centro da cidade por ser aquele um Estado
pequeno, com Municípios de pequeno e médio porte.
Visito os bairros, vou às casas e converso com todas
as categorias. Positivamente, V. Exª tem razão. Esse
crescimento – é preciso que isso seja bem entendido
– não chegou para a maioria das famílias e da população brasileira. Digo que não chegou mesmo. Podem
até ser apresentados índices estatísticos comprovando
que o PIB do Brasil cresceu, mas, positivamente, foi
um desenvolvimento concentrado, quando precisamos
esparramá-lo pelo seio da sociedade brasileira, e isso
não está acontecendo. Percebo, por exemplo, um clamor popular contra os serviços da saúde pública. Isso
está nítido pelo menos no Estado de Mato Grosso do
Sul. E pelas conversas que tenho aqui com os outros
Senadores, inclusive com V. Exª, noto que isso também
acontece em todas as Unidades da Federação. V. Exª
aborda muito bem que crescer não é inchar, mas sim
distribuir renda e melhorar a qualidade de serviços, e
aponta os fatores inibidores desse desenvolvimento
sustentado de que o País tanto necessita. V. Exª falou
da carga tributária, dos juros altos, e eu quero acrescentar um terceiro item, se me permite. V. Exª pode até
não concordar, embora tenha governado seu Estado
e seja um homem dinâmico, mas há outro fenômeno
muito sério que tenho percebido por aí. Na palavra do
próprio Ministro Luiz Fernando Furlan, o Brasil desperdiça 5% do PIB na burocracia. Faço as minhas contas
e veriﬁco que desperdiçamos na burocracia R$25 bilhões! Senador Alvaro Dias, isso é muito! É preciso,
então, desburocratizar deﬁnitivamente o nosso País. Já
ocupei algumas vezes essa tribuna para falar sobre a
burocratização do nosso País. Um simples alvará para
funcionamento de um estabelecimento em São Paulo,
por exemplo, que é a locomotiva do Brasil, uma das capitais mais desenvolvidas do mundo, leva mais de 130
dias para ser obtido! Como é possível? Positivamente,
isso é um absurdo! Para se abrir uma empresa no Brasil, leva-se em média 153 dias, segundo relatório do
Banco Mundial. Gostaria de acrescentar esses dados
ao discurso de V. Exª, feito de forma didática, chamando a atenção para o fato de que essa carga tributária

324

27384 Terça-feira 24

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

e os juros altos emperram o nosso desenvolvimento e
de que a burocratização mata qualquer um que esteja
na economia informal e que queira regularizar sua situação. Como político, tenho recolhido das ruas muitos
depoimentos do tipo: “Quero fazer isso, mas como é
que eu faço?” E essas pessoas chegam ao ponto de
pedir ao político para interferir para a obtenção de algo
simples para a sua vida, pois, sem ajuda, as soluções
ﬁquem eternamente nos escaninhos dos arquivos. Isso
é profundamente lamentável. Cumprimento V. Exª pelo
seu pronunciamento e agradeço por ter me concedido
esse aparte. Minha manifestação é produto de um homem, de um político que está andando principalmente
pelo Centro-Oeste, pelas cidades de Mato Grosso do
Sul, pela minha cidade de Três Lagoas e vendo as diﬁculdades por que passam a nossa população devido
à péssima qualidade dos serviços oferecidos à nossa
gente. Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Eu é que
agradeço a participação de V. Exª, Senador Ramez
Tebet, sempre experiente e inteligente, tendo presidido esta Casa, para honra nossa, e digniﬁcado o Parlamento. Certamente, V. Exª ainda terá oportunidade
– já que está iniciando um novo mandato de oito anos
– de presidir esta Casa do Congresso Nacional. É claro
que a experiência, o preparo, a qualiﬁcação e a sensibilidade política de V. Exª qualiﬁcam-no para o exercício
dessa importante função no Parlamento.
Agradeço esse aparte de quem foi buscar exatamente no interior do País inspiração para repercutir
nesta Casa aquilo que realmente vai na alma da nossa gente.
Aproveito o aparte de V. Exª para dar um exemplo
de como é possível manipular dados e informações.
O Governo, em respeito à opinião pública, não deveria lançar mão da manipulação para convencer, para
angariar simpatia, popularidade e até vencer eleições.
Não há dúvida de que a divulgação dos índices de
crescimento econômico no nosso País é exagerada,
ultrapassa os limites da realidade e contraria o que
se vê no Brasil.
Cito o seguinte exemplo de manipulação: “Projeções revelam que a demanda doméstica brasileira
deverá crescer 4% neste ano”. Isoladamente, esse
dado revela uma realidade, mas, se computarmos o
que aconteceu em 2003, quando houve uma retração
de 3,4% da demanda doméstica, o cenário passa a ser
totalmente diferente. Isto é manipulação: apresenta-se
um índice sem fazer referência à sua base.
É evidente que a demanda doméstica é maior
agora em 2004, exatamente porque, em 2003, ela
apresentou uma retração de 3,4%. No que diz respeito ao crescimento econômico, deve-se levar em
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consideração o que houve em 2003. O crescimento
econômico de 2004 tem de ser dividido por dois, para
corresponder ao índice real, para não se mistiﬁcar, para
não signiﬁcar manipulação das informações. Portanto,
esses exemplos demonstram o verso e o reverso da
propaganda oﬁcial do Governo.
Sr. Presidente, haveria ainda outros dados a apresentar, mas, como fui honrado com o longo aparte do
Senador Ramez Tebet, que enriqueceu o meu pronunciamento, deixarei para outra oportunidade a apresentação desses dados, concluindo o meu pronunciamento,
exatamente para cumprir o Regimento Interno.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha. PMDB
– TO) – Concedo a palavra à nobre Senadora Ideli Salvatti, por cessão da Senadora Serys Slhessarenko.
S. Exª dispõe de até 20 minutos.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, até para que
não se consolidem determinadas críticas a respeito
de propaganda oﬁcial do Governo, que dão a entender que existe “propaganda enganosa”, temos trazido
reiteradas vezes a esta tribuna manchetes de jornais
que, como todos sabem, não se pode dizer que estejam veiculando propaganda de Governo, até porque a
liberdade de imprensa em nosso País é assegurada, e
os órgãos de imprensa têm posições editoriais muito
claras e diversiﬁcadas.
Inúmeras vezes tenho vindo à tribuna trazendo
manchetes, trazendo notícias, repercutindo exatamente aquilo que está no cotidiano de nossos jornais, da
imprensa, e que algumas pessoas teimam em não
enxergar – talvez leiam o jornal pela metade ou leiam
apenas o que querem e não tudo o que está posto. Por
isso, repetirei algumas matérias, porque, nos últimos
dias, voltou a aparecer volume signiﬁcativo de notícias extremamente alentadoras e que dão a medida
exata do momento econômico e político que estamos
vivenciando.
Uma das manchetes diz o seguinte:
A balança comercial brasileira foi superavitária em US$782 milhões na segunda semana
de agosto – dias 9 a 13 –, segundo dados do
Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e
do Comércio. O saldo resultou de US$2.006
bilhões em exportações e US$1.224 bilhão em
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importações. A média diária das exportações
ﬁcou em US$401.2 milhões.
Nessa notícia está embutido que continuamos
batendo recordes de exportações, com o aumento
também signiﬁcativo das nossas importações.
A manchete a seguir demonstra o nível de emprego industrial, avançando 0,76% de junho para julho
– índice medido pela Fiesp:
Segundo a Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp), as contratações
da indústria de transformação paulista superaram as demissões pelo terceiro mês consecutivo, com a criação líquida de 11.756 novas
vagas, o que signiﬁcou aumento de 0,76% no
nível de emprego de junho para julho (sem
ajuste sazonal). Dos 47 sindicatos pesquisados
em julho, 28 relataram contratações [...].
Outra manchete bastante signiﬁcativa refere-se
ao IBGE, que divulga o crescimento no nível de emprego:
Segundo o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), o nível do emprego
industrial cresceu 0,5% de maio para junho,
feito o ajuste sazonal. Em relação a junho de
2003, o nível de ocupação na indústria foi
1,6% maior, impulsionado pelos setores de
máquinas e equipamentos (13,7%) com 13%,
e alimentos e bebidas, com 3,6%.
Há ainda outra notícia vinculada aos dados do
IBGE. “Volume de vendas do comércio varejista teve
alta de 12,8% em junho”. O volume de vendas do comércio varejista atingiu, em junho de 2004, nível 12,8%
maior do que no mesmo mês do ano passado, de acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE. As
regiões que mais contribuíram para o aumento nas
vendas foram São Paulo, com 12%; Minas, com 15%,
e Rio de Janeiro, com 9,19%.
Outra notícia extremamente representativa fala
sobre a produção de aço que é recorde em julho, somando 2,8 milhões de toneladas. A produção total das
siderúrgicas brasileiras no mês atingiu 2,840 milhões
de toneladas, um recorde mensal absoluto, segundo
informação da direção do Instituto Brasileiro de Siderurgia. De janeiro a julho, a produção brasileira de aço
bruto foi de 18,999 milhões de toneladas.
Todas essas manchetes estampadas nos jornais,
volto a dizer, demonstram a retomada do crescimento,
a expansão do emprego, das vendas e da produção.
Mas a notícia que me traz à tribuna e que me
deixa extremamente otimista é relacionada à área da
educação.
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Na semana passada, o Ministro Tarso Genro
anunciou e deﬁniu os parâmetros que constituirão a
emenda que virá ao Congresso Nacional para a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais
da Educação, o Fundeb, uma reivindicação antiga de
todos os proﬁssionais da educação do Brasil inteiro.
O Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Fundef, deixa descoberta toda a pré-escola,
toda a educação infantil, todo o ensino médio, toda a
educação de jovens e adultos. Ao anunciar o envio
do projeto que criará o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Ministro Tarso
Genro vem atender essa antiga reivindicação, sem a
qual – temos convicção disso – não adianta ter excesso de produção de aço, não adianta ter crescimento
recorde de vendas, crescimento de produção e recordes em exportação.
O desenvolvimento de nenhum país se solidiﬁca
se a educação não for colocada como prioridade. Por
isso, ao tomar a iniciativa de encaminhar ao Congresso
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Básica, o Governo Lula aponta exatamente na direção
de solidiﬁcar, através do maior patrimônio que qualquer
povo pode ter, desejar e almejar, o fortalecimento da
sua educação, de forma muito especial da educação
pública, aquela que efetivamente está e deve estar
cada vez mais acessível à totalidade da população
em níveis de qualidade irrepreensíveis.
Por isso, eu não poderia deixar de saudar o envio desse projeto exatamente ao mesmo tempo em
que faço a saudação de tantas notícias positivas na
área da educação, da retomada do crescimento, da
retomada das vendas, da melhoria dos salários e dos
empregos em nosso País.
A proposta de emenda constitucional de criação
do Fundeb foi elaborada a partir de ampla discussão
com a sociedade, a ﬁm de estimular a participação de
instituições, entidades educacionais e especialistas da
área de educação e de ﬁnanças na criação do fundo. O
MEC promoveu encontros estaduais para o debate e
a apresentação de sugestões à proposta do Governo.
Portanto, o projeto que chegará ao Congresso Nacional já terá sido debatido e apresentará as sugestões
de todos os cantos do nosso País.
Uma das principais mudanças do Fundeb em relação ao Fundef é a fonte de recursos, pois uma das
principais críticas que sempre ﬁzemos ao Fundef dizia
respeito exatamente às fontes de ﬁnanciamento.
Hoje, o Fundef é composto por 15% do total arrecadado pelos impostos e transferências: o Fundo de
Participação dos Estados, o Fundo de Participação dos
Municípios, o Imposto sobre Circulação de Mercadores
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e Serviços, o ICMS, o IPI proporcional às Exportações
e também a desoneração das exportações previstas
na Lei Kandir.
A proposta de criação do Fundeb prevê a participação de 25%, em vez de 15%, de todos os impostos
que compõem o Fundef e ainda acrescenta a mesma
participação sobre o Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores, o IPVA, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis, o Imposto Territorial Rural e o
Imposto de Renda dos servidores estaduais e municipais. Os impostos próprios dos Municípios, no entanto,
ﬁcam fora do Fundo, como é o caso do IPTU e do ISS.
E por que os impostos municipais ﬁcam fora? Porque,
no Fundef, os Municípios que mais se organizavam,
que mais se preparavam e possuíam arrecadação própria, acabavam sofrendo perda de recursos, pois esses
recursos arrecadados eram redistribuídos com os Municípios que não se articulavam, que não se organizavam e não tinham competência e empenho para obter
arrecadação própria. Portanto, havia uma distribuição
desigual, desproporcional aos esforços de arrecadação
de cada ente municipal na divisão do Fundef.
Dessa forma, farão parte do Fundeb os impostos
federais e os impostos estaduais, mas não os municipais.
O Fundeb também inova quanto à verba destinada
ao pagamento de pessoal. De acordo com a proposta,
pelo menos 80% dos recursos repassados a Estados
e Municípios deverão ser aplicados para o pagamento
de proﬁssionais da educação básica.
Ao modiﬁcar o texto para “proﬁssionais da educação básica”, o projeto faz uma ampliação necessária,
porque apenas os professores tinham a vinculação do
pagamento salarial com os recursos do Fundef, quando todos sabemos que, para uma unidade escolar funcionar, precisamos da merendeira, da servente, dos
administradores, dos secretários de escola, de todo o
corpo administrativo e de serviços, pois também realizam trabalhos pedagógicos. Uma servente em uma
unidade escolar não é tão-somente uma servente,
porque ela também ajuda na educação das crianças,
também colabora no processo pedagógico. Portanto,
ao invés da obrigatoriedade de repasse dos recursos,
como temos no Fundef, de 60% para os proﬁssionais do
magistério, apenas para professores, ampliamos para
80%, no mínimo, os recursos, isso extensivo para os
proﬁssionais que atuam na educação básica.
A Proposta de Emenda à Constituição prevê ainda
a revinculação progressiva da DRU. Esse foi um debate
que ﬁzemos no ano passado quando tramitou aqui no
Senado da República a reforma tributária. Inclusive, na
Comissão de Educação, debatemos e aprovamos uma
proposta, que, infelizmente, não foi incluída na reforma
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tributária, pois o Plenário não a aprovou. A proposta
não entrou em vigor, não está tramitando na Câmara.
Era uma proposta que se assemelhava a essa que
será enviada pelo Ministério da Educação.
Então, quero aqui parabenizar o Ministro Tarso
Genro, porque tentamos aprovar essa proposta e não
tivemos condição política para isso. Não tivemos porque, na negociação com o próprio Ministério da Fazenda, não tivemos o apoio para retirar, gradativamente,
a Desvinculação das Receitas da União no que tange
às verbas da educação. Hoje isso provoca um prejuízo
signiﬁcativo para as verbas da educação, porque aproximadamente 20% dos recursos federais têm a desvinculação. Quando a Constituição estabelece que, de
tudo o que se arrecada pela União, 18% tem que ser
aplicado no ensino pela União, se se faz isso sobre o
montante do que é arrecadado, tem-se um volume signiﬁcativamente maior de recursos do que se se aplicar
18% somente no que sobra depois de desvinculadas
as receitas da União, depois de aplicada a DRU, que
é exatamente de 20%, que, infelizmente, foi adotada
logo no início do Governo que nos antecedeu e que
não conseguimos modiﬁcar no ano passado.
Agora o Ministério da Educação encaminha ao
Congresso exatamente proposta para que se desvincule gradativamente, até porque não podemos colocar
em risco o equilíbrio ﬁscal. A proposta é exatamente
reduzir em um quarto essa desvinculação ao ano,
que era a proposta que tínhamos, que foi aprovada na
Comissão de Educação do Senado e que, infelizmente, não conseguimos aprová-la no ano passado. Mas
tenho certeza de que vamos aprová-la este ano, até
porque agora virá como proposta do Governo. Portanto, não teremos problema algum, até porque aqueles
que defendem educação querem que cada vez mais
tenhamos um volume maior de recursos para aplicar
nessa área.
Só por conta dessa desvinculação progressiva da
DRU para a área da educação, vamos ter um aporte
aproximado de R$1,2 bilhão por ano a mais para investimento na área de educação. Além disso, do projeto
de emenda constitucional que o Ministro Tarso Genro
deverá encaminhar nos próximos dias ao Congresso
Nacional ainda consta a questão do ensino superior.
Os Estados vão poder continuar usando parte dos 25%
da arrecadação de impostos constitucionalmente destinados à educação para a manutenção e o desenvolvimento da educação superior, desde que atendidas
as prioridades constitucionais relativas aos ensinos
fundamental e médio.
Saúdo o Ministro Tarso Genro pela iniciativa,
depois desse debate feito com toda a sociedade em
todos os cantos do nosso País, com pessoas da área
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da educação, área que infelizmente amarga salários
baixíssimos, principalmente nos Estados e municípios
em que os recursos do Fundef não são suﬁcientes
nem adequados para dar sustentação ao ensino fundamental. Esses recursos, por não chegarem no volume adequado, deixam a descoberto ainda os setores
do ensino médio e da educação infantil.
Sr. Presidente, trago a informação acerca da
conclusão do projeto do Fundeb, que deve chegar ao
Congresso Nacional nos próximos dias, como uma notícia tão alvissareira quanto o recorde da produção, da
exportação e o crescimento nas vendas que os jornais
estão mostrando todas as semanas, todos os dias.
Eu ainda gostaria de registrar outras ações do
Ministério da Educação que também considero de
importância e que já vêm sendo implementadas pelo
Ministério, como as referentes ao Programa Brasil Alfabetizado, cuja meta é atender um milhão seiscentos e cinqüenta mil brasileiros em 2004, com ﬁnanciamento direto do MEC. Esse programa vai investir,
este ano, R$168 milhões e atender cerca de três mil
municípios brasileiros, com convênios com 23 Governos estaduais.
Outra medida do Ministério da Educação para a
qual também gostaria de deixar a nossa saudação já
está na Câmara e, nos próximos dias, deverá chegar
ao Senado. Trata-se do Programa Universidade para
Todos, o Prouni*, destinado à concessão de bolsa de
estudo integral para cursos de graduação e seqüências de formação especíﬁca em instituições privadas
de ensino superior, com ou sem ﬁns lucrativos. A bolsa
de que trata o caput será concedida a brasileiros não
portadores de diploma de curso superior cuja renda
familiar não exceda a um salário mínimo per capita.
Estamos falando com relação ao Prouni em 100 mil
vagas por ano. Assim que o projeto for aprovado, é
esse o potencial de vagas que temos condição de
criar, utilizando exatamente esses benefícios que antes estavam dispersos por meio da ﬁlantropia, que não
era devidamente aplicada, infelizmente, e que não é
totalmente transformada em bolsa de estudo para as
pessoas que não têm capacidade ﬁnanceira de cursar
as universidades e faculdades do nosso País.
Portanto, quando o Prouni entrar em vigor, essa
previsão de 100 mil vagas por ano nos dará uma perspectiva de, nos próximos cinco anos, atingir a meta de
meio milhão de vagas nas universidades exatamente
para aqueles que não têm condições ﬁnanceira de
sustentar os seus estudos.
Sr. Presidente, deixo registradas todas essa medidas importantes e fundamentais para o nosso País,
que já vem apresentando todos os índices de crescimento. Todas as análises apontam para a lógica de que
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não se trata de uma bolha de crescimento, mas de um
crescimento que vem para ﬁcar, desde que tenhamos
capacidade de dar sustentação a esse crescimento.
O Congresso Nacional tem responsabilidade
com a sustentabilidade do crescimento, principalmente
quando iniciamos mais uma semana de esforço concentrado, quando temos na pauta, aguardando votação, a Lei de Informática, a conclusão da reforma do
Judiciário, o projeto de biossegurança, as parcerias
público-privadas e as inovações tecnológicas. Todos
são projetos que têm diretamente incidência na consolidação da retomada do crescimento. Daí a responsabilidade daqueles que comparecerão a este Plenário
nos três dias de esforço concentrado – terça, quarta
e quinta-feira. É uma responsabilidade muito grande
com o nosso País.
Portanto, não poderemos estar presentes nesses três dias sem que essa pauta avance de forma
signiﬁcativa, porque todos esses indicadores positivos da economia se consolidam se pudermos agilizar
a Justiça, se pudemos dar incentivos a determinados
setores da indústria e da informática, se pudermos
fazer com que o aporte de recursos na questão da infra-estrutura possa se viabilizar por meio da questão
público privado.
É isto que o País está esperando de todos nós:
que façamos o bom debate e que façamos um bom
combate nos nossos processos eleitorais, cada um
nos seus municípios, apoiando os seus candidatos,
mas, no Plenário do Senado e nas comissões, que nos
dediquemos efetivamente a votar, negociar e aprimorar matérias tão importantes como essas que estão
na pauta e como as outras que estão para vir para o
Congresso Nacional, como a que trata do Fundo Nacional de Desenvolvimento e da Educação Básica do
nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desculpe-me por
ter passado alguns minutinhos.
Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti, o
Sr. João Ribeiro, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Leomar Quintanilha
e Papaléo Paes, sucessivamente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar Quintanilha, por permuta com o Senador Heráclito Fortes,
por vinte minutos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no momento
em que a Câmara discute uma medida provisória que
propõe a expropriação de produtores rurais em cujas
propriedades foram identiﬁcados o trabalho análogo
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ao trabalho escravo, trago a esta Casa mais uma vez
as considerações que faço a respeito, porque também
condeno, não aprovo, repudio veementemente o trabalho escravo.
Sr. Presidente, preocupa-me a interpretação da
legislação existente sobre o que é considerado trabalho
escravo na propriedade rural e a forma como isso está
sendo encarado pelos órgãos competentes.
Quero trazer ao conhecimento dos meus nobres
Pares e de toda a sociedade brasileira uma preocupação que tem causado muita inquietação no segmento
rural de nosso País. Trata-se da aplicação da legislação
que deﬁne o trabalho escravo ou do trabalho realizado
em condição análoga ao de escravo, a pretexto do qual
têm se cometido inomináveis absurdos contra a classe
que presta relevantes serviços à Nação.
O segmento rural, especialmente o agropecuário,
tem dado sucessivas demonstrações de seu potencial,
sendo responsável por uma verdadeira revolução no
campo. O setor ostenta excelente desempenho, com
reﬂexos altamente positivos nos índices de crescimento
econômico e no saldo favorável da nossa balança comercial, o que se traduz na geração de mais emprego
e renda para os brasileiros.
Os investimentos realizados em pesquisas, em
novos processos tecnológicos, propiciaram altos índices de produtividade ao setor agropecuário, tornando-o
competitivo no cenário econômico mundial. É por todos
reconhecida a vocação do Brasil para a atividade primária, que, praticada de forma sustentada, pode ser o
instrumento ideal para que o País supere esse longo
período de estagnação econômica e volte a crescer
em níveis desejáveis.
Aliás, o crescimento do País em mais de quatro
pontos percentuais deve-se também às atividades do
agronegócio, que têm origem no setor primário, no
campo, na agricultura e na pecuária.
Entretanto, é preciso garantir as condições para
que a atividade agropecuária se expanda. Não bastassem os entraves históricos ao desenvolvimento do
setor, tais como a escassez de crédito e as restrições
impostas para se ter acesso a ele, os produtores rurais
agora se deparam com uma onda de intimidações e de
constrangimentos. Reﬁro-me aos excessos cometidos
em campanhas de ﬁscalização trabalhista em propriedades rurais pelo País afora, com o objetivo de identiﬁcar
trabalho escravo. Realizadas muitas vezes de forma
abusiva, constrangedora, inclusive com a exibição de
armamento pesado, essas incursões pelas propriedades rurais têm causado extremo desconforto.
Dá-se a impressão ao brasileiro, principalmente
ao homem urbano deste País, que a fazenda é um
covil de malfeitores, que o fazendeiro é um bandido.
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Essa não é a realidade. As raízes da História do Brasil
dizem com clareza que a força deste País, de há muito, vem do campo: do homem humilde, do trabalhador
do meio rural.
Os excessos cometidos em campanhas de ﬁscalização trabalhista em propriedades rurais, com o
objetivo de identiﬁcar trabalho escravo, são realizados
de forma abusiva na grande maioria das vezes. Em
alguns casos, os produtores são tratados com discriminação, como se estivessem desempenhando uma
atividade ilegal.
É evidente que precisamos condenar qualquer
forma de trabalho que seja ultrajante e que ﬁra a dignidade humana, mas vejo a necessidade de se tratar
com maior isenção certos episódios que são divulgados
com grande alarde como sendo de trabalho escravo,
como se isso fosse uma situação contumaz, como
se isso existisse à larga neste País. Apresentam-se,
de forma ultrajante, pessoas algemadas na televisão,
alardeando-se que precisamos liberar os escravos no
Brasil. Isso não existe mais neste País, salvo raras exceções, que precisamos coibir com toda força e com
todo o rigor da lei. Entretanto, não podemos tratar de
forma genérica essa situação, da forma como está
acontecendo.
Num país em que existem milhões de pessoas
necessitando desesperadamente de trabalho para sobreviver e em que os encargos sociais são proibitivos
para uma relação formalizada de emprego, é complicado tratar qualquer oferta de trabalho como sendo
exploração de trabalho escravo.
Ora, Sr. Presidente, a História Brasileira está aí
para registrar quantos irmãos nossos, brasileiros de
todas as índoles, que não tiveram oportunidade de se
qualiﬁcar, de freqüentar os bancos escolares, fazem
de sua força natural, de seus braços o instrumento de
sustento seu e de sua família. Aquele que não pôde
freqüentar os bancos escolares, que não pôde estudar, que não pôde receber a carga de informação
necessária para ocupar cargos que exigem melhor
qualiﬁcação, busca, principalmente no meio rural, o
trabalho simples. Essas pessoas são importantes para
o empregador rural, mas este também é importante
para essas pessoas, que precisam trabalhar. A forma
como essa qualiﬁcação de trabalho escravo no País
está sendo feita intimida de tal maneira os proprietários rurais que eles simplesmente deixam de contratar
mão-de-obra sazonal, que ﬁca sem trabalho, embora
as colheitas passem da hora; ou, então, eles buscam
alternativas, como a mecanização de propriedades,
como o controle de pragas com defensivos agrícolas,
deixando assim de dar oportunidade àquele que pre-
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cisa do trabalho braçal para o sustento próprio e o de
sua família.
É preciso recordar que o trabalho escravo só ocorre quando há coerção para que alguém realize alguma
atividade laboral e com a imposição de uma punição
caso a pessoa se negue a realizar a tarefa da qual foi
incumbida. Essa coerção vem sempre associada à
proibição direta ou indireta do direito de ir e vir, através
da alegação de uma dívida crescente e permanente.
Pode caracterizar-se, ainda, pela retenção de salários e/ou documentos pessoais. Em casos extremos,
há a utilização de violência física e/ou psicológica no
trabalhador para obrigá-lo a permanecer no local de
trabalho, com a utilização de “seguranças”, “capangas”
e “ﬁscais”, às vezes portando armas de fogo. É preciso
separar o joio do trigo. É preciso identiﬁcar esse tipo
de atividade que, eventualmente, ainda possa existir
em alguma propriedade e não tratar todos os proprietários rurais da mesma forma, com essa austeridade
e com esse rigor.
A Instrução Normativa nº 1, de 1994, do Ministério do Trabalho, considera como condição análoga
à de escravo a ocorrência de fraude, dívida, retenção
de salários e documentos, ameaça e violência, para
ﬁns de cerceamento da liberdade. A Convenção nº 29
da Organização Internacional do Trabalho, de 1932,
ratiﬁcada por diversos países, inclusive pelo Brasil,
deﬁne o trabalho forçado como sendo todo tipo de
trabalho ou serviço exigido sob ameaça de sanção e
para o qual o empregado não se tenha oferecido espontaneamente.
Os trabalhadores colocados na condição de escravos podem ser arregimentados por intermediadores
de mão-de-obra, conhecidos no meio rural como “gatos”, que os atraem para exercerem funções em outras
localidades distantes, com falsas promessas de bons
salários e acomodação gratuita no local de trabalho.
Nesse caso, os trabalhadores, que podemos chamar
de vítimas de um golpe, geralmente assumem uma
dívida com transporte e com empréstimo inicial para
deixar algum dinheiro à família. Chegando ao local de
destino, são obrigados a adquirir as ferramentas de
trabalho e a alimentação em armazém de propriedade do patrão a preços que transformam a dívida em
uma bola de neve da qual não conseguirão mais se
livrar. São submetidos a longas jornadas de trabalho
em condições precárias e indignas, sob ameaça de
maus-tratos em caso de baixa produção e até mesmo
de morte no caso da tentativa de fuga. Mas essa não é
a regra. Entendo que pode ser a exceção. Há casos de
trabalhadores sazonais que ﬁcam determinado tempo
sem trabalhar e que, quando são convidados a trabalhar em fazendas distantes da cidade, Sr. Presidente,
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pedem ao proprietário rural um adiantamento para que
possam deixar o suﬁciente para a alimentação das suas
famílias. Efetivamente precisamos interpretar o que é
dívida anteriormente contraída, com a qual se retém
o empregado, se proíbe o empregado de ir e vir, e o
que é aquela ajuda que se faz ao dar um adiantamento
salarial sem nenhuma segurança de que a pessoa vá
trabalhar com ele e não vá embora no dia seguinte,
como ocorre inúmeras vezes. Eventualmente o trabalhador pega o adiantamento, vai trabalhar, não gosta
do local de trabalho e deixa o fazendeiro no prejuízo.
Estou seguro disso e a Federação da Agricultura poderá
comprovar que ocorre inúmeras vezes. No entanto, não
vi nenhuma reclamação de empresário rural e acredito
que se ele reclamar junto ao Ministério do Trabalho ou
à Federação da Agricultura ﬁcará só na reclamação.
Ninguém, nenhuma instituição, nenhum órgão vai atrás
do empregado para procurar ressarcir o patrão dessa
eventual perda. Por isso, precisamos ter bom senso e
analisar as questões com o devido equilíbrio.
Por que não utilizarmos, Sr. Presidente, a visita preventiva de técnicos do Ministério do Trabalho à
propriedade para que juntamente com o proprietário
sejam identiﬁcados os problemas e seja marcado um
período para a regularização? Pode ser de vinte ou
trinta dias esse ajuste na propriedade, dependendo
do grau de irregularidade que o ﬁscal, à luz da lei, interpretar. Não creio que a grande, a maioria absoluta
dos fazendeiros, proprietários rurais do País queiram
ou tenham interesse de trabalhar à margem da lei, não
querem; querem trabalhar dentro da legalidade e dar
a proteção conveniente e proporcional à atividade, ao
seu trabalhador.
O Brasil vem assumindo posição de vanguarda
em relação aos direitos humanos e apesar da tradição escravagista que vigorou durante a maior parte
de nossa história é signatário de vários instrumentos
internacionais, destacando-se a Declaração Universal
dos Direitos Humanos, de 1948, instituída na Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas. No
seu art. IV, a Declaração estabelece que “Ninguém
será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráﬁco de escravos serão proibidos em todas
as suas formas”.
Na Constituição Federal de 1988, há dispositivos que tratam dos direitos e garantias fundamentais,
onde estabelece que “Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, sendo que o inciso III desse mesmo artigo estabelece que “ninguém
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será submetido à tortura nem à tratamento desumano
ou degradante”.
Tramitam no Congresso Nacional propostas de
agravamento das penalidades impostas aos responsáveis por promoverem trabalho escravo. A Câmara
dos Deputados está prestes a votar a Proposta de
Emenda à Constituição nº438, de autoria do Senador
Ademir Andrade, que propõe o conﬁsco das terras
onde seja constada a prática de trabalho escravo, nos
moldes do que já ocorre em relação ao cultivo ilegal
de plantas psicotrópicas, sem direito do proprietário
à indenização. Outro projeto tipiﬁca como hediondo
o crime cometido pelos responsáveis pela utilização
de trabalho escravo, principalmente quando envolver
menores de 14 anos. Propõe-se, ainda, que empresas
que se utilizam de trabalho escravo sejam proibidas de
participar de licitações públicas ou de receber incentivos ﬁscais. Há um projeto de lei que chama a atenção pelo absurdo ao prever que empresas nacionais
ou sediadas em território nacional sejam proibidas de
contratar com empresas que explorem trabalho degradante em outros países. Como exercer ﬁscalização de
forma eﬁciente em empresas estrangeiras que possam
desenvolver trabalho aqui? Como fazer valer uma posição desse tipo?
Que dizer, também, daqueles que se dispõem a
arregimentar trabalhadores em outros locais e que são
igualados pela legislação proposta aos que exploram
o trabalho escravo? Muitas vezes, estão fazendo um
grande bem, ajudando a prover ocupação para muitos
que se encontram desempregados em seus locais de
origem e levando mão-de-obra para regiões onde ela
pode estar escassa.
Sr. Presidente, é necessário bom senso das autoridades na aplicação da legislação que deﬁne o
trabalho escravo. Um ﬁscal do trabalho, por exemplo,
não pode simplesmente, pelo fato de os trabalhadores
não terem o devido registro na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, concluir que se trata de trabalho
escravo. Ele pode, nesse caso, punir a empresa por
não efetuar o registro e não recolher as contribuições
previdenciárias. Essa é a falta constatada. No caso
de se detectar condições sanitárias e de acomodação
precárias, é preciso considerar as características e
as peculiaridades de cada região. É comum, em meu
Estado, por exemplo, famílias residirem em casas de
pau-a-pique, com cobertura de palha, sem a existência
sequer de uma fossa séptica. Essa realidade pode ser
observada diariamente em muitas cidades brasileiras,
não somente no interior como também nos grandes
centros urbanos. Com exigir de um empregador rural
que este ofereça acomodações confortáveis em locais
isolados, inóspitos, de difícil acesso para atender tra-
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balhadores temporários que não têm em suas próprias
residências um mínimo de conforto?
Sr. Presidente, sei que o meu Estado, o Tocantins,
guarda muita semelhança com as peculiaridades do
seu Estado, que V. Exª tão brilhantemente representa
nesta Casa. Há muitas pessoas que moram com suas
famílias há mais de 20, 30, 40 anos em casas de palha,
parede de cobertura, piso de chão batido, sem fossa
séptica, sem costume de usar a fossa séptica em sua
moradia. Aliás, o Governo Federal tem um programa
muito bem desenvolvido pela Fundação Nacional de
Saúde que constrói fossas sépticas, instalações sanitárias em milhares de propriedades urbanas brasileiras
que ainda não possuem.
Então é preciso que analisemos a situação para
não chegarmos com os nossos costumes. Não conheço nenhum ﬁscal que tenha origem no meio rural,
que tenha a vivência, que tenha o costume do meio
rural. A grande maioria vive na cidade, tem o costume
da cidade, mora em cidade pavimentada, tem energia elétrica em casa, na rua, tem escola no ﬁnal do
quarteirão, hospital no outro quarteirão, todo tipo de
atendimento totalmente diferente do meio rural, da
simplicidade da vida rural. Então, é preciso que haja
bom senso, Sr. Presidente, e as nossas autoridades
possam efetivamente respeitar e digniﬁcar o cidadão
que trabalha no meio rural com a sua família, de sol a
sol, produzindo aquilo que é mais signiﬁcativo para o
ser humano, o alimento, sem o qual nenhum de nós
passa um, dois, três, quatro ou cinco dias. Podemos
passar três, quatro, dez ou cem dias sem o paletó, sem
o automóvel, sem a caneta, sem o relógio, mas não
passaremos esse tempo sem o alimento. E é o homem
do campo, o homem do meio rural que provê a mesa
de todo cidadão brasileiro desse elemento essencial
à vida, que é o alimento.
Entendo, Sr. Presidente, que o produtor rural precisa ser tratado com respeito e com dignidade. Estou
seguro de que a sua intenção é, com o seu trabalho,
contribuir para o desenvolvimento da sua comunidade
e do nosso querido Brasil.
Solicitaria, Sr. Presidente, já que ﬁz alguns apontamentos a mais, que V. Exª considerasse como lido
o meu expediente, para que esse registro conste nos
Anais desta Casa por inteiro.
Era o que eu gostaria de registrar.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR LEOMAR QUINTANILHA.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
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e Srs. Senadores, ocupo a tribuna do Senado Federal
para trazer ao conhecimento dos meus nobres Pares
e de toda a sociedade brasileira uma preocupação que
tem causado muita inquietação no segmento rural do
nosso País. Trata-se da aplicação da legislação que
deﬁne o trabalho escravo ou o trabalho realizado em
condição análoga à de escravo, a pretexto da qual têmse cometido inomináveis absurdos contra uma classe
que presta relevantes serviços à Nação.
O segmento rural, especialmente o agropecuário,
tem dado sucessivas demonstrações do seu potencial,
sendo responsável por uma verdadeira revolução no
campo. O setor ostenta excelente desempenho, com
reﬂexos altamente positivos nos índices de crescimento
econômico e no saldo favorável da nossa balança comercial, o que se traduz na geração de mais emprego
e renda para os brasileiros. Os investimentos realizados em pesquisas e em novos processos tecnológicos
propiciaram altos índices de produtividade ao setor
agropecuário, tornando-o competitivo no cenário econômico mundial. É por todos reconhecida a vocação
do Brasil para a atividade primária que, praticada de
forma sustentada, pode ser o instrumento ideal para
que o País supere este longo período de estagnação
econômica e volte a crescer em níveis desejáveis.
Entretanto, é preciso garantir as condições para
que a atividade agropecuária se expanda. Não bastassem os entraves históricos ao desenvolvimento do
setor, tais como a escassez de crédito e as restrições
impostas para se ter acesso a ele, os produtores rurais
agora se deparam com uma onda de intimidações e de
constrangimentos. Reﬁro-me aos excessos cometidos
em campanhas de ﬁscalização trabalhista em propriedades rurais país afora com o objetivo de se identiﬁcar
trabalho escravo. Realizadas muitas vezes de forma
abusiva, constrangedora, inclusive com a exibição de
armamento pesado, essas incursões pelas propriedades rurais têm causado desconforto. Em alguns casos
os produtores são tratados com discriminação, como
se estivessem desempenhando uma atividade ilegal.
É evidente que precisamos condenar qualquer
forma de trabalho que seja ultrajante e que ﬁra a dignidade humana, mas vejo a necessidade de se tratar
com maior isenção certos episódios que são divulgados com grande alarde como sendo trabalho escravo.
Num País em que existem milhões de pessoas necessitando desesperadamente conseguir um trabalho
para sobreviverem e em que os encargos sociais são
proibitivos para uma relação formalizada de emprego
é complicado tratar qualquer oferta de trabalho como
sendo exploração de trabalho escravo.
É preciso recordar que o trabalho escravo só ocorre quando há coerção para que alguém realize alguma
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atividade laboral com a imposição de uma penalidade
se essa pessoa se negar a realizar a tarefa da qual
foi incumbida. Essa coerção vem sempre associada à
proibição direta ou indireta do direito de ir e vir, através
da alegação de uma dívida crescente e permanente.
Pode caracterizar-se, ainda, pela retenção de salários
e/ou documentos pessoais. Em casos extremos há utilização de violência física ou psicológica do trabalhador
para obrigá-lo a permanecer no local de trabalho, com
a utilização de “seguranças”, “capangas” e “ﬁscais”, às
vezes portando armas de fogo.
A Instrução Normativa nº 1, de 1994, do Ministério do Trabalho, considera como condição análoga
à de escravo a ocorrência de fraude, dívida, retenção
de salários e documentos, ameaça e violência, a ﬁm
do cerceamento da liberdade. A Convenção nº 29 da
Organização Internacional do Trabalho, de 1932, ratiﬁcada por diversos países, inclusive pelo Brasil, deﬁne
o trabalho forçado como sendo todo tipo de trabalho
ou serviço exigido sob ameaça de sanção e para o
qual o empregado não se tenha oferecido espontaneamente.
Os trabalhadores colocados na condição de escravos costumam ser arregimentados por intermediadores
de mão-de-obra, conhecidos no meio rural como Gatos, que os atraem para exercerem funções em outras
localidades distantes com falsas promessas de bons
salários e acomodação gratuita no local de trabalho.
Nesse caso, os trabalhadores, que podemos chamar de
vítimas de um golpe, geralmente assumem uma dívida
com o transporte e com um empréstimo inicial para deixarem algum dinheiro com a família. Chegando ao local
de destino, são obrigados a adquirir as ferramentas de
trabalho e a alimentação em armazém de propriedade do patrão, a preços que transformam a dívida em
uma bola de neve, da qual não conseguirão mais se
livrar. São submetidos a longas jornadas de trabalho,
em condições precárias e indignas, sob a ameaça de
maus tratos em caso de baixa produção e até mesmo
de morte, no caso de tentativa de fuga.
Essas são algumas características do trabalho
escravo, que se dá principalmente no meio rural, embora também se encontrem ocorrências no meio urbano,
na maioria das vezes envolvendo a utilização de imigrantes ilegais, que buscam uma vida melhor fora de
seus países de origem. A prática do trabalho escravo
é uma atitude inaceitável no trato de semelhantes que
já deveria ter sido extinta há muito tempo. Atualmente,
até mesmo animais que auxiliam no trabalho humano
são protegidos contra tratamento cruel.
O Brasil vem assumindo posição de vanguarda
em relação aos direitos humanos e, apesar da tradição escravagista, que vigorou durante a maior parte
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de nossa história, é signatário de vários instrumentos
internacionais, destacando-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, instituída na Assembléia Geral das Nações Unidas. No seu artigo IV
a declaração estabelece que “Ninguém será mantido
em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráﬁco de
escravos serão proibidos em todas as suas formas”.
O País é signatário também de outros instrumentos
internacionais patrocinados pela Organização das
Nações Unidas, pela Organização Internacional do
Trabalho e pela Organização dos Estados Americanos, cujas normas foram transpostas para vigorarem
no território nacional.
Na Constituição Federal de 1988, apesar de não
constar expressamente a palavra escravidão, nos dispositivos que tratam dos direitos e garantias fundamentais está assegurado, no artigo 5º, que “Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”,
sendo que o inciso III desse mesmo artigo estabelece
que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”.
No que se refere à legislação infraconstitucional
brasileira, o Código Penal tipiﬁca, de forma detalhada,
em seu art. 149, o crime de escravidão. A atual redação
desse artigo é recente e foi dada pela Lei nº 10.803,
de 11 de dezembro de 2003. O art. 149 do Código Penal estabelece “pena de reclusão de dois a oito anos e
multa, além de pena correspondente à violência, para
quem reduzir alguém à condição análoga à de escravo,
quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada
exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes
de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua
locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto”. É de se notar, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, que essa pena é sumamente
rigorosa, pois a aprovação da lei se deu num tempo e
num clima em que há forte envolvimento do governo
e da sociedade com o compromisso de eliminar a escravidão como forma de realização do trabalho.
Tramitam no Congresso Nacional propostas de
agravamento das penalidades impostas aos responsáveis por promoverem trabalho escravo. A Câmara
dos Deputados está prestes a votar a Proposta de
Emenda à Constituição nº 438, de 2001, de autoria
do Senador Ademir Andrade, que propõe o conﬁsco
de terras onde seja constatada a prática de trabalho
escravo, nos moldes do que já ocorre em relação ao
cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, sem direito do
proprietário à indenização. Outro projeto tipiﬁca como
hediondo o crime cometido pelos responsáveis pela
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utilização de trabalho escravo, principalmente quando envolver menores de 14 anos. Propõe-se, ainda,
que empresas que se utilizam de trabalho escravo
sejam proibidas de participarem de licitações públicas ou de receberem incentivos ﬁscais. Há um projeto
de lei que chama a atenção pelo absurdo ao prever
que as empresas nacionais ou sediadas em território
nacional sejam proibidas de contratar com empresas
que explorem trabalho degradante em outros países.
Como exercer uma ﬁscalização eﬁciente nas empresas estrangeiras para veriﬁcar a existência de trabalho
degradante ou escravo? Como fazer valer uma proposição desse tipo?
Que dizer, também, daqueles que se dispõem a
arregimentar trabalhadores em outros locais e que são
igualados pela legislação proposta aos que exploram
o trabalho escravo? Muitas vezes, eles estão é fazendo um grande bem, ajudando a prover ocupação para
muitos que se encontram desempregados em seus
locais de origem e levando mão-de-obra para regiões
onde ela pode estar escassa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é necessário bom senso das autoridades na aplicação da legislação que deﬁne o trabalho escravo. Um ﬁscal do
trabalho, por exemplo, não pode simplesmente, pelo
fato de os trabalhadores não terem o devido registro
na Carteira de Trabalho e Previdência Social, concluir
que se trata de trabalho escravo. Ele pode, nesse
caso, punir a empresa por não efetuar os registros e
não recolher as contribuições previdenciárias. Esta é
a falta constatada. No caso de se detectar condições
sanitárias e de acomodação precárias é preciso considerar as características e peculiaridades de cada região. É comum, no meu Estado, por exemplo, famílias
residirem em casas de pau a pique, com cobertura
de palha, sem a existência sequer de uma fossa séptica. Essa realidade pode ser observada diariamente
em muitas cidades brasileiras, não só no interior mas
também nos grandes centros urbanos. Como exigir de
um empregador rural que este ofereça acomodações
confortáveis em locais isolados, inóspitos, às vezes
de difícil acesso, para atender trabalhadores temporários que não têm em suas próprias residências um
mínimo de conforto?
Como aceitar que se puna o proprietário, inclusive
com a perda de suas terras se, por exemplo, os pais
levarem as crianças para o trabalho quando o contrato é por produtividade? A ação de trabalho infantil,
nesse caso, decorre de uma iniciativa dos pais, sobre
a qual se torna difícil o patrão exercer controle total.
Também pode se dar o caso de proprietários que residem distante de suas propriedades agrícolas. Como
proceder se os administradores utilizarem por sua
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conta e risco o trabalho escravo, para se apropriarem
até mesmo do valor dos salários dos trabalhadores?
É justo, nesse caso, punir o proprietário com a perda
de suas terras?
Outra questão que precisa ser considerada é que
a ﬁscalização do trabalho tem se amparado em instruções normativas do Ministério do Trabalho aplicáveis
estritamente aos trabalhadores urbanos, as quais não
encontram equivalência na legislação que disciplina o
trabalho rural. Como resultado, temos uma elevação
assombrosa no número de irregularidades, por conta
da aplicação de regras criadas especiﬁcamente para
o meio urbano. Não há como comparar o trabalho urbano com o rural, que guarda características e especiﬁcidades próprias.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para imputar a alguém a responsabilidade de promover trabalho
escravo, com todas as penalidades decorrentes desse
crime, é necessário que haja provas irrefutáveis dessa
condição, tais como a existência de seguranças armados no local, cerceando os trabalhadores no seu direito
de ir e vir; a obrigatoriedade de comprar no armazém
do patrão a preços extorsivos e outros fatos que evidenciem tratar-se de condição degradante e análoga
à escravidão. Além disso, é imprescindível que se garanta o direito de ampla defesa aos acusados dessa
prática, com a instauração do devido processo legal
e a concessão do tempo necessário para a sua tramitação. Não é possível que se condene sumariamente
uma pessoa, expondo-a a execração pública através
da mídia, sem que lhe seja facultado o direito constitucional de se defender, como temos assistido.
É preciso tomar muito cuidado para se evitar
que os proprietários rurais sejam simplesmente satanizados. Não é justo esse tratamento preconceituoso
com uma classe que, em sua grande maioria, dá uma
enorme contribuição ao crescimento deste País. Também é preciso muito cuidado e rigor nas ﬁscalizações,
pois os agentes do governo não podem extrapolar suas
atribuições e nem se colocar acima da lei, efetuando
autuações sem fundamento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não pretendo, com este pronunciamento, defender a impunidade
daqueles que são realmente culpados. Considero que
qualquer forma de escravidão é totalmente inaceitável no estágio civilizatório a que chegamos. Por outro
lado, o Governo vem fazendo grande alarde em torno
de seu “Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho
Escravo”. É claro que se trata de iniciativa das mais
louváveis, mas a busca desenfreada por resultados não
pode desaguar em prejuízos àqueles que trabalham
seriamente em suas propriedades rurais.
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Reconheço que as regiões muito afastadas dos
centros urbanos são mais passíveis de abrigarem pessoas mal intencionadas, inescrupulosas, capazes de
utilizar mão-de-obra escrava. Sei que o meu Estado
do Tocantins oferece condições favoráveis a esse tipo
de exploração humana, aparecendo em posição de
destaque entre as unidades federativas onde existe o
trabalho em condições indignas, colocando-se como
o terceiro Estado em ocorrências, atrás apenas do
Pará e do Maranhão. Mas o meu objetivo, com este
pronunciamento, é chamar a atenção dos brasileiros
para evitar que abusos de autoridade e a apresentação
de resultados enganosos no que se refere a objetivos
sociais acabem desembocando em sérias e irremediáveis injustiças a proprietários rurais que muito doam
de si para o engrandecimento desta Nação.
O segmento rural precisa é de apoio para continuar cumprindo a sua função social, produzindo cada
vez mais alimentos e gerando emprego e renda para
os brasileiros.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Leomar Quintanilha, o Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Nobre Senador Leomar Quintanilha,
esta Presidência informa-lhe que a transcrição solicitada por V. Exª encontra amparo no Regimento da
Casa e será atendida.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
nobre Senador Jorge Bornhausen, por permuta com
o Senador Heráclito Fortes.
V. Exª dispõe de até 20 minutos, nobre Presidente
do Partido da Frente Liberal.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o período eleitoral,
naturalmente, traz a diminuição do debate congressual.
Isso por si só garante um benefício a quem está no Governo. Mas aqui as coisas se fazem de forma diferente.
Em vez de utilizar esse benefício, o Governo por atos,
palavras e omissões, comete contínuos erros.
Senão, vejamos: já neste período pré-eleitoral
constatamos, com tristeza, um crime de improbidade
administrativa cometido pelo Banco do Brasil, com a
aquiescência da sua diretoria, que comprou ingressos
de um show cuja ﬁnalidade era a construção de uma
sede do PT. Logo depois vimos a demissão, a pedido,
do diretor do Banco Central, o Sr. Candiota. Denunciado na imprensa, procurou sair do palco da vida públi-
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ca, mas de maneira igual ao Sr. Waldomiro Diniz: não
foi demitido, pediu demissão. Falta de autoridade por
parte de um Governo fraco.
Seguiram-se as acusações ao Presidente do
Banco Central. O Senado, de forma muito clara, pelas
suas Lideranças, aceitou que o Sr. Henrique Meirelles
viesse logo à Comissão de Assuntos Econômicos e
procurasse desfazer aquilo que lhe era imputado. Não
quis assim o Presidente do Banco Central. Preferiu ser
convocado, convidado, em face da função do seu cargo,
e até hoje, tal como o Presidente do Banco do Brasil,
o Sr. Casseb, não marcou data, o que deixa realmente
preocupada esta Casa, que autorizou a nomeação do
Sr. Henrique Meirelles.
Ainda tivemos, neste período pré-eleitoral, atos
claros de autoritarismo. Primeiro, a criação do Conselho Federal de Jornalismo.
O PFL reuniu a sua Comissão Executiva e, em
nota oﬁcial, repudiou a tentativa de criar condições
negativas ao exercício da nobre proﬁssão do jornalismo. Ainda nesse período pré-eleitoral, o Governo encaminhou proposta do Ministério da Cultura, criando a
Ancinav, uma nova medida de autoritarismo, arbitrária,
de censura ao cinema e aos audiovisuais, incompatível
com a democracia moderna.
Mas os erros continuaram. Editou o Presidente
da República uma medida provisória, transformando
o cargo de Presidente do Banco Central em cargo de
Ministro. Medida inconstitucional. Não há como legislar sobre o sistema ﬁnanceiro por meio de medidas
provisórias e, sim, por lei complementar. Além do que
a criação que foi especíﬁca para um foro privilegiado
também transgride a legislação, que não permite esse
tipo de mudança utilizando-se como instrumento a
medida provisória.
Já no início do Governo, falou-se em criar um
Ministério extraordinário para o Presidente do Banco
Central. A idéia era preservar o seu mandato para que
não viesse a renunciar aos 180 mil votos que obteve
dos eleitores goianos.
A idéia desapareceu, o Presidente renunciou ao
seu mandato de Deputado, e agora ressurge em mau
momento, porque dá a clara impressão de que, diante
de denúncias, procura o Presidente do Banco Central
desviar o foro para o foro especial, o que não é bom
para o Banco e nem para o Brasil. Além do que uma
medida provisória requer urgência e relevância, dados
essenciais a sua aprovação e transformação em lei, e
que inexistem, já que só agora, transcorrido mais de
um ano e meio de mandato, é que descobriram essa
urgência e relevância, fato que será objeto de contestação, aqui nesta Casa, pelas nossas Lideranças,
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pela Liderança do PFL, tal como já ocorreu na medida
provisória dos bingos.
Mas não parou aí a ação desastrosa do Governo
do PT. Veio o veto ao acesso irrestrito do Siaﬁ, postura
legal que se vinha renovando ano a ano e instrumento
largamente utilizado pelo PT na ﬁscalização de governos anteriores. Agora, tal instrumento é objeto de veto
por parte do Presidente da República, para, segundo
suas razões, substituir o dispositivo e o artigo 100 da
LDO por um projeto de lei. Ora, Srs. Senadores, tratase de um projeto de lei sem urgência, um projeto de
lei que não sabemos se será aprovado ou não. Coloca, assim, o PT a sua marca de autoritarismo, e deixa
em dúvida a transparência que a sociedade hoje exige de um governo, retirando do Congresso Nacional a
possibilidade da permanente ﬁscalização, que é uma
das obrigações dos congressistas, especialmente da
Oposição. E, se não vier a ser aprovado o projeto de
lei, ﬁcaremos inibidos de ﬁscalizar os atos orçamentários do Poder Executivo? Isso é um cerceamento, e
não uma invasão de poderes, que é a argumentação
apresentada pelo Governo. É um cerceamento ao Poder Legislativo, que não podemos aceitar.
Mas, se não bastasse essa quantidade de erros,
por atos, ações e omissões, o Governo, de forma bem
escondida, sub-reptícia, na Medida Provisória nº 178,
acrescentou uma mudança de datas no pagamento das
dívidas das prefeituras. Para beneﬁciar quem? Todas
as prefeituras? Ora, só a prefeitura de São Paulo obteve, neste período do Governo do PT, 40% de todos
os empréstimos alocados pelas prefeituras brasileiras,
que são mais de 5.500. E a data? Foi para resolver
um problema de caixa da prefeitura mal administrada
pelo PT em São Paulo, passando do dia 3 ao dia 30,
um alívio, um socorro, um sopro inútil, na tentativa de
dar à candidata do PT condições melhores de disputa quando, na realidade, ela vem gerenciando mal as
ﬁnanças públicas daquele grande município.
Contudo, não parou aí. O Presidente da República, que apresentou o projeto de criação do Conselho Regional de Jornalismo, em tom de brincadeira
– espero eu –, mas muito sem graça, em mais uma
de suas viagens ao exterior, chamou os jornalistas de
covardes. Acha que está dirigindo um sindicato, acha
que deve seguir as regras daquilo que pouco aprendeu no curso da sua vida. Hoje, o Presidente dirige o
País e, tendo essa responsabilidade, não pode deixar
de manter a linha de um Chefe de Estado e de um
Chefe de Governo, especialmente quando trata com
a imprensa e, de forma muito mais especial, quando
trata de assuntos brasileiros no exterior.
Entretanto, não ﬁcou por aí o Presidente neste
período pré-eleitoral. Sua Excelência esteve no Ga-
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bão, visitando um presidente ditador, com mais de
trinta anos no poder, e desﬁlou em um Rolls-Royce
nas ruas daquele país, de forma absolutamente imodesta. Certamente, Sua Excelência não foi alertado,
nem pelo Itamaraty nem pelo seu assessor especial
de assuntos internacionais, de que aquele presidente
visitado era acusado de desvios e de manutenção de
contas enormes na Europa. No Gabão, além do mais,
sem autorização do Senado Federal e do Congresso
Nacional, o Presidente Lula perdoou uma dívida de
US$38 milhões. Depois, ainda no exterior, em outra
visita, gabou-se de ter procurado a receita de uma permanência maior no poder. É preciso que o Presidente
dê mais respeito ao cargo que ocupa.
Porém, o Presidente não parou aí. Em matéria
de política externa, mal assessorado certamente, o
Presidente tentou criar o Grupo de Amigos de Cuba
na terceira reunião do Grupo do Rio. Amigos de Cuba?
Não! Amigos de Cuba todos somos. Amigos de Fidel
Castro, o ditador há mais tempo à frente de uma nação.
E foi rechaçado. Mais um fracasso de nossa política
externa desavisada, terceiro-mundista, que não tem
– como deve ter a diplomacia de um país como o Brasil
– sempre em mente a política de resultados.
Mas, para chegarmos ao décimo segundo item
dos erros cometidos por ação ou omissão do Governo
do Presidente Lula e do PT, leio hoje, estarrecido, em
uma coluna do jornal O Globo, que o avião adquirido para as viagens do Presidente da República – em
má hora, em luxo desnecessário, em desperdício de
dinheiro público no corte de verbas muito mais importantes, como seriam as destinadas à duplicação da
BR–101 em meu Estado – não tem pouso na pista do
aeroporto de Brasília. Não adianta o luxo, a riqueza,
a banheira de hidromassagem. Ele vai ter que pousar
em outro aeroporto, ou então vão aumentar a pista, e
os R$170 milhões, gastos inutilmente com essa brincadeira de luxo do Presidente da República, terão ainda
mais reﬂexos no Orçamento do nosso País: aumentar
uma pista para atender a uma vaidade do Senhor Presidente da República.
Finalmente, ao citar o décimo terceiro item dos
erros, ações e omissões no período pré-eleitoral do
Presidente e de seu Governo, quero frisar a ida do
Presidente da República à televisão, em cadeia nacional. Essa utilização é vedada em lei. O art. 73 da Lei
Eleitoral estabelece:
Art. 73. São proibidos aos agentes públicos as seguintes condutas tendentes a afetar
a igualdade de oportunidade entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
...........................................................................
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VI – nos três meses que antecedem o
pleito:
...........................................................................
c) fazer pronunciamento em cadeia de
rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e
característica das funções de Governo.
Não era urgente; não era relevante. Era uma tentativa eleitoral frustrada.
Reclamamos, como Presidente do PFL, junto
ao Tribunal Superior Eleitoral. A nossa representação
não pôde ser examinada a tempo, mas entramos com
o pedido de direito de resposta.
Ali foi feita uma tentativa de massiﬁcação, pela
comunicação de resultados medíocres de uma economia que podia estar crescendo a 8%, 9%. Enquanto o
mundo cresce a cerca de 5%, o Governo se auto-elogia
porque o Brasil vai crescer 3% ou 3,5%. Não vai recuperar um milhão de postos de trabalho, de empregos,
perdidos pela recessão provocada pela má gerência
governamental em 2003, tampouco vai fazer com que o
Brasil tenha um crescimento sustentado, porque faltam
investimentos e credibilidade ao Governo, que diminui
o poder das agências, que retroage para a estatização,
que não compreende a modernidade e quer usufruir
de resultados que são da iniciativa privada e não do
poder público. A iniciativa privada que este mesmo
Governo atolou com impostos, taxas e tributações que
elevaram a nossa carga tributária a 40%.
Esses são os 13 itens pré-eleitorais do PT, que
vai ter a resposta da sociedade brasileira nas urnas
de 3 de outubro e na conﬁrmação de 31 de outubro,
pelas promessas não cumpridas, pelos empregos não
criados, pelo salário mínimo não ajustado, pelas políticas sociais errôneas e ultrapassadas.
Concedo um aparte ao Senador Paulo Octávio.
O Sr. Paulo Octávio (PFL – DF) – Senador Jorge Bornhausen, quero cumprimentá-lo pelo brilhante
pronunciamento, que, por sinal, é um alerta à Nação
brasileira. Todos os itens que V. Exª assinala e registra
nesta Casa, com a elegância que lhe é peculiar, em
uma oposição responsável, mostra que o Brasil precisa
saber o que está acontecendo com seu Governo. São
itens que muitas vezes passam despercebidos. Não
adianta aumentar a nossa carga tributária e perdoar
dívidas de outros países sem consultar o Congresso.
Ainda bem que essa irresponsabilidade é registrada
por V. Exª. Por isso, quero cumprimentá-lo pelo seu
pronunciamento, do qual gostaria de ter uma cópia. A
imprensa brasileira tem a responsabilidade de publicar
nos jornais de amanhã este pronunciamento que é um
alerta à Nação brasileira.
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O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Agradeço ao eminente Senador Paulo Octávio e concluo dizendo que voltarei a esta tribuna amanhã para analisar
o momento econômico do Brasil e a falta de capacidade
e gerência administrativa do Governo do PT.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jorge Bornhausen, o Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º VicePresidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, cumprimento o Presidente do meu Partido, Senador Jorge
Bornhausen, pelo libelo que acaba de apresentar a
esta Casa, mostrando o comportamento do Governo
somente nesses últimos 15 ou 20 dias. Há comprometimentos de ordem ética e política.
Senador Papaléo Paes, o esqueleto de Waldomiro, de Casseb, de Pizzolato e de Delúbio está guardado. Pensam os que fazem o Governo do PT que o
povo vai esquecer, que o povo não vai cobrar a vinda
do Dr. Meirelles, que está convidado e que tem o dever de, nesta semana, marcar a data. Ele, que está
agora suﬁcientemente blindado, deve marcar a data
e vir aqui para esclarecimentos, que até penso que
tem condições de prestar. O Governo está cheio de
esqueletos no campo moral, no campo do padrão
ético, e acrescento alguns – como coloca o Senador
Jorge Bornhausen com muita propriedade – no campo da truculência: basta melhorar uns pontinhos na
avaliação popular, que começa a chamar jornalista de
covarde. Eu mesmo estive com um que, na República
Dominicana, sem mais nem menos, foi chamado por
Sua Excelência o Presidente de covarde. E não houve
provocação, nada. Sua Excelência simplesmente disse
que eram covardes porque queriam o conselho a vida
toda. Quem, cara pálida? Quem queria o conselho?
As diretorias das associações estaduais, compostas e
dirigidas por assessores de imprensa de órgãos públicos? Ou a imprensa livre, que tem realizado trabalho
exemplar ao denunciar o ilícito no País?
A truculência e o padrão ético estão comprometidos. Não tenho dúvida, conforme disse o Senador
Jorge Bornhausen, que o povo julgará serenamente,
avaliará e apresentará, estou certo, ao Governo do
PT o sinal amarelo de advertência: “Alto lá!”. Mas tudo
que disse o Senador Jorge Bornhausen, os 13 pontos,
desembocam em algo que já está sendo chamado de
Projeto Gabão. Sr. Presidente Eduardo Siqueira Cam-
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pos, V. Exª sabe o que é o Projeto Gabão? É um projeto decorrente do sonho, do delírio mental do PT que,
deﬁnitivamente, se apoderou dos postos importantes
na hierarquia do Brasil. Para eles, são favas contadas
que o Presidente Lula vai se reeleger, são favas contadas que a Prefeita Marta Suplicy vai se reeleger, são
favas contadas que o senador A ou o deputado B serão
futuros prefeitos de São Paulo. E por aí vai. É o projeto Gabão da permanência no poder. Conforme disse
o Presidente Lula ao Presidente da Costa Rica, num
gracejo desnecessário e não engraçado, ele tinha ido
ao Gabão aprender como se ﬁca 37 anos no poder e
ainda se pleiteava reeleição.
O Projeto Gabão passa por um fato apenas de
relance mencionado pelo Senador Jorge Bornhausen,
que eu me vejo na obrigação de aprofundar, porque
isso diz muito respeito às relações do dia-a-dia aqui
no Congresso. Senador Papaléo Paes, V. Exª e eu fomos vítimas do conto do vigário. Sabia V. Exª? V. Exª
não sabe que em tempo de eleição é proibido fazer
convênio com município? V. Exª, como eu, não sabe
que em tempo de eleição nem emenda parlamentar
pode ser liberada? Sabe o que aconteceu? Lembrase da Lei nº 10.890, de 2 de julho de 2004? Não deve
se lembrar, como também não me lembraria. Trata-se
daquela medida provisória transformada em lei na qual
todos votamos de boa-fé – creio que foi unanimidade
–, que antecipava recursos da Cide, supúnhamos nós,
para Estados e Municípios que estivessem sob regime
de calamidade pública, além do Distrito Federal, para
que com aquele dinheiro pudessem ser reparadas
obras desfeitas pelas enchentes, pelos terremotos,
por intempéries quaisquer. E com boa-fé votamos a
medida provisória, cujo art. 1º dizia:
A União, em caráter excepcional e mediante proposta do Ministério da Integração
Nacional, antecipará aos Estados e ao Distrito Federal, em cujas áreas ocorrer dano
na infra-estrutura de transportes em função
de situação de emergência ou estado de calamidade pública, reconhecidos pelo Poder
Executivo Federal, a transferência de recursos prevista no art. 1º-A da Lei nº 10.336, de
19 de dezembro de 2001, exclusivamente em
relação à parcela pertencente aos Estados e
ao Distrito Federal.
Votei o texto tranqüilamente, Senador Jorge Bornhausen, imaginando que estivesse votando a antecipação da Cide, uma matéria pacíﬁca, em que não
havia muito a discutir. Porém, não percebemos o que
o Relator na Câmara, Deputado Hélio Esteves, do
Partido dos Trabalhadores do Amapá, incluiu no texto,
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sorrateira e espertamente, mediante pedido da Prefeita
Marta, apresentado por escrito em abril de 2004 e não
atendido pelo Governo Federal.
Senador Jorge Bornhausen, assim como eu, V.
Exª já foi Governador e sabe que, feita a renegociação das dívidas – que ﬁz em relação ao meu Estado
–, o Ministério da Fazenda é mais do que rigoroso no
cumprimento do pagamento das parcelas, no número
de meses e nos valores a pagar. O órgão é absolutamente intransigente e não aceita sequer discutir mudanças, tanto que baixou uma norma pela qual só se
muda critério de renegociação de dívida, seja qual for
o critério, por projeto de lei.
A Prefeita Marta – incluída no Projeto Gabão
como ﬁgura proeminente, de proa, que está à frente
do projeto – oﬁciou ao Governo da União a necessidade ou o desejo de mudar a data do dia 03 para o
dia 30 do mês. E o Governo Federal, por mais desejo que tivesse – e tem muito, tem o desejo do mundo
todo de atender aos prefeitos do PT e à Prefeita Marta
sobremaneira –, não dispunha de instrumentos legais.
Entretanto, tinha a esperteza, e obteve o instrumento:
o Deputado Hélio Esteves, do PT do Amapá, incluiu o
art. 3o, para o qual nem V. Exª, Senador Papaléo, nem
eu atinamos, com a seguinte redação:
Art. 3º Fica autorizada a alteração, por no
máximo 2 (duas) vezes e respeitado o mês de
vencimento, da data de exigibilidade da prestação dos contratos celebrados ao amparo da
Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de agosto
de 2001, e suas edições anteriores.
V. Exªs entendem isso? Eu não entendo, mas
agora sei o que signiﬁca. Primeiramente, esta MP diz
respeito a Estados, Distrito Federal e Municípios, mas
esta menção só diz respeito aos Municípios, ou seja,
não dá o direito a Estados a fazerem modiﬁcações no
vencimento de dívidas mobiliárias. E quem tem dívidas
mobiliárias? O meu Município de Mossoró tem dívidas
de letras do Tesouro? Tem coisa nenhuma! Tem lá o
direito de emitir letra? Nem Pau dos Ferros, nem Lajes, nem Umuarama! Apenas São Paulo e Município
assemelhado.
Portanto, o texto foi feito sob encomenda para o
Município de São Paulo – que, como diz o Senador
Jorge Bornhausen, detém 40% das dívidas –, em um
gesto de esperteza, em uma MP que nós, Senador
Papaléo Paes, votamos com absoluta boa-fé.
E o que aconteceu? Senador Eduardo Siqueira
Campos, em tempo de eleição, não se pode transferir
uma prata, um real para Município, por convênio ou
por emenda parlamentar, mas a esperteza da MP liberou uma nota para o Município de São Paulo, que está
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nadando em dinheiro. A data passou do dia 03 para o
dia 30, de um mês para o outro. A receita continuou e
a despesa deixou de existir. É quase uma nota preta
para investimento; é como um 13º salário para o Município de São Paulo.
Deus me livre de ﬁcar imaginando que o que vi
em São Paulo, de um mês para o outro, deva-se ao
produto dessa economia ou dessa receita adicional,
da qual nenhum Município tomou conhecimento, exceto São Paulo.
Com a denúncia da jornalista Catia Seabra, da
Folha de S.Paulo, o Rio de Janeiro já vai tomar chegada. Aliás, minha homenagem à jornalista Catia Seabra. Graças a Deus o Conselho Federal de Jornalismo não está vigendo, porque ela seria provavelmente
uma vítima de censura, pois teria invadido uma área
que não é conveniente, embora esteja prestando um
serviço de utilidade pública em prol da moralidade e
do padrão ético do Brasil.
Senador Eduardo Siqueira Campos, estive em
São Paulo, nos meses de junho, julho e agosto. De julho a agosto, a cidade ﬁcou vermelha. Nunca vi tanta
publicidade em minha vida, tanta presença de campanha – e soube depois da presença de um exército de
visitadores pagos, de casa em casa, com kits para fazer
a propaganda de candidato, que não era do PSDB, do
PFL nem do PDT. Caro, muito caro.
Longe de mim fazer qualquer ilação entre o produto da MP, que beneﬁciou somente o Município de
São Paulo, peça importante do projeto Gabão, e os
recursos destinados ao Município, que foram obtidos
em um “emendaço”. Senador Papaléo, essa medida
provisória, que votamos de boa-fé, signiﬁcou um “emendaço” para São Paulo e burlou a nós todos.
Contudo, gato escaldado tem medo de água fria.
V. Exª e eu temos medida provisórias para apreciar ao
longo desta semana. Por mais inocente que sejam, por
mais tranqüilas que sejam, por mais claros que sejam
seus objetivos – e o objetivo desta o é –, temos a obrigação de deter-nos para não criarmos privilégios, para
não engolirmos gato por lebre, para vigiarmos o padrão
ético e para que o Governo, que tem um projeto claro, o
projeto Gabão, não nos use para atingir seus objetivos,
porque a verdade é que nós fomos usados.
Nesta semana votaremos medidas provisórias,
e o meu Partido vai analisá-las com uma lente de aumento do tamanho do projeto Gabão.
Durante o discurso do Sr. José Agripino,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo
Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo orador
inscrito, nobre representante do Distrito Federal, Senador Paulo Octávio, do PFL.
S. Exª dispõe de até 20 minutos.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Siqueira Campos, Srªs e Srs.
Senadores, quero em primeiro lugar cumprimentar o
Líder do meu Partido, o PFL, pelo seu pronunciamento, pela sua manifestação, pela grave denúncia que
faz à Nação.
Quero dizer que, nesta última sexta-feira, tive a
oportunidade de ter um daqueles momentos na vida
pública que enchem de alegria um político pelos resultados apresentados. Antes de viajar, comuniquei-me
com o Senador Eduardo Siqueira Campos e convidei-o
para conhecer Corumbá IV. Na manhã de sexta-feira,
estive visitando as obras dessa barragem, que realmente deixa a cada um dos visitantes emocionado.
Lá vi mais de dois mil homens trabalhando, lá vi um
movimento de terra extraordinário, lá vi aqueles sinais
que tanto deixam um brasileiro emocionado: o sinal
do progresso, o sinal do desenvolvimento, o sinal do
otimismo pelas obras ali desenvolvidas.
Acompanhei os Governadores Joaquim Roriz e
Marconi Perillo, na visita às obras, que são um marco
não só em Brasília, mas também no Brasil, não só pela
magnitude e importância estratégica, mas, principalmente, pelos frutos a serem colhidos em favor do povo
de Brasília, garantindo, segundo projeção dos nossos
técnicos, o abastecimento de água na Capital Federal
pelos próximos cem anos.
Acompanhado de parlamentares, secretários e
engenheiros responsáveis pela obra, pude testemunhar
o ritmo acelerado com que ela se desenvolve e me inteirar dos detalhes técnicos, em especial da parceria
ﬁrmada entre os Governos de Brasília e de Goiás, bem
assim das ações de defesa do meio ambiente, que buscarão minimizar o impacto do empreendimento para a
região. Nesse sentido, creio, inclusive, que a área ao
redor do grande lago de Corumbá IV pode se tornar
solo fértil para o incremento do turismo ecológico e de
lazer, beneﬁciando toda a comunidade de seis cidades que ﬁcam ao redor dessa grande obra e também
o microclima de toda essa região de cerrado.
Não é de hoje que se discute a questão da água
como sendo o grande pólo de implantação de conﬂitos
em todo o mundo. Em artigo publicado no jornal Correio Braziliense do último sábado, com o título “Água
para os próximos 100 anos”, o Governador registra a
importância estratégica da obra como instrumento de
paz social, uma vez que a falta ou escassez de água
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coloca em risco a produção de alimentos, podendo
gerar a instabilidade econômica e o caos social.
Recentemente, milhões de brasileiros tomaram
conhecimento do que se passa no Haiti. Por ironia, a
realização de um amistoso promovido pelo Governo
Federal, por iniciativa do Presidente Lula, em parceria
com a CBF, ao mesmo tempo em que levou alegria a
um povo sofrido, trouxe ao nosso conhecimento muito
do ﬂagelo social que toma conta de um país arrasado
pela guerra. Milhares de haitianos usam água de esgoto para tomarem banho, situação inimaginável para
muitos brasileiros.
Sei que no Brasil também temos muitos problemas de saneamento básico e que em algumas regiões,
como é o caso da Grande São Paulo, já se prenuncia a
escassez e o desabastecimento, num contraste absurdo ao considerarmos que a nossa região amazônica
concentra 40% da água potável do mundo.
Tais registros servem para fortalecer e comprovar
o acerto da decisão do Governador Roriz em construir
Corumbá IV, antecipando-se ao problema de abastecimento que pode nos rondar até o ﬁnal desta década.
Consolidada a construção da nova barragem,
entramos numa nova fase da obra, a implantação da
rede que irá trazer essa água até nossa cidade, tratála e distribuí-la até nossas casas, lojas e indústrias,
para que todos sejam efetivamente beneﬁciados. O
custo aproximado dessa nova etapa gira em torno de
R$400 milhões e o GDF já está em contato com empresas interessadas em ﬁnanciar a obra, favorecendo
Brasília e a região do Entorno.
Uma das empresas interessadas é a Berlinwasser
Internacional, uma das maiores empresas européias no
setor de saneamento, responsável pelo emprego direto
de quase seis mil trabalhadores, com receita, em 2002,
de mais de um bilhão de euros. Como conseqüência
desse interesse, já foram ﬁrmados dois protocolos de
intenção para que a empresa, em parceria com a nossa Caesb, execute e desenvolva negócios no Brasil e
no exterior, estando muito próxima a consolidação da
primeira ação conjunta, a ser executada do outro lado
do mundo, na República Popular da China.
Assim, o Distrito Federal entra no mundo globalizado, modernizando-se e fortalecendo nossa base
tecnológica, prepara-se para operar em outras regiões, promovendo um intercâmbio de experiências
e tecnologias, que podem ser fundamentais para a
nossa suﬁciência em setor tão estratégico como o de
saneamento básico e abastecimento de água potável,
lançando-nos ao futuro, com a tranqüilidade dos que
souberam se preparar para ele.
Além disso, com o funcionamento de Corumbá IV,
muitas das nascentes hoje utilizadas pela Caesb para
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o abastecimento de água deixarão de ser usadas e se
transformarão em parques ecológicos, em prol da qualidade de vida da futura geração da nossa Capital.
Assim, Sr. Presidente, permito-me repetir palavras
do Governador, que, naquele artigo publicado recentemente, diz: “Corumbá IV é uma das maiores e mais
importantes obras executadas pelo GDF. Além de todas
as vantagens diretas para a população, seu funcionamento vai permitir que a Caesb e a CEB expandam e
modernizem seus serviços. Ganha a Caesb, ganha a
CEB, ganha Goiás, ganha Brasília, ganham todos os
brasilienses”. Ganham os brasileiros.
Quero deixar registrado isto e fazer uma homenagem: essa obra somente foi possível graças à participação da iniciativa privada. Hoje, ela é uma obrasímbolo das parcerias público-privadas, que o Brasil
tanto quer e de que tanto precisa. Eu gostaria de
convidar os membros da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal para visitarem o modelo
implantado próximo a Brasília, Corumbá IV, fruto da
parceria entre a Serveng Civilsan – empresa brasileira
tradicional, de muitos anos, que há muito investe no
Brasil – e a nossa Companhia Energética de Brasília.
A parceria entre uma empresa estatal e uma empresa
privada tornou possível esse investimento, essa obra,
essa realização.
Nos últimos anos, por vários momentos, a obra
foi paralisada pelos órgãos ambientais, que sempre
entendem que existem diﬁculdades, que criam problemas. Obras como essa muitas vezes custam mais
caro porque, infelizmente, os órgãos ambientais deixam de ter a sensibilidade necessária para pensar no
futuro de nosso País.
Brasília não pode ﬁcar sem água. Além do mais,
Corumbá IV será responsável pelo abastecimento de
quase 20% da energia necessária a Brasília, inclusive
em momentos difíceis para a cidade, até por questão
de segurança nacional. Uma obra gera empregos, alavanca a economia da região do Entorno de Brasília,
melhora o microclima da região, cria um pólo de turismo próximo a Brasília.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Ney Suassuna, com muito prazer.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Senador, V. Exª fala de uma obra mais que necessária à
região e de todas as virtudes que essa obra contém
e trará. No entanto, alerta para a diﬁculdade que o
meio ambiente causa numa hora dessa. Sou a favor
da defesa do meio ambiente sempre, mas não a favor
do fundamentalismo na defesa do meio ambiente. Às
vezes, projetos importantes como esse são atrasados
por causa do fundamentalismo. Quero solidarizar-me
com V. Exª, porque creio que todos nós sabemos da
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importância do meio ambiente. Todos nós queremos
que o meio ambiente seja preservado, mas também
devemos lembrar as vantagens e os adendos que essa
obra trará à qualidade de vida da população. Li, sobre
a transposição do rio São Francisco, uma declaração
em que os fundamentalistas do meio ambiente dizem
que, qualquer que seja o relatório, eles são contrários
à transposição – farei, em breve, um discurso sobre
este assunto, cujo material ainda estou preparando.
Os fundamentalistas não estão preocupados se há
12 milhões de pessoas passando fome ou com a possibilidade de aquela região transformar-se em uma
“califórnia” brasileira. Eles não estão preocupados e
já tomaram uma posição. Está publicado no manual
dos fundamentalistas que, qualquer que seja o relatório, eles serão contrários. E essa irracionalidade me
surpreende. Manifesto minha solidariedade e, com
certeza, espero que não haja fundamentalistas atrapalhando um projeto tão necessário a Brasília como
esse que V. Exª declina em seu discurso.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Senador
Ney Suassuna, agradeço a V. Exª o brilhante aparte.
Infelizmente, existem, sim, tanto que essa obra poderia
estar pronta, terminada, a um custo mais baixo, mas
ﬁcou paralisada por vários meses e só prossegue hoje
graças a liminares judiciais. Imaginem o desgaste dos
trabalhadores, das empresas, dos investidores. Trata-se
de uma obra que teve a licença do Governo Federal,
que teve a aprovação dos dois governos estaduais, dos
Municípios envolvidos, de todas as comunidades, de
todos os Parlamentos, não só da Assembléia de Goiás e da Assembléia de Brasília, mas das assembléias
municipais das cidades em que a obra está sendo
construída. Mesmo com todo o apoio governamental,
a obra é constantemente paralisada.
Seria muito difícil iniciar hoje uma obra como a
Corumbá IV, a 100 quilômetros, em linha reta, de Brasília, importantíssima para o futuro da nossa região
e que foi por tantas vezes paralisada, o que elevou o
seu custo. Poderia estar pronta, mas, infelizmente, os
órgãos ambientais ﬁzeram de tudo para paralisá-la. Sei
que hoje existem várias outras obras como essa que
não estão sendo iniciadas e que estão paralisadas por
ação dos órgãos do meio ambiente, que cumprem o
seu papel, mas que muitas vezes exorbitam nas exigências, criando diﬁculdades desnecessárias.
Essa é uma questão que vamos ter que tratar
futuramente e que é muito importante para o futuro do
Brasil. Não podemos ﬁcar sem energia e sem abastecimento de água. Corumbá IV, além de promover o abastecimento de água em Brasília, com uma capacidade
de dez metros cúbicos por segundo, também trouxe
o saneamento básico em várias cidades do entorno
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e em toda Brasília, porque houve uma exigência, que
está sendo atendida.
Senador Siqueira Campos, no ano que vem, Brasília será uma cidade com 100% de saneamento básico.
Teremos 100% de esgoto tratado e de água encanada
em todas as casas de Brasília. Será a primeira cidade
do Brasil a atingir esse percentual.
Deixo esse fato registrado por entender a necessidade do esforço que está sendo feito em Brasília. O
Senador Cristovam Buarque, que se encontra presente
e que realizou um trabalho muito brilhante no que se
refere ao saneamento básico, bem sabe como é bom
viver numa cidade com esses indicadores sociais extraordinários.
Ano que vem, quando Brasília fará quarenta e
cinco anos, seria bom que pudéssemos comemorar
os 100% de esgoto tratado e de água encanada em
Brasília. Será um grande marco, assim como a inauguração de Corumbá IV.
Registro também a coragem e a determinação
de um homem que foi homenageado pela classe empresarial na sexta-feira, o Dr. Penido. Ele é presidente
dessa empresa, tem oitenta e quatro anos, acreditou na
obra e penhorou bens pessoais para que ela pudesse
ser iniciada, até que se conseguisse ﬁnanciamento do
BNDES. Acreditou, investiu e estabeleceu o início de
uma parceria público-privada à moda de Brasília, uma
parceria que está dando resultado e que realmente
emociona quem vai ao local visitar as obras.
Deixo o convite para que os Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos façam uma visita a
essa obra que realmente dá orgulho a nós brasileiros.
São obras como essas que devem ser feitas em todo
o País, obras que vão melhorar a qualidade de vida do
nosso povo brasileiro.
Cumprimento o Governador de Brasília e o Governador de Goiás, Marconi Perillo, pela sensibilidade; o Presidente da Aneel, Dr. José Mário, e os Parlamentares que estiveram presentes e as empresas
envolvidas. O Brasil precisa disto: de empregos, de
desenvolvimento, de crença e de otimismo. Corumbá IV é um exemplo da capacidade de fazer do povo
brasileiro e do otimismo que marca essa geração que
quer um Brasil diferente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao nobre Senador
inscrito, Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Olimpíada já passou
do seu meio, já está quase terminando. Foi um acontecimento incrivelmente bonito. As esperanças brasileiras eram muitas, mas a realidade tem sido muito dura
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para nós, que temos, até agora, três medalhas: uma
de ouro; duas de bronze.
A imprensa, como não poderia deixar de fazer,
fez a propaganda de muitos dos nossos heróis atléticos. Hoje muita gente frustrou-se com a apresentação
da nossa Daiane dos Santos.
Esses atletas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são heróis. Quem visita países que costumeiramente estão na ponta no ganho de medalhas veriﬁca
que o Estado se comporta de modo diverso do nosso.
Estive em Cuba e pude constatar que, mal uma criança
demonstra pendores para o atletismo, imediatamente
é retirada da escola normal e passa a freqüentar uma
escola especial, onde é treinada e recebe apoio para
se tornar um atleta. Não é diferente na China ou na
Rússia.
No Brasil, as coisas não funcionam assim. Em
primeiro lugar, há um cartório na área dos esportes,
e os cartolas não permitem que a verba chegue ao
ﬁnal do treinamento. Muitos dos recursos perdem-se
no meio. Em segundo lugar, não há o treinamento e
nem as possibilidades que existem em outros países,
às vezes até mais pobres que o nosso.
Por essa razão, aproveitando o exemplo dessa
Olimpíada, em que tivemos tanta esperança e tão poucas medalhas até agora, seria bom que aprendêssemos
a lição, tornando nossos atletas proﬁssionais e procurando desburocratizar o sistema no sentido de formarmos atletas à altura do treinamento internacional.
Ao falar em treinamento, cito o exemplo da minha
conterrânea, que compete na área do judô e que trabalha duro para sobreviver. Somente nas horas vagas
pode treinar a ﬁm de enfrentar atletas olímpicos.
No caso de Daiane dos Santos, que está fora
da faixa etária, trata-se de um verdadeiro fenômeno.
Se estivesse em outro país, talvez tivesse sido algo
espetacular. Mas aqui, por todas as diﬁculdades, somente em faixa etária bastante avançada pôde chegar
a concorrer.
Quantos milhares de atletas não perdemos por
falta de oportunidade e de seleção! Veriﬁquem os que
temos: quantos conseguimos levar para as olimpíadas,
quantos ganharam medalhas para o Brasil e quantos
não foram sacriﬁcados em sua vida e enfrentaram diﬁculdades sérias para poder subir num pódio representando o País!
Lamentavelmente, nossa política para a área de
esportes não é das melhores. Está melhorando, mas
estamos longe de ser um país que vibra por sabermos
que serão ganhas as medalhas esperadas.
Era o registro que gostaria de fazer. É frustrante
ver tantas pessoas com esperança sem, no ﬁnal, conseguir obter o sucesso que gostaríamos. Mas é hora
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de aprendermos com os erros. É hora de consertarmos essa política não apenas com relação à desburocratização dos edifícios que são as federações, mas
incentivando os atletas e criando condições para que
eles possam brilhar e representar bem o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo orador
inscrito para uma comunicação inadiável, Senador
Romero Jucá.
A Mesa, antecipadamente, inscreve o nobre Senador Heráclito Fortes.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra porque considero de justiça fazer hoje um registro que diz
respeito aos trabalhos desta Casa.
Na imprensa, no ﬁnal de semana, vimos diversas
críticas à Prefeita Marta Suplicy, por conta de uma mudança de data no prazo de pagamento das dívidas negociadas pelo setor público com o Governo Federal.
Sr. Presidente, venho aqui por um dever de justiça.
Não me quero incluir na disputa eleitoral de São Paulo
e muito menos no discurso da Oposição, mas, neste
caso, comete-se pelo menos uma injustiça.
Primeiramente, o prazo para pagamento de dívidas não foi deﬁnido agora, mas há algum tempo. Participei dessas discussões na Comissão de Assuntos
Econômicos, por ocasião da própria renegociação das
diversas dívidas de Estados e Municípios. Fui o Relator
da renegociação da dívida da cidade de São Paulo e
acompanhei de perto o drama da Prefeitura para tentar
equacionar um problema monstruoso.
Lembro-me de que, quando relatei essa renegociação, o Prefeito ainda era Celso Pitta, que estava
carregado com todo o ônus, com toda a crítica, com
todo o escândalo que permeava o ﬁnal da sua administração, mas, mesmo assim, o Senado entendeu que
em julgamento não estava o Prefeito Celso Pitta, mas,
sim, a viabilidade futura da cidade de São Paulo.
Como Relator, conversei com todos os candidatos
a Prefeito àquela época: o Vice-Governador Geraldo
Alckmin, o Senador Romeu Tuma, a Deputada Marta
Suplicy, o Deputado Marcos Coimbra. Tivemos contato com todos, mostramos a realidade da Prefeitura e
os caminhos viáveis para que a cidade fosse o menos
sacriﬁcada possível. Depois dessa, ﬁzemos outras negociações, como, por exemplo, a renegociação dramática de dívidas do Estado de Alagoas.
Sempre que se renegociava dívida, lembravase da data do pagamento das parcelas mensais. Por
isso, quero fazer justiça especiﬁcamente à Prefeitura
de São Paulo.
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A data do início do mês para pagamento das dívidas de Estados ou de Municípios cria problemas no
ﬂuxo de caixa tanto de um como de outro, porque há
Municípios que dependem de transferência de FPM.
Todos sabem que a maior parcela de retribuição do
FPM para os Municípios ocorre no dia 10 de cada mês,
a segunda, no dia 20, e a parcela do dia 30 é normalmente a menor de todas. Portanto, marcar para o dia
três o pagamento de uma parcela de dívida bastante
substancial, de certa forma, onera ou onerava fortemente as Prefeituras.
Os Governos dos Estados ou as Prefeituras que
dependem muito mais de ICMS ou ISS do que de
FPM também têm sua arrecadação maior a partir do
dia 20, quando se fecha, posteriormente, a folha de
pagamento.
Então, o que se fez aqui no Senado, Sr. Presidente? No decorrer do mês, deu-se ﬂexibilidade não apenas
à Prefeitura de São Paulo, mas a todas Prefeituras e
Estados do País, para se pagar a parcela que vence
no mês no período de 1º ao dia 30 daquele mês.
Entendo que isso não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. Discordo de algumas declarações nesse
sentido. Não houve repactuação de dívida, não houve
extensão de prazo no que diz respeito aos contratos,
porque neles está deﬁnido o número de meses em que
se paga a dívida, o qual está mantido. O que se fez
aqui, atendendo a diversos Municípios e Estados, foi
efetivamente dar condição de ﬂexibilizar o cronograma
ﬁnanceiro de cada ente público.
Portanto, sinto-me no dever de fazer essas observações até porque participei desse debate, da discussão deste assunto no plenário do Senado. E, tendo relatado as principais renegociações de dívidas de
Estados e Municípios na CAE e no plenário, sinto-me
no dever de fazer este esclarecimento e dizer que não
vejo como casuística uma medida que, efetivamente,
vislumbrasse a questão eleitoral deste ano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá,
o Sr. Eduardo Siqueira Campos, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Papaléo Paes.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB –
AP) – Concedo a palavra ao nobre Senador Heráclito
Fortes.
S. Exª dispõe de até 20 minutos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chego do Piauí,
onde estou acompanhando a campanha eleitoral, que
envolve candidatos do meu Partido e da coligação em
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todos os Municípios piauienses, incluindo Teresina.
Trago de lá notícia que pegou de surpresa todos os
piauienses e deixou-os, acima de tudo, estarrecidos.
A empresa Bunge Alimentos, que se instalou no Piauí
há alguns anos com uma grande indústria de esmagamento de soja, anunciou o fechamento de suas atividades naquele Estado.
O motivo é uma briga na Justiça, envolvendo a
matriz energética usada naquele projeto: a lenha. Para
a instalação daquela indústria, houve estudos sobre o
projeto. Foi analisada a viabilidade técnica da utilização
da lenha, que não é retirada das matas de maneira
predatória, muito pelo contrário. A lenha utilizada no
projeto é proveniente do desmatamento que se processa em toda a região dos cerrados piauienses para
o plantio da soja e de outros grãos.
Essa questão encontra-se no Tribunal Regional
Federal e também no STF, em Brasília. Os avisos foram dados, mas, infelizmente, chegou-se a situação,
Senador Cristovam Buarque, de que a Bunge só teria
lenha para queima por um ou dois meses mais. E ela
entende que está no Piauí para ﬁcar e precisa de uma
garantia de abastecimento para os próximos anos.
É evidente que, com a instalação já anunciada
e autorizada pelo Governo Federal do gasoduto num
futuro próximo, essa matriz energética será mudada.
Mas, enquanto isso, temos que conviver com esse
problema.
Lamentavelmente, não é estilo do Governo do
Estado tratar desses assuntos coletivamente com a
Bancada Federal. Pelo fato de ser ligado ao Presidente
da República, acha que a Bancada Federal não tem
a força suﬁciente para, através de aliança e de uma
junção de forças, lutar para ajudar o Estado em uma
questão como esta. Deixou-se a coisa correr “frouxa”,
como se diz na gíria, e, ontem, esta multinacional tomou uma decisão que, se não anunciou oﬁcialmente,
na prática, envolve providências de desativação.
No ano passado, cerca de R$200 milhões giraram lá no Estado, na região dos cerrados, exatamente para ﬁnanciamento de antecipação de safra. Sabe
o Senador Presidente – que é de um Estado pobre
como o nosso – o que isso representa, saído de uma
indústria privada, sem oneração para bancos oﬁciais,
sem aquela burocracia. É um dinheiro entregue ao
agricultor na base da palavra – como se diz, “pelo ﬁo
do bigode” – e que ele retribui exatamente quando da
colheita do produto.
O Piauí colheu, no ano passado, 700 mil toneladas de grãos, o que é um avanço histórico fantástico,
transformando aquela última fronteira agrícola do Brasil
em um campo de esperanças não só para o Piauí, mas
para toda a região. A perspectiva para este ano é de
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se chegar exatamente a um milhão de toneladas de
grãos, dos quais cerca de 60% giram em torno desse
projeto da Bunge.
Com o advento da Bunge, também se tornou
necessária e economicamente viável a modiﬁcação
do trecho da Ferrovia Transnordestina. Na semana
passada, Governadores de todo o Nordeste estiveram
em Teresina, discutindo essa viabilização. Mas é bom
lembrar que essa ferrovia só é importante e necessária
se houver projetos viáveis dessa natureza.
Neste momento, Sr. Presidente, quero apelar
para o Governador do Estado e para os secretários
para que desçam do pedestal da vaidade, que infelizmente contamina o que está no poder. Aliás, Senador
Cristovam Buarque, é pena que muitas pessoas não
sigam o pensamento do seu conterrâneo Agamenon
Magalhães. Ele dizia que o homem público devia dormir
com um alﬁnete à cabeceira da cama, para toda manhã
dar uma espetada no corpo, perceber que dói e, assim,
entender que ele é igual aos outros. O poder às vezes
deforma as pessoas e faz com que elas ﬂutuem.
Uma questão como essa deve ser tratada com
urgência e seriedade. A questão está na Justiça, mas
também é política. Da mesma maneira que o Governo
Federal agora se juntou aos seus aliados, à sua base,
e mostrou ao Supremo a importância da votação da
matéria referente à contribuição dos inativos, é preciso haver mobilização em um caso como esse. Ou
será que o Piauí vai pagar, durante esses quatro anos,
o fato de ter sido ﬁel ao PT, no Estado e na Nação?
Elegeu o Governador do PT, votou no Presidente da
República do PT, ajudando a lhe dar maioria, mas só
tem levado pancada. Sr. Presidente, é demais! Não
podemos perder, de maneira nenhuma, essa oportunidade. É preciso sensibilidade. Inclusive, vou solicitar
à Bancada que amanhã procuremos o Presidente do
STJ, onde correm as ações; o Ministro Vidigal é maranhense, vizinho nosso, conhece os problemas, sente,
viu o quanto o Piauí se desenvolveu com o advento
da instalação da Bunge lá.
Hoje, estranhamente, alguns jornais anunciam
que o Tocantins e o Maranhão se oferecem para receber a Bunge; mas aí vai a pergunta: se a matriz energética da lenha é nociva, no entendimento do Ibama,
dos defensores da ecologia brasileira, como ela pode
ser instalada em outro Estado? Parece-me que é uma
questão política e, acima de tudo, de sensibilidade. Daí
por que faço este apelo. Acima de tudo, conclamo todos
os piauienses, de qualquer atividade e de qualquer Partido político, todos os Senadores nordestinos, todos os
Senadores brasileiros, para que não faltem ao Estado
do Piauí neste momento. Será uma grande frustração a
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retirada de uma empresa no estágio em que ela está,
já produzindo plenamente e já empregando.
Sobre empregos, conforme informação obtida
hoje, Senador Ramez Tebet, a partir desta semana,
essas empresas começarão a demitir. O primeiro anúncio diz que serão aproximadamente 200 pessoas.
Uruçuí, que é o Município sede dessa área, alcançou,
nos últimos dois ou três anos, um desenvolvimento
fantástico.
Aliás, temos outra cobrança a fazer ao Governo
Federal. No ﬁnal do Governo Fernando Henrique Cardoso na época, eu era Líder do Governo , eu coloquei
recursos no Orçamento para a construção de uma
ponte que liga Uruçuí à cidade de Benedito Leite, no
Maranhão. Esse dinheiro sumiu no Orçamento. Esse é
outro fator de prejuízo para a região, porque essa ponte
é fundamental para o escoamento dos grãos.
Também faço um apelo aos dirigentes da Bunge.
Sei que é difícil, porque, para uma multinacional tomar
uma decisão como essa, há seis meses de discussão
entre a matriz e os que aqui representam a matriz;
não é medida fácil. A decisão tomada é uma decisão
madura. Então, quero fazer um apelo também aos dirigentes da Bunge, para que reﬂitam um pouco sobre
as conseqüências que uma atitude dessa natureza
trará ao Estado do Piauí.
Agradeço a compreensão, Sr. Presidente. Prometi
que não esgotaria todo o tema, até porque, amanhã ou
depois de amanhã, voltarei à tribuna do Senado Federal
para falar deste assunto; mas quero dizer que ações
isoladas foram tomadas. Tenho tido, ao longo desse
tempo, por intermédio do Deputado Leal Junior, que
representa a região, a preocupação permanente com
essa questão. Já falei aqui, já ﬁz pronunciamentos, já
fui a tribunais tratar deste assunto. Mas não é possível
que continuemos apenas com ações isoladas. Esse fato
deve ser tratado de maneira coletiva e, acima de tudo,
com união, independentemente de Partido, independentemente de qualquer ambição ou outra intenção,
porque, na realidade, o que está em jogo é o futuro
do meu Estado, e espero que, unidos, consigamos um
resultado feliz para a região e para o Piauí.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP)
– Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Leonel Pavan, Mozarildo Cavalcanti e Romero Jucá enviaram discursos
à Mesa para serem publicados na forma do disposto
no art. 203, combinado com o inciso I e o § 2º do art.
210 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
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Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro do artigo intitulado “Príncipe moderno
e antigo”, de autoria do cineasta, jornalista e escritor
Ipojuca Pontes, publicado no jornal O Estado de S.
Paulo de 11 de agosto do corrente.
Em seu artigo, Ipojuca Pontes mostra como o atual
governo parece estar trabalhando para o estabelecimento de um partido-Estado no Brasil. Propostas que
resultariam na criação da Ancinav (Agência Nacional do
Cinema e do Audiovisual) e do CFJ (Conselho Federal
de Jornalismo) evidenciam a pretensão do governo de
consolidar as bases de um Estado totalitário.
Concluindo, Sr. Presidente, requeiro que o artigo
acima citado seja considerado como parte integrante
deste pronunciamento, para que passe a constar dos
Anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO)
(Inserido nos termos do art. 210, Inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
O Estado de S. Paulo, 11-8-2004
Príncipe moderno e antigo
Ipojuca Pontes
Estrategistas do PT fecham o cerco e preparam
o terreno para estabelecer as bases práticas da “transição para o socialismo” no espaço nacional. Eles querem que o segundo mandato de Lula, se possível seis
meses antes das eleições presidenciais, já encontre a
máquina regulada para o exercício do poder institucionalizado dentro dos moldes de uma república popular. Assim, nos últimos meses, por meio de palestras
e debates de propostas “transformadoras” efetivadas
em reuniões fechadas, ideólogos do petismo situados
no governo laboram com aﬁnco para a urgente criação
de conselhos, associações e organismos empenhados
no “controle do imaginário da nação”. Esperam, com
eles, objetivar a sustentação de sólida plataforma para
o encaminhamento das reformas “moral” (cultural) e “intelectual” (ideológica) da sociedade, a partir das quais
seria desfechada a transição (“superação”) do Estado
burguês para o Estado-classe.
Propostas de projetos como as que resultariam
na criação da Ancinav (Agência Nacional do Cinema
e do Audiovisual) e do CFJ (Conselho Federal de Jornalismo), que estão sendo encaminhadas ao Congresso Nacional depois de devidamente analisados pela
Casa Civil, evidenciam o desejo do governo Lula de
ensejar a orientação, a disciplina e a ﬁscalização dos
instrumentos de controle psicossocial, já que detém
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em grande parte o domínio dos instrumentos políticos
e econômicos que conduzem o país. No fundo, são
propostas que possibilitam a consolidação do partidoEstado, deﬁnido pelo teórico comunista Antonio Gramsci como o “Príncipe Moderno” – tornando-se este,
por sua vez, responsável pela aﬁrmação de uma nova
ordem social totalizadora.
Com efeito, o próprio Gramsci assim explica o
partido-Estado em suas “Notas sobre Maquiavel, a política e o Estado moderno” (Note sul Machiavelli, sula
política e sullo stato moderno – Instituto Gramsci,
1961): “O moderno Príncipe (partido hegemônico), desenvolve-se, subverte todo o sistema de relações intelectuais e morais, uma vez que o seu desenvolvimento
signiﬁca, de fato, que todo ato é concebido como útil
ou prejudicial, como virtuoso ou criminoso, somente
na medida em que tem como ponto de referência o
próprio Moderno Príncipe e serve ou para aumentar o
poder ou para opor-se a ele. O príncipe toma o lugar,
nas consciências, da divindade ou do imperativo categórico, torna-se a base de um laicismo moderno e
de uma completa laicização de toda a vida e de todas
as relações de costume”.
No encadeamento da lógica do Príncipe Moderno
(como realça, por linhas paralelas, o secretário-geral
do Itamaraty, Samuel Pinheiro Guimarães, no paper
“Subdesenvolvimento e Cultura”), em que se toma a
parte pelo todo, o partido-Estado, operacionalizado
por conselhos e organismos participativos, apresenta-se como o detentor do poder, da lei e da verdade
(conhecimento) para conduzir a sociedade, denegando
o adverso (o Outro) como representante demoníaco
da democracia burguesa ou do inimigo externo (imperialismo) – o velho bode expiatório capaz de inspirar a
unidade e o ódio das massas.
De fato, no arrazoado do partido hegemônico,
em que se explora sem peias o mito de uma possível
identidade sem divisões, voltada para a “construção
da grandeza nacional”, o povo distingue-se identiﬁcado com o proletariado (a classe trabalhadora), o proletariado com o partido de classe, o partido de classe
com a executiva (direção) do partido, e a executiva do
partido, por sua vez, com o líder carismático – pois no
topo da pirâmide projetada pelo Príncipe Moderno prevalecerá sempre a ﬁgura e a vontade do líder, seja ele
Stalin, Mussolini, Hitler, Fidel ou mesmo Lula.
Pelo menos na teoria, o Príncipe moderno imaginado por Gramsci viria para se contrapor ao Príncipe de Machiavel, ideário do Estado monárquico que
preservava os privilégios das classes superiores sobre
a burguesia emergente, o proletariado e as massas
do campo. No entanto, moderno ou antigo, na ordem
prática das coisas tanto os apaniguados do Príncipe
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de Maquiavel quanto os de Gramsci, jamais deixaram
de abocanhar o produto do suor das massas trabalhadoras, como bem evidenciam a boa vida levada pelas
nomenclaturas da extinta URSS e de Cuba, o parasitismo remunerado dos “senõritos” no México do partido
único (o PRI – Partido Revolucionário Institucional”)
e, no plano local, a existência da privilegiada “casta
de serviço” alimentada pela ditadura “revolucionária”
do General Geisel e ampliada de forma perversa pela
criação e fortalecimento de centenas de estatais, entre elas a Embraﬁlme, a exaurir o esforço da cadeia
produtiva nacional.
É no mínimo urgente que a sociedade e o Congresso Nacional se ponham em alerta quando às pretensões do governo de criar, pela estratégia de aprovação pelo voto, as bases de um Estado totalitário. E
é bom não acreditar na oposição das corporações e
das elites que vivem das benesses do Estado. Elas,
a despeito de tudo, terminam por conviver com os
arreganhos do totalitarismo desde que não se toque
em seus privilégios. Basta olhar o mundo do Príncipe
– antigo ou moderno.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC, Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, “Avanço autoritário”. Este é o título do
editorial publicado no jornal Folha de S.Paulo em sua
edição do último dia 14 de agosto.
O editorial mostra que “o PT, ao mesmo tempo
em que promove uma escalada para tomar de assalto
a máquina pública e dominar plenamente os instrumentos de poder, trata de erguer uma blindagem de
leis e regulamentações com o propósito de impedir a
sociedade de ter acesso ao que transcorre nos bastidores da cena política.” Os projetos do governo de
criação da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual – Ancinav e do Conselho Federal de Jornalismo
– CFJ, além da proposta de cercear a possibilidade de
funcionários públicos de falar com jornalistas, mostram
a face autoritária de muitos daqueles que assessoram
o presidente Lula.
Para que conste dos Anais do Senado da República, requeiro, Sr. Presidente, que o editorial do jornal
Folha de S.Paulo acima citado passe a integrar este
pronunciamento.
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LEONEL PAVAN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.)
(Inserido nos termos do art. 210, Inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
Folha de S.Paulo, 14-8-2004
Editorial

AGOSTO 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Avanço autoritário
É alarmante que uma série de projetos e propostas do governo petista venha a público com as marcas indeléveis do autoritarismo, procurando restringir
liberdades e estender um véu de opacidade sobre a
atividade pública. É chocante e deplorável que o PT,
partido que participou da luta pela redemocratização
do país, chegue ao poder para atentar contra as conquistas democráticas e turvar o pouco de transparência
dos poderes que a sociedade brasileira, a duras penas,
conquistou. Não é, no entanto, nada surpreendente
que um partido com raízes na esquerda despreze a
democracia ao ver-se no poder, dando livre curso a
suas fantasias e delírios leninistas. É assim que o PT,
ao mesmo tempo em que promove uma escalada para
tomar de assalto a máquina pública e dominar plenamente os instrumentos de poder, trata de erguer uma
blindagem de leis e regulamentações com o propósito
de impedir a sociedade de ter acesso ao que transcorre nos bastidores da cena política. O governo petista
quer proibir que o Ministério Público investigue e que
a imprensa publique o que não é de seu interesse.
Chega ao extremo de tentar cercear, por meio de uma
normatização grotesca, a possibilidade de funcionários
públicos conversarem com jornalistas. Enganam-se os
que pensam que é à sociedade que essas normas visam proteger, como tentou pateticamente fazer crer o
ministro Luiz Gushiken. Ele mesmo já havia em outra
ocasião deixado claro do que se trata: evitar que os
poderosos sejam atingidos por fatos “negativos”. Desde
os tempos da ditadura militar não se viam concepções
tão atrasadas e rudimentares -se bem que perigosamente ardilosas– de como devem ser as relações dos
governantes com os princípios democráticos e republicanos. Diante desse ignominioso surto de medidas
que resvalam para o autoritarismo, é de esperar que a
defesa das instituições republicanas e das liberdades
fale mais alto e impeça alguns dos que cercam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de levar a cabo seus
intentos antidemocráticos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a ﬁxação do homem no campo e o
desenvolvimento social e humano das regiões predominantemente rurais têm sido questões diﬁcilmente
equacionáveis. Ao longo dos últimos cinqüenta anos,
a urbanização crescente da população brasileira gerou inúmeros problemas sociais, como o inchaço das
cidades e a difusão da violência urbana.
O êxodo rural não pode ser explicado unicamente
pelo advento da industrialização e a atração das cidades. As diﬁculdades da vida no campo também desem-
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penharam papel expressivo na expulsão da população
para as regiões urbanas.
O pequeno produtor rural, dependente de culturas
de subsistência, não possui, muitas vezes, as condições econômicas ou mesmo o conhecimento necessário para a melhoria de seus índices de produtividade.
Ainda, não tem à disposição meios de transportar suas
mercadorias e de vendê-las por preço adequado.
A soma de baixa produtividade, falta de ﬁnanciamento e inserção deﬁciente nas cadeias produtivas
torna cada vez mais difícil a permanência das famílias no campo. Desalentados, os pequenos produtores
terminam por desistir, perdendo suas propriedades e
passando à condição de empregados, quando não
de retirantes.
A ascensão do agronegócio constitui, realmente,
uma das mais importantes tendências da economia brasileira nas últimas duas décadas. Os impressionantes
resultados obtidos na exportação de bens agrícolas não
podem ser negados, bem como as novas tensões que
esse modelo traz para os pequenos produtores.
De fato, o modelo do agronegócio se baseia na
produção de bens em larga escala, ancorado no aprimoramento tecnológico constante de insumos e métodos de produção e na construção de uma logística
que permita o fácil escoamento da mercadoria.
A produção nesses moldes impõe ainda maiores
exigências aos plantadores e criadores, diﬁcultando a
sobrevivência do pequeno produtor, que, a despeito
das diﬁculdades, ainda possui grande importância na
matriz agropecuária brasileira.
Hoje, Srªs e Srs. Senadores, há 4,5 milhões de
pequenos estabelecimentos agrícolas no Brasil. Constituindo 80% das propriedades rurais do País e 20%
das terras cultivadas, esses produtores são responsáveis por 30% da produção nacional, principalmente de
bens de consumo interno.
No entanto, e a despeito da excelência da pesquisa cientíﬁca e tecnológica brasileira na área, a maioria
desses produtores se encontra alijada da revolução
verde que acontece no Brasil. O pequeno agricultor
e criador com freqüência não consegue se beneﬁciar
dos novos desenvolvimentos produtivos.
Assim, a pujança do grande negócio agropecuário não se transmite aos pequenos estabelecimentos
rurais. Em conseqüência, não se alteram, em profundidade, as causas do êxodo rural e os problemas que
ele ocasiona.
Há, no entanto, Sr. Presidente, dois setores em
que houve efetiva integração do pequeno produtor rural
a cadeias produtivas modernas e eﬁcientes. Reﬁro-me
à produção de aves e suínos para abate.
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O modelo econômico desenvolvido permite a ﬁxação das famílias no campo, ao mesmo tempo em que
possibilita a produção de mercadorias de qualidade.
Nesse modelo, a empresa agroindustrial fornece
ao produtor a orientação técnica e os insumos necessários à criação dos animais, garantindo a compra dos
mesmos ao ﬁnal de seu período de engorda.
O criador, por outro lado, tem de se enquadrar
nos padrões ﬁtossanitários internacionais exigidos pela
empresa, bem como observar a metodologia indicada
para o manejo do rebanho.
Esse arranjo, assim, é satisfatório para ambas
as partes. Para o produtor, pois lhe permite adquirir a
infra-estrutura e conhecimentos adequados, dispondo,
ainda, de um comprador garantido; e para as empresas, pois lhes permite reduzir os custos mantendo a
qualidade internacionalmente exigida.
A ação sinérgica de produtores e empresários,
longe de ser uma forma de dominação, constitui um
modelo distintamente brasileiro para a disseminação
de recursos e conhecimento e para o aprimoramento
tecnológico da pequena propriedade rural.
Esse modelo contribuiu enormemente para o
salto da produção nacional de aves e suínos. Entre
1999 e 2003, a produção brasileira de frango passou
de 750 mil para 2 milhões de toneladas, e a receita de
exportação passou de 875 milhões para 1,71 bilhão
de dólares.
Nesse período, o frango brasileiro ampliou seus
mercados no exterior. Um aumento que variou entre
50%, no caso do mercado japonês, e 2 mil por cento,
no caso da Rússia.
A produção de carne de porco, por sua vez, atingiu 2,5 milhões de toneladas em 2003, das quais 474
mil foram destinadas à exportação, notadamente, outra
vez, para a Rússia.
O modelo de produção foi vitorioso porque introduziu novos instrumentos para a competitividade do
agronegócio, ao atacar convenientemente os pontos
cruciais da produção agrícola, os assim chamados
3 C´s: capital, comercialização e condução ao mercado.
Destarte, quero felicitar o empresariado e os produtores rurais brasileiros, pela brilhante exibição da
criatividade de nosso povo, desenvolvendo um sistema
de produção que é um exemplo para o mundo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, nas últimas décadas, o setor primário deixou de ser mero provedor de alimentos in natura e
consumidor dos próprios produtos para se tornar uma
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atividade agropecuária integrada aos setores industrial
e de serviços. Atualmente, o agronegócio brasileiro responde por 27% do Produto Interno Bruto do País, por
37% dos empregos, por 40% das exportações, sendo
o maior responsável pela ocupação e desenvolvimento
do nosso interior. E o cenário futuro que se pode divisar para o setor agro-silvo-pastoril e agroindustrial é
de avanço para uma situação de ainda maior pujança,
integração macroeconômica e complexidade.
Simultaneamente a esse processo de notável
fortalecimento e soﬁsticação da produção rural no
País, observa-se, no conjunto da economia, um crescimento da importância dada pelas organizações ao
capital humano, aí incluídas as organizações que movimentam o agronegócio no Brasil. Esse fenômeno
veio incrementar a demanda por proﬁssionais polivalentes, capazes de não só compreender o processo
de produção, mas, também, de processar informações
no contexto organizacional, a ﬁm de estarem aptos à
tomada de decisões.
À medida que essa nova concepção vem se impondo no mercado de trabalho, ela compele as instituições de formação proﬁssional a promoverem adaptações constantes dos seus programas educacionais,
a ﬁm de que estes se ajustem às expectativas de um
mundo globalizado e, conseqüentemente, ofereçam
um nível mais elevado de preparação para o trabalho
nos diversos níveis proﬁssionais.
No que tange, especiﬁcamente, à formação proﬁssional rural, ganha corpo a proposta de uma formação
mais globalizante, que não esteja limitada aos parâmetros do “que fazer” mecânico, mas abranja o fazer,
o saber e o querer fazer, numa sintonia de trabalhos,
que requerem segurança, delicadeza e dedicação de
quantos estejam, de alguma forma, envolvidos no virtuoso processo de ensinar e aprender.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para atender a esse setor da economia que experimenta uma
expansão tão vigorosa, e com a preocupação centrada
na qualidade do trabalho que desenvolve, o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), organismo
nacional de formação proﬁssional rural e de promoção
social, tem buscado estratégias de atuação junto à sua
clientela – produtores e trabalhadores rurais – que assegurem uma capacitação proﬁssional centrada nas
atuais exigências do mercado de trabalho.
A leitura do Relatório de Atividades do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural relativo ao ano de
2003 evidencia que a atuação da entidade naquele
ano – mediante a realização de programas diversos
em sintonia com as diretrizes do atual Governo, num
esforço de grande abrangência por todo o interior do
País – veio conﬁrmar, mais uma vez, sua capacidade

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de atender aos anseios daqueles que trabalham no
meio rural.
A marca de três milhões de pessoas matriculadas
nos eventos de Formação Proﬁssional Rural (FPR),
de Promoção Social (PS) e nos Programas Especiais
revela o esforço despendido por todos os agentes do
SENAR, aí incluídos os instrutores, os mobilizadores,
os técnicos, os supervisores e os dirigentes.
No ano em comento, a instituição desenvolveu,
também, ações de capacitação para técnicos, instrutores, supervisores e mobilizadores, e esteve presente
em congressos, seminários e outros eventos nacionais
e internacionais sobre formação proﬁssional rural e
promoção social.
A missão institucional do SENAR, Srªs e Srs.
Senadores, é desenvolver ações de formação proﬁssional rural e atividades de promoção social voltadas
para o homem do campo, contribuindo para sua proﬁssionalização, para sua integração na sociedade, para
a melhoria de sua qualidade de vida e para o pleno
exercício de sua cidadania.
Os objetivos organizacionais são os seguintes:
organizar, administrar e executar, em todo o território
nacional, a formação proﬁssional rural e a promoção
social do produtor e do trabalhador rural; auxiliar as
entidades empregadoras na programação e na elaboração de programas de treinamento no próprio ambiente de trabalho; estabelecer e difundir metodologias
de formação proﬁssional rural e de promoção social;
coordenar, supervisionar e ﬁscalizar a execução dos
programas e projetos da formação proﬁssional rural e
da promoção social; e, por ﬁm, assessorar o Governo
Federal em assuntos relacionados à formação proﬁssional rural e à promoção social.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR foi criado pela Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de
1991. Instituição de direito privado, tem como objetivos
o planejamento e a execução daquelas duas vertentes
de trabalho já mencionadas: a formação proﬁssional
rural e a promoção social de trabalhadores e produtores rurais. Ambas as vertentes de trabalho apresentam
caráter educativo não-formal, abrangendo eventos programados para atender às necessidades e aos interesses especíﬁcos de cada comunidade rural.
O SENAR vincula-se à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Executa seus trabalhos a partir de decisões provenientes do Conselho
Deliberativo, órgão de caráter tripartite, composto por
representantes da classe produtora, dos trabalhadores
e do Governo. O SENAR atua em parceria com instituições públicas e privadas, o que propicia o alcance
de melhores resultados e economia de custos.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no contexto atual da formação proﬁssional, a aprendizagem de
uma proﬁssão não pode mais se resumir ao domínio
dos passos, operações, tarefas e informações tecnológicas necessárias para sua execução. É mister que se
dê importância à proﬁssão como função econômica e
social. O processo educativo deve considerar a autoimagem do educando, construída a partir do valor que
o indivíduo atribui ao trabalho que exerce e das suas
experiências de vida acumuladas. A formação proﬁssional rural realizada pelo SENAR proporciona ao adulto
a percepção de que os novos conhecimentos, integrados aos que já possui, dar-lhe-ão ganhos de naturezas
diversas – sociais, produtivos e econômicos.
A formação proﬁssional rural oferecida pelo SENAR é um processo educativo não-formal, participativo
e sistematizado, que possibilita a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes para o desempenho de
uma ocupação. A programação utilizada pelo SENAR
para atender a sua clientela depende das necessidades e interesses de cada turma, podendo ocorrer em
forma de qualiﬁcação, aperfeiçoamento, atualização
ou especialização.
A atual estrutura ocupacional do SENAR compõese de 8 linhas de ação, 23 áreas ocupacionais e 158
ocupações. Em 2003, as áreas ocupacionais mais trabalhadas pelo SENAR foram pecuária de grande porte,
beneﬁciamento e transformação primária de produtos
de origem agro-silvo-pastoril, administração rural, mecanização agrícola e grandes culturas semiperenes e
perenes. No total, as ações de formação proﬁssional
rural realizadas pelo SENAR em 2003 envolveram
quase 27 mil turmas, cerca de 442 mil participantes e
quase 733 mil horas-aula.
O número de turmas formadas em 2003 superou
em 24% o de 2002, graças ao aumento da abrangência
dos trabalhos da instituição no interior do País. Desde
1993, ano em que se iniciou a operacionalização dos
eventos do SENAR, até 2003, as atividades de formação proﬁssional rural asseguraram a capacitação de
mais de três milhões de trabalhadores e produtores
rurais em todo o Brasil.
As atividades de promoção social do SENAR, por
seu turno, são desenvolvidas dentro de um enfoque
preventivo, buscando sua complementaridade com as
ações de formação proﬁssional, haja vista a identidade do órgão como instituição de educação que é. A
promoção social do SENAR é um processo educativo
não-formal, participativo e sistematizado, que visa ao
desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais do
trabalhador rural e de sua família, numa perspectiva
de maior qualidade de vida, consciência crítica e participação na vida da comunidade. As atividades de pro-
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moção social são direcionadas a todos os que vivem
e trabalham no meio rural, incluindo adultos, jovens e
crianças, conforme sejam os objetivos e requisitos de
cada atividade.
Entre as atividades de promoção social mais trabalhadas pelo SENAR no ano de 2003 estão produção
caseira de alimentos, pintura em tecidos, cestaria e
trançados, artesanato do vestuário, saneamento básico
do meio rural e alfabetização de jovens e adultos. No
total, as atividades de promoção social realizadas pelo
SENAR em 2003 beneﬁciaram mais de 6 mil turmas,
mais de 132 mil participantes e tiveram carga horária
superior a 225 mil horas.
O número de turmas beneﬁciadas por ações de
promoção social em 2003 foi 37% superior àquele veriﬁcado em 2002. Entre 1993 e 2003, as atividades de
promoção social do SENAR envolveram 3 milhões e
meio de participantes, mediante a realização de 140
mil eventos em todo o Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) vem desenvolvendo, ao longo dos últimos doze anos, um excelente trabalho na sua área de atividades, que engloba
a formação proﬁssional rural e a promoção social do
homem do campo. O relatório das suas atividades no
ano de 2003 demonstra que o trabalho do órgão ganha
cada vez maior abrangência, qualidade e adequação
às necessidades de sua clientela. Por isso, faço questão de apresentar à sua diretoria e a todo o seu corpo
funcional meus efusivos cumprimentos.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB –
AP) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30
minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA
Às 15:30 horas
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 189, DE 2004
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 189, de 2004, que abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de R$ 32.000.000,00
(trinta e dois milhões de reais), para os ﬁns
que especiﬁca.
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Relator revisor: Senador Flávio Arns
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2004
(Em regime de urgência, nos termos do § 1º
do art. 64 da Constituição, combinado com o
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 2º do art. 64 da Constituição Federal
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 32, de 2004 (nº 3.015/2004,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que altera a Lei nº 8.248, de 23
de outubro de 1991, a Lei nº 8.387, de 30 de
dezembro de 1991, e a Lei nº 10.176, de 11
de janeiro de 2001, dispondo sobre a capacitação e competitividade do setor de informática
e automação e dá outras providências.
Pareceres, dependendo de leitura, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Hélio Costa, favorável ao Projeto e à Emenda nº
6, apresentando, ainda, as Emendas nºs 7 e
8-CE; e contrário às Emendas nºs 1 a 5; e da
Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo, pela
constitucionalidade e juridicidade da matéria e
das Emendas nºs 1 a 6, e no mérito, favorável
ao Projeto, apresentando, ainda, as Emendas
nºs 9 a 12-CCJ.
Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 7,
16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 81, 92, de 1999; 5, 20,
de 2000; e 15, de 2001)
(Votação Nominal)
Continuação da votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000 (nº 96/92, na Câmara dos Deputados), que introduz modiﬁcações na estrutura
do Poder Judiciário.
Pareceres sob:
– nºs 538 e 1.035, de 2002, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Bernardo Cabral
1º pronunciamento: (sobre as Propostas):
favorável, com as Emendas nºs 1 a 105-CCJ,
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que apresenta; encaminhando os Requerimentos de destaque nºs 340 a 356, de 2002; e pela
prejudicidalidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 7, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999; 1, 5,
20, de 2000; e 15, de 2001, que tramitam em
conjunto;
2º pronunciamento: (sobre as Emendas
nºs 106 a 239, de Plenário, apresentadas durante a discussão em primeiro turno): favorável
às Emendas nºs 106, 109, 111, 114, 117, 125,
133, 138, 139, 143, 146, 147, 149, 152, 159,
163, 166, 167, 194, 204, 211, 218 e 222, de
Plenário; favorável, nos termos de subemendas, às Emendas nºs 54-CCJ, 177, 181, 197,
217 e 232, de Plenário; pela prejudicialidade
das Emendas nºs 110, 124, 182 a 185, 189,
192, 193, 198 a 200, 202, 203, 205, 207 a 210,
212, 213, 215, 223, 228 a 231, 233, 235 a 237;
e pela rejeição das Emendas nºs 107, 108, 112,
113, 115, 116, 118 a 123, 126 a 132, 134 a
137, 140 a 142, 144, 145, 148, 150, 151, 153
a 158, 160 a 162, 164, 165, 168 a 176, 178 a
180, 186 a 188, 190, 191, 195, 196, 201, 206,
214, 216, 219 a 221, 224 a 227, 234, 238 e
239, de Plenário; e
– nº 451, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (em reexame),
Relator: Senador José Jorge, 3º pronunciamento: favorável à Proposta na forma da Emenda
nº 240-CCJ, concluindo por texto que vai à
promulgação, por texto que retorna à Câmara dos Deputados, e pela apresentação, por
desmembramento, das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 26 e 27, de 2004; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 7, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999; 1, 5,
20, de 2000; e 15, de 2001, que tramitam em
conjunto.
4 A 18
(Votação Nominal)
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 21, de 1995; 5, 7, 16, 21, 23, 33, 54, 62,
71, 81, 92, de 1999; 5, 20, de 2000; e 15, de
2001, tramitando em conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000
(ITEM Nº 02)
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19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 64, DE 1999
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 64, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Eduardo Suplicy, que
acrescenta parágrafo ao art. 57 e dá nova redação ao inciso XI do art. 84 da Constituição
Federal. (Comparecimento do Presidente da
República ao Congresso Nacional na abertura
da sessão legislativa).
Parecer sob nº 1.274, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Waldeck Ornelas, favorável
com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
20
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 77, de 1999, 28,
de 2000 e 24, de 2003)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 22, de 2000, tendo como primeiro signatário
o Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera disposições da Constituição Federal, tornando de execução obrigatória a programação
constante da lei orçamentária anual.
Parecer sob nº 103, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador César Borges, favorável à
matéria e pela prejudicialidade das Propostas
de Emenda à Constituição nºs 77, de 1999,
28, de 2000, e 24, de 2003, que tramitam em
conjunto.
21
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 77, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 22 e 28, de 2000,
e 24, de 2003)
Proposta de Emenda à Constituição nº
77, de 1999, tendo como primeiro signatário o
Senador Íris Rezende, que imprime força cogente à lei orçamentária anual, acrescentando
dispositivos ao art. 165 e alterando o inciso VI
do art. 167, ambos da Constituição Federal.
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22
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 77, de 1999,
22, de 2000, e 24, de 2003)
Proposta de Emenda à Constituição nº
28, de 2000, tendo como primeiro signatário
o Senador Pedro Simon, que dá nova redação
ao inciso I do § 9º do art. 165, ao caput do art.
166 e acrescenta novo parágrafo ao mesmo
artigo da Constituição Federal. (Dispõe sobre
plano plurianual, diretrizes orçamentárias e
orçamentos anuais).
23
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 24, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 77, de 1999,
22 e 28, de 2000)
Proposta de Emenda à Constituição nº
24, de 2003, tendo como primeiro signatário
o Senador Paulo Paim, que acrescenta o inciso XII ao art. 167 da Constituição Federal.
(Bloqueio ou contingenciamento de dotações
do orçamento da seguridade social).
24
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2002
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2002, tendo como primeiro
signatário o Senador Francisco Escórcio, que
inclui § 8º no art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias com a ﬁnalidade
de ampliar a vigência do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério (Fundef).
Parecer sob nº 119, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
25
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2003
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Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 1, de 2003, tendo como primeiro signatário o
Senador Maguito Vilela, que altera o § 3º do art.
100 da Constituição Federal, para determinar
que os pagamentos de obrigações devidas aos
idosos sejam feitos em espécie e excluídos da
obrigatoriedade de expedição de precatórios.
Parecer sob nº 549, de 2004, do relator
Senador Aloizio Mercadante, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) que apresenta.
26
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 81, DE 2003
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 81, de 2003, tendo como primeiro signatário
o Senador Tasso Jereissati, que acrescenta o
art. 174-A à Constituição Federal, para ﬁxar os
princípios da atividade regulatória.
Parecer favorável, sob nº 270, de 2004, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
27
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15, DE 2004
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2004 (nº 575/98, na Câmara dos
Deputados), que altera o inciso IV do art. 20
da Constituição Federal. (Excluindo dos bens
da União as ilhas costeiras que contenham a
sede de Município).
Parecer favorável, sob nº 462, de 2004, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jorge Bornhausen.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2002COMPLEMENTAR
(Votação Nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 102, de 2002 – Complementar (nº 4.610/2001, na Casa de origem),
que dispõe sobre a linguagem inclusiva na
legislação e documentos oﬁciais.
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Parecer sob nº 561, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece, reclassiﬁcando a matéria como
projeto de lei complementar.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 3, de 2002 (nº 3.077/2000,
na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento odontológico pela
rede de unidades integrantes do Sistema Único
de Saúde – SUS.
Parecer sob nº 492, de 2004, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Edison Lobão, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
30
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 416, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 23, de 2003)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 416, de 2003 (nº
2.503/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à TV TOP
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Parecer favorável, sob nº 1.402, de 2003,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Leonel Pavan.
31
REQUERIMENTO Nº 516, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 516, de 2004, do Senador Aloizio Mercadante, solicitando, nos termos regimentais,
congratulações ao Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, pela vitória brasileira
na OMC, referente aos subsídios norte-americanos ao algodão.
Parecer favorável, sob nº 1.011, de 2004,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro
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Simon, propondo que a manifestação seja extensiva ao Ministério das Relações Exteriores
como um todo, ao ex-Ministro Celso Lafer, ao
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso e
ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
32
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 526, de 2004, do Senador Arthur Virgílio
e outros Senhores Senadores, solicitando voto
de aplauso ao Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, pela vitória do Brasil na Organização
Mundial de Comércio – OMC, que condenou
os subsídios pagos ao algodão pelos Estados Unidos.
Parecer favorável, sob nº 1.012, de 2004,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro
Simon.
33
REQUERIMENTO Nº 527, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 527, de 2004, do Senador Arthur Virgílio e outros Senhores Senadores, solicitando
voto de aplauso ao ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso, pela vitória do Brasil na
Organização Mundial de Comércio – OMC,
que condenou os subsídios pagos ao algodão
pelos Estados Unidos.
Parecer favorável, sob nº 1.013, de 2004,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro
Simon.
34
REQUERIMENTO Nº 531, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 531, de 2004, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando que seja enviado às
autoridades israelenses no Brasil um apelo
no sentido de resguardar a vida, a liberdade
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e os direitos humanos do físico nuclear Mordechai Vanunu.
Parecer favorável, sob nº 1.014, de 2004,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro
Simon.
35
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2004
Votação, em turno único, do Requerimento nº 925, de 2004, do Senador Duciomar
Costa, solicitando a retirada, em caráter deﬁnitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 183, de
2004, de sua autoria.
36
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 2004
(nº 4.018/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que concede pensão especial a Maria José Pereira
Barbosa Lima.
Parecer favorável, sob nº 563, de 2004,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Sérgio Cabral.
Requerimentos de urgência lidos nas sessões
de 11 e 12-8-04, pendentes de votação :
Nº 1.136, de 2004, requerendo regime de urgência
para o Projeto de Lei do Senado nº 130, de
2003-Complementar, de autoria do Senador
João Capiberibe, que acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, que estabelece normas de ﬁnanças
públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal e dá outras providências, a ﬁm
de determinar a disponibilização, em tempo
real, de informações pormenorizadas sobre a
execução orçamentária e ﬁnanceira da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
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Nº 1.137, de 2004, requerendo regime de urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 44,
de 2004 (nº 3.585/2004, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
altera o art. 6º da Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha
de pagamento.
Nº 1.150, de 2004, requerendo regime de urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 93,
de 2003 (nº 4.295/2001, na Casa de origem),
que dispõe sobre a oferta e as formas de aﬁxação de preços de produtos e serviços para
o consumidor.
Nº 1.151, de 2004, requerendo regime de urgência
para o Projeto de Lei do Senado nº 211, de
2002, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que autoriza o Poder Executivo a criar
um Colégio Militar em Boa Vista – Capital do
Estado de Roraima
Nº 1.156, de 2004, requerendo regime de urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 9, de
2004 (nº 2.401/2003, na Casa de origem), que
regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do
art. 225 da Constituição Federal, estabelece
normas de segurança e mecanismos de ﬁscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modiﬁcados – OGM
e seus derivados, cria o Conselho Nacional
de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
– CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de
Biossegurança – PNB, revoga a Lei nº 8.974,
de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e dá
outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 39
minutos.)
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Ata da 116ª Sessão Especial, em 24 de agosto de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidências dos Srs. José Sarney e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 10 horas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – PA) –
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Declaro aberta a sessão especial do Senado
Federal que, em atendimento ao Requerimento nº
668, de 2004, do Senador Hélio Costa e de outros
Srs. Senadores, destina-se a homenagear o ex-Presidente Getúlio Vargas pelo transcurso dos 50 anos
de seu falecimento.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador José Sarney, Srªs e Srs. Senadores
e demais convidados desta sessão especial, cumprimento os representantes das confederações de trabalhadores que se encontram no plenário neste momento
e o Presidente da Confederação dos Aposentados e
Pensionistas, companheiro João Lima.
Cito os nomes que o Cerimonial nos enviou até o
momento. Cumprimento João Vicente Goulart, Presidente do Instituto João Goulart; Moacir Roberto Tesch,
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade; Ubiraci Dantas de Oliveira, Vice-Presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil; Marco Antônio Campanela, responsável,
em Brasília, pela Central Geral do Trabalhadores do
Brasil. Registrarei em seguida os demais companheiros,
cujos nomes a assessoria está me passando.
Sr. Presidente, Senador José Sarney, senhoras e
senhores, “trabalhadores do Brasil” – marca dos pronunciamentos do Presidente Getúlio Vargas –, o Senado
da República homenageia, no dia hoje, a memória de
um dos seus mais ilustres membros, Getúlio Vargas, o
líder popular que o povo brasileiro jamais esquecerá.
Getúlio Vargas foi duas vezes deputado estadual
por meu Estado, o Rio Grande do Sul, deputado federal,
líder da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados,
ministro da Fazenda, governador do Rio Grande do Sul,
chefe vitorioso da Revolução de 1930, deputado federal
por sete Estados, senador da República por outros dois.
Getúlio Vargas foi, sem sombra de dúvida, o principal
presidente de toda a história republicana.

A República Velha, contra a qual Vargas se insurgiu e que derrubou, era a república do atraso, em
que as questões sociais eram tratadas como caso de
polícia.
Podemos dizer hoje aos trabalhadores do Brasil que a República fundada por Vargas traçou logo
novos horizontes. A economia saiu do campo para
se industrializar, movida por braços de trabalhadores
que, pela primeira vez na história, ganharam a proteção do Estado.
Até 1930, o poder do Presidente da República
era limitado pelos governadores dos Estados, que
desaﬁavam impunemente o chefe da Nação ao sabor
dos seus interesses.
Vargas entendeu que, para fazer as mudanças que
o País reclamava, era preciso inverter essa equação.
Por meio de um movimento de centralização, transferiu o poder dos Estados para o Governo Federal, o
qual passou a assumir papel crescente na sociedade
e na economia.
Com o Executivo forte, a intervenção do Estado voltou-se então para promover o desenvolvimento
tecnológico e industrial e fortalecer a organização dos
trabalhadores.
As oligarquias rurais começaram a ceder espaço no cenário público. Em seu lugar entraram os
trabalhadores organizados em seus sindicatos, uma
crescente classe média, os empresários da indústria,
e os servidores públicos avançaram com a nova visão
do Estado.
Além de moderno, era um Estado austero. Nunca
precisou de uma Lei de Responsabilidade Fiscal, pois
não havia irresponsabilidade nos gastos públicos. Getúlio controlava até as despesas do cafezinho.
O Brasil industrializado de hoje só existe graças
ao gênio político de Vargas. Ele tanto soube jogar com
os interesses de grupos políticos internos como soube
manter uma política externa pendular.
Vargas avalizou o ﬁnanciamento para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que
foi a primeira grande e moderna indústria brasileira.
Dela saiu o aço para os primeiros fogões e geladeiras
fabricados no Brasil. Foi a CSN que permitiu ao País
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ter hoje uma das mais importantes indústrias automobilísticas do mundo.
Juntamente com a usina de Volta Redonda, foi
criada a Companhia Vale do Rio Doce, para abastecêla do minério de ferro necessário à produção do nosso
aço. Depois vieram a Companhia Nacional de Álcalis, o
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, atual BNDES, a Petrobrás e a Eletrobrás, consolidando a
vocação industrial da economia brasileira.
Essas realizações no campo econômico já seriam
mais do que suﬁcientes para fazer de Getúlio Vargas
o mais importante líder da nossa história. Mas, para
Vargas, de nada adiantava o Brasil crescer sem distribuir entre os trabalhadores os frutos desse crescimento – teoria que defendemos até hoje. Só crescer não
basta, é preciso também distribuir a riqueza.
A sua maior realização – Vargas governou sob o
império de três diferentes Constituições, implantou o
voto secreto, o voto feminino e criou a Justiça Eleitoral –, sem dúvida alguma, foi colocar em prática uma
nova política social para o País.
Srªs. e Srs. Senadores, Srs. convidados, trabalhadores do Brasil, quando Vargas chegou ao poder,
metade da nossa força de trabalho tinha menos de 18
anos de idade e o trabalho infantil era explorado nos
quatro cantos do País.
Com um salário médio de somente 4 mil réis podia-se comprar uma cesta básica com meio quilo de
arroz, de açúcar, de café, de macarrão e de banha. As
fábricas eram mal iluminadas, não tinham ventilação
nem instalações sanitárias, e os patrões descontavam
das mulheres operárias até mesmo o tempo gasto para
amamentar seus ﬁlhos.
Vargas mudou tudo isso. Combateu as jornadas que ultrapassavam 14 horas diárias. Não havia a
carteira assinada. Não havia o direito trabalhista ou a
assistência previdenciária. Nada disso existia e a polícia é que era chamada quando os trabalhadores se
rebelavam contra essa situação.
Enﬁm, tudo estava por fazer. Era preciso dar educação, saúde, condições de trabalho, salário e cobertura previdenciária aos nossos trabalhadores.
Vargas criou o Ministério do Trabalho e em pouco
tempo as relações trabalhistas passam a sofrer profundas transformações positivas.
Com Getúlio o Brasil conheceu a Justiça do Trabalho e a Previdência Social, os sindicatos de patrões
e empregados – aqui muito bem aqui representados
por aqueles que já citei e, particularmente pelo Sr. Moacir. Com Getúlio Vargas não avançamos somente na
área sindical: tivemos a nossa CLT, o salário mínimo,
as férias anuais, o descanso semanal remunerado e
a carteira de trabalho.
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Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, trabalhadores do Brasil – repito o bordão de Vargas aqui –, quero
dar um destaque especial para o salário mínimo. Implantado por Vargas em 1940, sem sombra de dúvida,
o salário mínimo continua sendo, até hoje, o melhor
distribuidor de renda do País. Por isso tenho insistido
tanto para que o Brasil tenha um salário mínimo decente – o atual salário mínimo, infelizmente, ainda tem
um valor indecente.
Vargas estabeleceu o primeiro sistema de cotas no Brasil ao ﬁxar um limite para que as empresas
tivessem, entre os seus empregados, trabalhadores
estrangeiros, dessa forma garantindo aos operários
brasileiros, sobretudo aos negros, as vagas que se
abriam na indústria.
Faço um aparte na história e venho ao presente.
Aprovar, como estou propondo, o Estatuto da Igualdade Racial signiﬁca dar continuidade à obra de Vargas.
O estatuto que está pronto para ser votado aqui no
Congresso Nacional é a verdadeira carta de alforria
dos negros brasileiros.
Paralelamente, Vargas cuidava da saúde e da
educação, o maior e mais importante fator de mobilidade social.
O direito à educação e a destinação constitucional de recursos orçamentários para o ensino público
são obras de Vargas.
Com recursos orçamentários se garantem, na Era
Vargas, o ensino elementar de qualidade, a educação
física, a ampliação das escolas secundárias e a criação das escolas normais, formadoras de professores
e professoras.
O crescimento econômico do País exigia trabalhadores capacitados, e Getúlio negociou com os
empresários a criação do Senai e do Senac, destinados a formar mão-de-obra para a indústria e para o
comércio.
Nascia, assim, o ensino técnico proﬁssionalizante, formando a elite operária e as primeiras lideranças
sindicais.
Inúmeros Ministros, Parlamentares de hoje, eu
próprio e, principalmente, o Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva passaram, em sua base de
formação, pelo Senai.
Também são dessa época as primeiras universidades brasileiras dignas desse nome. Foi Vargas quem
criou a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade de Porto Alegre (1934), a Universidade do Brasil
(1937) e a Pontifícia Universidade Católica (1940).
Srªs e Srs. Senadores, Srs. Convidados, Trabalhadores do Brasil, o legado de Vargas não cabe em
um pronunciamento de alguns minutos. Mas hoje já
se sabe que o suicídio do Presidente abortou articu-
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lações militares golpistas em curso, as mesmas que
uma década depois levariam à deposição do Presidente João Goulart.
O povo viu no seu sacrifício o gesto maior de
Vargas para salvar as conquistas da Nação e dos
trabalhadores, saiu às ruas atacando tudo aquilo que
representasse oposição ao seu líder, e sua reação
assustou os golpistas.
Além do nacionalismo econômico, o principal alvo
daquelas articulações era a política social de Vargas.
Pouco antes de morrer, o Presidente duplicara o valor
do salário mínimo, desvalorizado no período em que
esteve fora do poder.
Já se atentava na época contra a legislação sindical e trabalhista. Passados mais de 60 anos da vigência
da CLT, o diploma legal que garante a cidadania e a
dignidade do trabalhador brasileiro, infelizmente não
falta, ainda hoje, quem queira revogá-la e os artigos
sociais que estão na nossa Constituição. E o tentam
com o mais cínico dos argumentos, de que, ﬂexibilizando a legislação trabalhista, a economia vai gerar
mais empregos. Nada mais falso.
Os números divulgados na semana passada pelo
próprio Governo, dando conta da contratação de mais
de 1,236 milhão de novos empregos desde janeiro,
provam que o caminho é o crescimento econômico
sustentável. Não se deve mexer na CLT ou acabar com
o nosso movimento sindical. Não é atentando contra
os direitos dos trabalhadores e contra os seus rendimentos que seremos uma Nação forte.
Um País que desgraçadamente ainda tem trabalhadores explorados, como aqueles que, ainda hoje,
estão sob o regime de escravidão, não se pode dar ao
luxo de revogar direitos trabalhistas.
É bom lembrar que, com a atual legislação sindical, os trabalhadores chegaram ao poder neste País,
elegendo Vereadores, Prefeitos, Deputados Estaduais
e Federais, Governadores, Senadores, este que vos
fala e, principalmente, o ex-sindicalista e hoje Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Parece-me
que o sistema que nos foi deixado por Getúlio não é
tão ruim como alguns apregoam; caso contrário, não
estaríamos, neste momento, nesta tribuna.
Nesta manhã em que lembramos os 50 anos da
morte de Getúlio, para que ninguém diga que só falei de
ﬂores, lembro que Vargas, como todo grande homem,
tinha virtudes, mas também tinha defeitos.
Vargas era polêmico, pois todo grande líder é
polêmico.
Sr. Presidente, Trabalhadores do Brasil, não poderia encerrar este meu pronunciamento sobre Getúlio
Vargas sem uma referência especíﬁca ao trabalhismo
e aos seus mais ilustres herdeiros. Reﬁro-me aqui a
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Alberto Pasqualini, a João Goulart, cujo ﬁlho está no
plenário neste momento, e também a Leonel Brizola.
Com base na organização dos trabalhadores urbanos em seus sindicatos, o trabalhismo nasceu para
manter e ampliar a legislação trabalhista inspirada em
Vargas, para estender os benefícios dessa legislação
aos trabalhadores rurais e da cidade, fazer a reforma
agrária, sustentar o direito à greve e também a conciliação entre as classes sociais.
Este era o Brasil sonhado por Vargas: da democracia social, da valorização do trabalho e, principalmente, do trabalhador. Um Estado do Bem Estar Social
tropical, como ele dizia, que Getúlio implantou e que
começou a ser demolido após sua morte, apesar dos
esforços de Jango, de Pasqualini e de Brizola.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srs. Convidados e Trabalhadores do Brasil, a obra feita por Getúlio
teve um bom alicerce e, por isso, resiste, a despeito
daqueles que insistem em não reconhecê-la. Getúlio
Vargas, João Goulart, Leonel Brizola e Alberto Pasqualini são daqueles homens que nunca morrem, pois
seus ideais estarão sempre vivos entre nós.
Por isso termino dizendo:
Pasqualini presente,
Brizola presente,
Jango presente,
Presidente Getúlio Dornelles Vargas presente,
Vivam os trabalhadores do Brasil! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Hélio Costa, autor
do requerimento.
O SR. PAULO PAIM – Sr. Presidente, enquanto
o Senador Hélio Costa, autor do requerimento, não
chega à tribuna, permita-me fazer uma solicitação.
O Senador Pedro Simon, que está hospitalizado, pediu-me que remetesse à Mesa – o que faço, neste
momento, justiﬁcando sua ausência – requerimento,
com a devida publicação, para que Getúlio Vargas
seja incluído entre os grandes vultos que honraram a
história do Senado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento de autoria do Senador Pedro Simon e outros Srs. Senadores que passo
a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.172, DE 2004
Requer a publicação, dentro da coleção “Grandes Vultos que Honraram o Senado”, de homenagem ao ex-Senador Getúlio
Dornelles Vargas.
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Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Senador José Sarney,
Nos termos regimentais e com fundamento no
que dispõe a Resolução nº 84, de 1996, requeiro a
Vossa Excelência submeta à Mesa Diretora do Senado
Federal, proposta de publicação de homenagem ao exSenador Getúlio Dornelles Vargas, dentro da coleção
“Grandes Vultos que Honraram o Senado”.
Justiﬁcação
Getúlio Vargas foi, com certeza, um dos principais vultos da História do Brasil de todos os tempos. E
pertenceu aos quadros desta Casa, no curto período
que separam suas duas atuações como líder máximo
da Nação brasileira.
No momento em que brasileiros de todas as
latitudes se irmanam em justas homenagens a esta
grande ﬁgura da história nacional, é de suma importância que o Senado Federal lhe renda, além do preito
desta manhã, um outro mais duradouro, qual seja o
de alinhar entre os grandes vultos que o honraram, o
nome de Getúlio Vargas.
Com efeito, logo após afastado do poder, pelos
militares, em 1945, Getúlio se candidatou a Deputado
Federal e Senador, sendo eleito Deputado, pelo PTB,
por nada menos que seis estados (Rio Grande do Sul,
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná), além do Distrito Federal. A Senador, elegeu-se
pelo Rio Grande do Sul (pelo PSD) e por São Paulo
(pelo PTB).
Pôde, deste modo, escolher entre tantas opções
a que lhe falasse à alma de gaúcho dos pampas.
Getúlio Vargas nasceu em São Borja (RS), no
dia 19 de abril de 1882, de família de políticas tradicionais.
Em 1907, formou-se pela Faculdade de Direito
de Porto Alegre. Dirigiu o jornal O Debate, tendo como
colaboradores civis e militares que viriam a protagonizar
a Revolução de 1930, como João Neves da Fontoura, Góis Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. Este grupo
apoiava o então candidato ao Governo do Estado pelo
Partido Republicano Riograndense (PRR).
Em 1909, elegeu-se, pela primeira vez para a Assembléia legislativa do Estado do Rio Grande do Sul,
pelo mesmo PRR, reelegendo-se, sucessivamente,
em 1913, 1917 e 1921.
Em 1923, elege-se Deputado Federal, assumindo,
já no ano seguinte, a liderança da bancada republicana gaúcha. Nos anos seguintes, apóia as medidas de
exceção do Presidente Artur Bernardes, entre elas o
estado de sítio e a repressão aos tentes e à Coluna
Prestes.
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Com eleições de 1929, a oposição cria a Aliança,
que incluía Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, lançando a chapa Getúlio Vargas – João Pessoa à
Presidência da República, em oposição à encabeçada
por Júlio Prestes que representava, por São Paulo, a
política do “café com leite” de alternância entre Minas
e São Paulo na Presidência.
Júlio Prestes vence essas eleições, em 1º de março de 1930. em 26 de julho, João Pessoa é assassinado
em Recife e os aliancistas atribuem a culpa ao Governo
Federal. Logo em seguida, é deﬂagrada a Revolução
de 30, em Porto Alegre e Belo Horizonte, seguida pelo
Nordeste, no dia seguinte. Sobre este movimento, diria Vargas: “Estamos diante de uma contra-revolução
para readquirir a liberdade, para restaurar a pureza do
regime republicano”.
O então Presidente da República, Washington
Luís é substituído por uma junta provisória, antes que
Júlio Prestes assumisse o poder. Em 3 de outubro de
1930 toma posse como Chefe do Governo Provisório,
no Rio de Janeiro. Após conceder anistia a todos os
civis e militares envolvidos em revoltas desde 1922,
Getúlio Vargas dissolve o Congresso Nacional, as
Assembléias Legislativas Estaduais e Câmaras Municipais, nomeando interventores federais em todos os
estados, à execução de Minas Gerais.
Já em 1931 promulga a Lei de Sindicalização
e decretos que tratam do estatuto das universidades
brasileiras e reorganizam o ensino secundário.
Em 9 de julho de 1932, tem início em São Paulo a Revolução Constitucionalista, logo sufocada pelo
Governo Provisório de Vargas. Institui-se, em seguida
o novo Código Eleitoral, com a instituição do voto secreto e do voto feminino e a criação da Justiça Eleitoral. Na área trabalhista, é estabelecida a jornada diária
de oito horas e regulamento do trabalho feminino e de
menores, instituídas as Comissões Mistas de Conciliação entre patrões e empregados e criada a carteira
proﬁssional.
Em 1933, é eleita Assembléia Nacional que, em
1934, promulga uma nova Constituição e elege Getúlio
Vargas Presidente da República para um mandato de
quatro anos. Um decreto regulamenta, então a concessão de férias de 15 dias por ano, para os trabalhadores
sindicalizados da indústria.
Em abril de 1935, Vargas sanciona a Lei de Segurança Nacional, que visava especialmente a atuação
da Aliança Nacional Libertadora (ANL), que congregava comunistas, socialistas e esquerda dos “tenentes”
sob o comando de Luís Carlos Prestes. Já em julho, a
ANL é dissolvida, seguindo-se a chamada Intentona
Comunista, que dá lugar ao estádio de sítio e a duras
medidas de repressão.
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Em 10 de novembro de 1937, tem lugar o Golpe
de Estado que dá início ao chamado Estado Novo, com
a promulgação da Constituição de 1937, elaborada por
Francisco Campos, a chamada Polaca. O Governo passa, então, à dura repressão dos opositores, especialmente comunistas e integralistas. Em 1939, é criado
o Departamento e Imprensa e Propaganda (DIP), que
serviu de censura, ao controle dos meios de comunicação e a promoção do regime vigente.
Em 1940 é posto em vigência o salário mínimo
previsto na Constituição de 1934, por meio de Decreto-Lei. Também é criado o Imposto Sindical, para o
reforço da estrutura sindical já vigente.
Em 1941, com empréstimo obtido dos EUA, e
em troca do engajamento brasileiro com os Aliados,
Getúlio implanta em Volta Redonda (RJ) a Campanha
Siderúrgica Nacional – CSN, remodelando e modernizando a vertente de nosso parque industrial. Embora
o rompimento deﬁnitivo com os países do Eixo tenha
sido em 1942, somente em 1944 é que são enviadas
tropas de Força Expedicionária Brasileira – FEB – para
o conﬂito.
O repúdio aos regimes autocráticos e ditadoriais
se intensiﬁca, inclusive ao Brasil com o Manifesto dos
Mineiros em favor da redemocratização. Logo, e como
resposta, em 1943, entra em vigor a CLT – um completo arcabouço jurídico em prol dos trabalhadores e
seus sindicatos.
Após a sua deposição em outubro de 1945, Vargas ainda se elege em 46 senador e deputado, simultaneamente, e com mais de um milhão e cem mil votos. Entretanto, após a Constituição de 46 ele passa
a residir em sua fazenda em São Borja, preparando e
rearticulando sua volta a vida pública. Que se dá em
1950 com sua eleição a Presidente da República pelo
PTB, com 48,7% dos votos, vencendo em 18 dos 24
estados.
Em sua política nacional-desenvolvimentista Vargas cria o BNDES e a Petrobras em 1953, além de
limitar ao máximo 10% a remessa de lucros ao exterior. Seguido de acentuada a ferrenha Oposição teve o
seu pedido de impeachment solicitado pela UDN ao
Congresso sendo ali derrotado. Mesmo assim a crise
não se dilui ,e em 24 de agosto Getúlio, como disse
em suas próprias palavras, interrompe sua história
pessoal e passa à Nacional.
Venho aqui solicitar esta homenagem, que no
meu entender não é apenas mais uma para o estadista Getúlio. Esta visa resgatar ao nosso convívio um
Vargas não somente executor e realizado, mais principalmente, um Vargas conciliador, articulador e debatedor. Getúlio honrou as Casas Legislativas do Rio
Grande e do Congresso Nacional com sua presença
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como deputado estadual, deputado federal e senador,
sempre indubitavelmente alicerçado na esplêndida representatividade de suas votações.
É nesse sentido que requeiro ao Senado Federal
que nos honre com a mais que esperada e oportuna
publicação da vida parlamentar de Getúlio Vargas.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004. – Pedro Simon – Paulo Paim – Sérgio Zambiasi.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra o Senador Hélio Costa.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores; Srªs e Srs. Convidados,
em especial João Vicente Goulart, Presidente do Instituto João Goulart; Moacir Roberto Tesch, Presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo
e Hospitalidade; Ubiraci Dantas de Oliveira, Vice-Presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil;
Marco Antônio Campanela, responsável, em Brasília,
pela Central Geral dos Trabalhadores; senhoras e senhores, os fatos que vou relatar ocorreram, lamentavelmente, no dia 24 de agosto de 1954.
Pelo telefone e claramente emocionado, o Ministro da Fazenda, Oswaldo Aranha, leu para a Rádio
Nacional a Carta-Testamento encontrada na mesinha
de cabeceira do Presidente morto:
Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço
a minha morte. Nada temo. Serenamente dou
o primeiro passo no caminho da eternidade e
saio da vida para entrar na História.
O relógio indicava que faltavam 15 minutos para
as 9 horas da manhã daquele fatídico 24 de agosto
de 1954.
Nunca o País assistira a tamanha comoção popular como a que veio logo após a divulgação da notícia:
Getúlio Vargas se matara, em seu quarto, por volta das
8h30, com um tiro no peito.
Multidões saíram às ruas. Enfurecidos, manifestantes depredaram a sede da Tribuna da Imprensa, o
jornal de Carlos Lacerda, o mais furibundo dos adversários de Getúlio.
Uma massa humana de 100 mil pessoas, a maioria em pranto incontrolável, desﬁlou diante do caixão
do Presidente, velado no próprio Palácio do Catete,
sede do Governo Federal, no Rio de Janeiro.
A imprensa noticiou que cerca de 3 mil pessoas
presentes ao velório, vítimas de desmaios, mal-estares,
crises nervosas e problemas de coração, precisaram
ser atendidas pela enfermaria do serviço médico do
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Palácio. Na enfermaria, o estoque de calmantes esgotou-se em minutos.
O País inteiro quedou-se em estado de choque.
Ninguém esperava por aquele desfecho para a crise
que se abatera como uma nuvem sobre o Governo,
apesar de o próprio Getúlio ter dito, dias antes, com
todas as letras: “Daqui do Catete, só saio morto”.
Sr. Presidente, senhoras e senhores convidados
presentes a esta sessão muito especial de homenagem
a um dos mais extraordinários brasileiros do século
passado e do nosso País, meio século depois da morte
de Getúlio Vargas, duas constatações se impõem de
imediato. A primeira refere-se à sua forte presença na
memória coletiva nacional, em virtude da sua ainda
vívida identiﬁcação com as massas, com o povo, com
as pessoas simples, com os trabalhadores, sobretudo com os pobres, com os que não têm privilégios,
durante seus dois governos, num período conturbado
da nossa história.
A segunda constatação diz respeito às diﬁculdades com que se defrontaram e se defrontam ainda hoje
historiadores, políticos, cientistas sociais e outros estudiosos para dizer o que realmente representou para
o País a Era Vargas em toda a sua amplitude.
Não poderia ser diferente, pois Getúlio Vargas foi
o político brasileiro que, no século passado, governou
por mais tempo. Para ressaltar o quanto é difícil deﬁnir o período Vargas, basta lembrar que ele governou
o País por duas vezes, num total de 19 anos, e que
suas administrações compreenderam quatro períodos
absolutamente distintos: o governo provisório, de 1930
a 1934; o governo constitucional, de 1934 a 1937; o
governo ditatorial do chamado Estado Novo, de 1937
a 1945; e, ﬁnalmente, o governo democrático, que vai
de sua posse, em 1950, eleito pelo voto popular, até o
trágico suicídio, no dia 24 de agosto de 1954.
Sendo uma das ﬁguras mais controvertidas de
nossa História republicana, obtém consenso, porém,
como grande impulsionador do nosso desenvolvimento
industrial; como o arquiteto de uma nova ordem social, voltada para a proteção do trabalhador e para a
promoção do proletariado; e como o organizador da
nossa revolução industrial transformando o Brasil de
um país agrário e agrícola para uma nação urbana e
industrializada.
Para compreender Getúlio Vargas no amplo espectro de sua ação política, que contempla atitudes
autoritárias, às vezes ambivalentes, mas também freqüentemente conciliadoras, é necessário recorrer a
suas origens, ao ambiente familiar, de tradição gaúcha e
de proeminência na política regional, mas é necessário
recorrer, sobretudo, ao contexto político em que viveu,
fortemente inﬂuenciado por Júlio de Castilhos e alicer-
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çado no positivismo de Augusto Comte: praticamente
uma unanimidade entre os primeiros republicanos.
Esse é o ponto de vista da maioria dos estudiosos, entre eles o professor Ricardo Vélez Rodriguez,
que, em artigo publicado na revista Carta Mensal,
destaca que nosso modelo republicano se baseou na
preeminência do Executivo sobre os outros Poderes
e na rigorosa tutela do Estado sobre a massa informe
dos cidadãos.
Em que pese o autoritarismo da herança castilhista, Rodriguez ressalva as conseqüências positivas: a
estruturação de uma esfera de interesses permanentes,
com a consolidação do Estado e da administração pública, e o culto às virtudes republicanas, pelas quais a
política deveria ser um meio para servir à coletividade,
“mesmo com prejuízo dos interesses individuais”.
Recordo o que diz o escritor Carlos Heitor Cony,
no seu último livro, Quem Matou Vargas, sobre a Era
Vargas, onde não se propõe a ser um historiador, mas
apenas uma testemunha dos fatos que envolveram esse
extraordinário brasileiro. Ele começa o livro dizendo
que não aceitava a posição ditatorial de Getúlio, e no
ﬁm, depois de discorrer sobre sua história, entende a
preciosidade com que Getúlio se apegava às pessoas
mais simples, mais carentes, mais necessitadas e por
que ele era chamado “pai dos pobres”.
Diz ainda, num determinado momento do seu
livro, que ao perguntar a Getúlio quanto amigos tinha
feito na política, ele respondeu de uma forma brilhante: “Tenho muitos amigos, que não tenho a certeza se
lá na frente continuarão sendo meus amigos, e tenho
também muitos inimigos, que também não tenho certeza se continuarão sendo meu inimigos”. Essa era
a ﬁgura conciliadora desse homem que sensibilizou
tantos brasileiros.
Falo de uma forma protocolar, porém sempre
lembrando as primeiras imagens que tive de Getúlio,
porque na minha primeira infância – repito as palavras
do Senador Paulo Paim –, via meu pai com o ouvido
colado no rádio e ouvia aquele frase que marcou a
todos, até as crianças, como marcou a mim: “Trabalhadores do Brasil”. Era aquela voz de segurança que
dava ao trabalhador a certeza de que ele tinha alguém
ao seu lado, para proteger os seus direitos, para protegê-lo como pessoa.
Getúlio inspirou-se, certamente, no modelo extraordinário e revolucionário do Presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que também
fez uma revolução social que atingiu o mundo inteiro.
E, certamente, em outras vezes, Franklin Delano Roosevelt quem é inﬂuenciado pelo nosso Líder, Getúlio
Vargas.
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Nesse ambiente político, e em função de suas
qualidades pessoais, não é de admirar que Vargas,
embora buscasse a centralização do poder, mostrasse
sempre a sua disposição conciliatória. Foi assim que,
na Assembléia, procurou congregar as forças políticas
do seu Estado. Foi assim que, na Câmara, ampliou o
relacionamento com representantes de outros Estados
e fez vínculos com o Governo de Artur Bernardes. De
forma idêntica, atenderia ao aceno de Washington Luís
para tornar-se o seu Ministro da Fazenda. Presidente
da Província, fez acordos com a oposição, conforme
registra o Dicionário Histórico– Biográﬁco Brasileiro,
da Fundação Getúlio Vargas, pondo ﬁm a quase 30
anos de lutas interpartidárias.
Vê-se, assim, que o autoritarismo de Vargas
não é um capricho pessoal. No insuspeito depoimento do Jornalista Barbosa Lima Sobrinho, que presidiu
o Instituto do Açúcar e do Álcool, quando Getúlio era
Ministro da Fazenda, “Vargas era um homem simples
e cordial, mais inclinado para a benevolência do que
para a hostilidade e a vingança”. Sugerindo que o homem é o fruto de si mesmo e da sua época, Sobrinho,
em entrevista à revista Ciência e Trópico, há alguns
anos, ponderava:
Se não sabemos escapar dos preconceitos e das paixões que nos escravizam, o que
devemos aos vivos e aos mortos é apenas...
a verdade.
Tanto mais que há que considerar a criatura humana, que é a substância do político,
em face de suas tendências pessoais, do ambiente em que se formou a sua mentalidade,
dos exemplos que a inspiraram, da ﬁlosoﬁa
em que se apoiavam seus ideais e os projetos de suas realizações. (...) E Getúlio Vargas
era fruto ainda do castilhismo e das lições de
Augusto Comte, que colocavam a felicidade
dos povos na dependência das ditaduras esclarecidas.
Poderia dizer que sou mais Getulista
agora do que antes.
Dizia Barbosa Lima Sobrinho...
Candidato à Presidência da República, Vargas já
anunciava o caráter reformista das propostas da Aliança Liberal: “A direção que recomenda, as providências
que aconselha, as medidas que se propõe a executar
compreendem pontos fundamentais da economia, da
cultura e civismo da nacionalidade.” Essas propostas
compreendiam a modernização da economia brasileira, com o desenvolvimento e o fortalecimento de
setores estratégicos, como lembrou aqui o Senador
Paulo Paim, como a siderurgia, a estabilidade da mo-
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eda, a independência das áreas industrial e militar, a
criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a adoção de leis que amparassem o trabalhador,
a integração física do País, a reconstrução e a modernização do serviço público, a criação do Senai e do
Sesi e tantas outras.
Não existe nada hoje neste País que não tenha
um toque da liderança, do trabalho, da força, do prestígio, da capacidade desse homem extraordinário que
foi Getúlio Vargas.
Com Getúlio, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ilustres convidados, o Estado assumiu a sua condição de catalisador dos recursos humanos, naturais
e patrimoniais a serem empregados na consolidação
do País. Vale dizer, assumiu efetivamente os seus
compromissos com a soberania e a autodeterminação; deixou de ser objeto para tornar-se o sujeito da
sua própria história.
Em recente artigo publicado pelo Jornal do Brasil, o sociólogo Emir Sader lembra que apenas quarenta
anos antes da chegada de Getúlio ao poder ainda existia
escravidão no País; e que em quatro dos cinco séculos
de nossa história, “desde a invasão dos colonizadores,
não houve trabalho livre”. “Todos esses antecedentes
– conclui – valorizam ainda mais as transformações
promovidas pelo Governo de Getúlio.”
Decorridos cinqüenta anos de sua morte, ouso
dizer que Getúlio continua atualíssimo. Vejamos, por
exemplo, a forma como tratou a questão social, com
a incorporação do proletariado à sociedade brasileira.
Quando se apregoa a necessidade da inclusão social
de milhões de brasileiros, hoje, em voz uníssona, não
há como esquecer das iniciativas de Getúlio para a
educação das massas e para a proteção do trabalhador. Ninguém fez mais até hoje. Nada se fez neste País
mais do que Getúlio fez pelos trabalhadores! Com ele,
essa inclusão social não ﬁcou só na retórica, mas foi
efetivada com a adoção de instrumentos, como a Previdência Social, a Consolidação das Leis Trabalhistas,
a Justiça do Trabalho e a organização sindical.
Quando de Norte a Sul do País se encontram
trabalhadores em regime escravo, não se pode negar
a atualidade da obra de Getúlio Vargas.
Aqui, valho-me do saudoso Darcy Ribeiro, de incontestável lucidez, para ilustrar o signiﬁcado da questão social no Governo Getúlio: “Quando você pensa
que coisas elementares para qualquer país, como os
Ministérios da Educação, da Saúde, do Trabalho, não
existiam antes de 1930;... quando você pensa que não
havia jornada de oito horas de trabalho, ...não havia direito a férias, a sindicato, a greve, e constata que quem
introduziu isso foi Getúlio, ...mesmo reconhecendo os
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seus defeitos, não se pode esquecer sua imensa importância histórica”.
Em junho de 1943, Getúlio Vargas apresenta o
formato da legislação social brasileira, com a sistematização da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Mas, na campanha à Presidência, pela Aliança Liberal,
em 1929, Getúlio defendia o cumprimento da legislação
referente às férias remuneradas e à regulamentação
do trabalho do menor e do trabalho da mulher.
A Consolidação das Leis do Trabalho, com seus
sessenta anos, cumpriu um papel importantíssimo. A
partir da sua adoção, todos os aspectos da relação
capital/trabalho foram regulamentados.
Para comprovar isso, basta olhar para o passado e
ver que, antes da CLT, o operário não tinha direito algum
e o que existia era uma legislação esparsa e capenga
sobre os direitos trabalhistas. Com a CLT, os trabalhadores brasileiros ganharam uma proteção. Esse é um
feito histórico que não deve jamais ser ignorado.
A outra vertente do grande legado de Getúlio, Sr.
Presidente, fruto do seu descortino e da sua habilidade
política, consiste na estruturação do Estado e na modernização da economia, aliadas a uma intransigente
postura de defesa do interesse nacional.
Na II Guerra Mundial, Roosevelt tentava de todas
as formas atrair o Brasil para participar das forças aliadas, mas havia um inconveniente: Getúlio não saía do
Brasil, nunca tinha colocado os pés fora do território
nacional. E não seria a primeira vez. Pois o Presidente
dos Estados Unidos, comandante em chefe das forças
aliadas na II Guerra Mundial, se arranca de Washington
e vem até o Nordeste do Brasil para encontrar Getúlio
Vargas. Tão importante era ter o Brasil, mas, sobretudo, ter a liderança de Getúlio ao lado das Forças Aliadas que combatiam o nazismo na Europa! Essa era
a extraordinária ﬁgura que sensibilizava lideranças do
mundo inteiro.
Getúlio assumiu o poder em 1930, quando o mundo vivia uma grave crise econômica internacional. A
“Grande Depressão”, como ﬁcou conhecida, eclodira
em ﬁns de 1929 nos Estados Unidos e na Europa e iria
repercutir mais fortemente no Brasil nos anos de 1930
e 1931. Era um período muito difícil para o nosso País,
pois o mercado do café – esteio da nossa economia
e principal item das receitas de exportação – enfrentava profunda crise, com baixos preços no mercado
internacional e excesso de produção. O País mal começava a se industrializar, destacando-se os setores
têxtil e alimentício. Vargas adotou políticas de proteção
aos produtores nacionais e de estímulo à recuperação
econômica, visando principalmente à diversiﬁcação da
economia por meio da industrialização.
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Os brasilianistas Hassan Arvin-Rad e Maria José
Willumsen e Ann Dryden Witte, economistas e professores da Universidade da Flórida, concluíram, após
longo levantamento, cujos resultados foram publicados no periódico Sumário Econômico, de 1997, que
“as políticas de Vargas tiveram impacto importante na
industrialização brasileira”. E mais, “tiveram efeitos de
longo prazo no desenvolvimento brasileiro” – e ainda
repercutem até hoje, neste ano de 2004 de Nosso
Senhor Jesus Cristo. Que coisa extraordinária! Que
visão de futuro!
O setor têxtil, por exemplo, era o segundo mais
importante do País quando Vargas assumiu, representando 25% do produto industrial. Em plena crise, o setor, como outros processadores de insumos nacionais,
recebeu incentivos na forma de isenção de impostos
e redução nos preços do frete – é o mesmo que estamos tentando fazer hoje; e Getúlio, há 50 anos, já o
fazia. Além disso, se beneﬁciou de tarifas impostas à
importação e, assim, conseguiu não apenas sobreviver,
mas aumentar a produção e a produtividade.
O setor metalúrgico, que representava 3,5% do
produto industrial no início do Governo Vargas, passou a responder por 10% desse total ao ﬁnal de sua
administração.
Getúlio impõe a Franklin Delano Roosevelt que a
participação do Brasil no esforço de guerra aliado deve
ter uma correspondência econômica no País, criando
assim as condições para a implantação da Companhia
Siderúrgica Nacional, abrindo caminho para que o Brasil, hoje, seja uma das grandes potencias produtoras
de aço. O aço brasileiro é o melhor e tem o melhor
preço; posiciona-se em qualquer mercado do mundo
como preferencial.
Deve-se lembrar, Sr. Presidente, que, ainda, na
década de 30, muitas indústrias siderúrgicas entraram
em funcionamento graças à proteção governamental.
Mais adiante, com a criação da Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN), em 1941, e seu funcionamento, em
1946, a indústria brasileira inaugurava uma nova era.
A instalação da CSN, sendo um marco para a
nossa industrialização, é também a marca da habilidade e da capacidade de negociação de Getúlio, que,
conforme eu disse, condicionou sua construção à cooperação com os aliados na Segunda Grande Guerra.
Hoje, não custa lembrar, mais uma vez, a qualidade
do nosso aço, tudo porque começamos na frente, começamos antes dos nossos vizinhos.
A produção nacional de petróleo teve tanta importância quanto a do aço para a nossa economia. Em
1938, Vargas criava o Conselho Nacional do Petróleo,
e, um ano depois, tinha início a produção no Estado
da Bahia. Em 1953, no segundo Governo Vargas, era
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criada a Petrobras – não é preciso dizer mais nada!
Hoje, o cartão de visitas da produtividade, da qualidade
do serviço brasileiro, do produto brasileiro, da empresa
brasileira é a Petrobras. No mundo inteiro, há o reconhecimento pela capacidade da empresa brasileira, do
empresário brasileiro, do trabalhador brasileiro, desses
que fazem a Petrobras.
Em todos esses estágios, Vargas enfrentou críticas dos céticos e adversários que não tinham o mesmo
descortino. Hoje, com o barril de petróleo cotado em
mais de US$40,00, o Brasil não enfrenta maiores crises
porque já é quase auto-suﬁciente – se já não o for! A
Petrobras, orgulho nacional, detém a mais avançada
tecnologia de exploração do petróleo em alto-mar e,
em 2006, certamente já seremos auto-suﬁcientes.
Mais uma vez, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos que nos render à coragem, à perseverança
e à antevisão do estadista Getúlio Vargas. Foi também
com essa antevisão que a administração Vargas estimulou a produção do álcool e obrigou a sua adição à
gasolina, de forma a diminuir, então, a dependência do
petróleo importado. Pouca gente sabe disso.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG) – Estou terminando, Sr. Presidente.
Outros setores industriais foram igualmente impulsionados pelo Governo Vargas, como o de minerais
não-metálicos, que registrou um crescimento excepcional no período. Esse setor era dominado pelo cimento,
conforme anotam os brasilianistas já citados. Para o
desenvolvimento dessa indústria, foram concedidas
isenções de impostos de importação de insumos e
máquinas não produzidas em nosso País – mais uma
vez, rigorosamente, o que se faz hoje é a mesma coisa.
O comportamento desse setor foi fundamental para a
geração de empregos e para o desenvolvimento brasileiro em todo o período das administrações Vargas.
Hoje, quando prestamos homenagem póstuma, no
cinqüentenário de sua trágica morte, Vargas está mais
presente do que nunca. Na estruturação do Estado, na
defesa dos interesses nacionais – ora ameaçados pela
nova ordem econômica ditada pelos países ricos –, no
enfrentamento de crises como a do setor energético,
nas políticas de defesa do território e, principalmente,
de inclusão social, em tudo que nos rodeia, em tudo o
que requer a nossa permanente mobilização, encontramos a onipresente marca de Getúlio Vargas.
O trágico tiro no peito com que pôs termo à vida,
há 50 anos, enlutou milhões de brasileiros, mas o imortalizou na memória coletiva, conforme previra na CartaTestamento: “... saio da vida para entrar na história”.
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Pesarosos do trágico ﬁm, mas reconhecidos por
tudo que fez em vida, rendemos as nossas reiteradas
homenagens ao notável estadista Getúlio Vargas, ao
homem que se identiﬁcou com o povo, que jamais se
apartou do interesse coletivo e do povo e que consolidou o Brasil como a Pátria de todos os brasileiros.
Termino as minhas palavras, Sr. Presidente, dizendo que fui alertado para esta data tão signiﬁcativa,
tão importante para a História do nosso País por um
assessor meu, o jovem Marcos Araújo, que, há 16 anos,
me acompanha e que é uma das maiores autoridades
na biograﬁa de Getúlio Vargas, conhecedor profundo
de cada detalhe da vida desse ilustre brasileiro. Também presto homenagem a dois eleitores de Getúlio,
dos quais me recordo até hoje. No trágico 24 de agosto, chorava copiosamente uma italiana de Barbacena
chamada Renata Fiorino da Costa, que era mãe do
Senador Hélio Costa.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp.
Eu gostaria de fazer um apelo aos oradores para
que se ativessem ao tempo de dez minutos, porque
há cerca de vinte oradores inscritos para falar nesta
sessão.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srs. convidados,
familiares do nosso grande Líder, neste momento, estamos aqui para homenagear a memória deste grande
brasileiro que foi Getúlio Vargas, cuja história se confunde com a do nosso País.
De conhecimento histórico, poucas são as nações
que ainda cultuam a memória dos seus heróis e seus
feitos com tanto envolvimento cívico e senso patriótico.
Mais raro, em nossos dias, é ainda poder identiﬁcar
a existência de algum povo que tenha elegido um expresidente, que opta pelo suicídio, como seu mártir
mais expressivo, mais carismático. Isso tem sido, para
satisfação nossa, o caso do Brasil, em cujo itinerário
político a presença do Presidente Getúlio Vargas ocupa
lugar de incontestável destaque e supremacia.
Terra das contradições sábias, nosso País inverte,
por vezes, a escala dos valores políticos tradicionalmente vigentes e adota parâmetros de conduta, ainda
que questionáveis, os mais revolucionários possíveis.
Duas vezes a exercer a Presidência da República, Vargas experienciou, em sua trajetória política, os altos e
baixos do poder, angariando a simpatia de muitos, mas
inspirando, na contrapartida, a antipatia de outros tantos. Conciliando momentos de ditadura com instantes
democráticos, imprimiu uma marca, excepcionalmente,
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de líder popular progressista, modernizando as relações
do Estado com a elite e com os trabalhadores.
Nesse sentido, sem incorrer nos atropelos institucionais de um Brasil atrelado a uma cultura política
retrógrada, promoveu uma verdadeira reforma econômica no País, inaugurando uma modernidade de
pensamento nacional calcado no desenvolvimentismo. Homem público com raízes presas ao positivismo
ﬁlosóﬁco, o Vargas do primeiro mandato foi o responsável pelo tripé da expansão econômica brasileira, a
saber, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica
Nacional de Motores e, por ﬁm, a Companhia Vale do
Rio Doce – além de tantas outras já citadas pelo nobre
Senador Paulo Paim.
Sob o amparo do nacionalismo econômico, retomou, no segundo mandato, seu projeto desenvolvimentista anterior, instituindo o gigantismo da Petrobras,
acompanhada do estabelecimento do monopólio estatal na prospecção do petróleo. Mais que isso, antes do
trágico dia, chegou a enviar mensagem ao Congresso
Nacional propondo a criação da Eletrobras e garantindo,
por assim dizer, controle absoluto sobre dois setores
estratégicos para o progresso do Brasil.
Filiado à UDN, Vargas veio a conquistar o apoio
da nascente classe média brasileira e do empresariado com a adoção de medidas mais identiﬁcadas com
os anseios de consumo e de tecnologia das camadas médias. Incentivador do denominado “processo
de humanização do capitalismo brasileiro”, instaurou
as bases políticas para a instalação da Consolidação
das Leis do Trabalho, deﬁnindo direitos trabalhistas
numa sociedade estruturalmente desigual e repleta
de vícios sociais herdados da escravidão. Sem dúvida,
percebeu os ventos furtivos das mudanças sistêmicas
em operação no mundo, implementando adaptações
inteligentes ao modelo social brasileiro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como bem
observaram Bolívar Lamounier e Boris Fausto, Getúlio
Vargas enceta a era das presidências carismáticas no
Brasil. Em vez de contar exclusivamente com os conchavos da elite, aproveitou o abundante carisma para
absorver o acolhimento dos trabalhadores urbanos, em
fase de plena expansão e de representação política. Na
verdade, há quem sustente que o carisma de Vargas
se prende, evidentemente, menos à sua origem aristocrática, e muito mais à aura paternalista que carregava. Alcunhado de “pai dos pobres”, cumpriu à risca
a tarefa de atender aos anseios da massa desvalida,
mediante a utilização de uma forma discursiva muito
atraente para os ouvidos ideológicos da época.
Não tive o privilégio de conhecer os feitos, em
vida, de Getúlio Vargas, pois nasci exatamente um ano
depois de sua morte.
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Com o episódio do suicídio, em agosto de 1954,
o carisma do Presidente se consolidou de vez, transformando-o, aos olhos do povo, no maior estadista
do País. Para além da avaliação popular, Vargas, aos
olhos de uma porção emblemática de nossa elite,
igualmente bem percebeu a relevância histórica de seu
papel público. Quem assim o aﬁrmou foi o Embaixador
Walter Moreira Salles, de cuja biograﬁa emerge uma
referência explícita a Getúlio, na condição “de maior
brasileiro que jamais conhecera”. No entanto, tamanho
apoio não lhe foi suﬁciente. Acossado pelos inimigos
políticos, condensados, no imaginário popular, na ﬁgura de Carlos Lacerda, Vargas reverteu um inevitável ciclo de desgaste, radicalizando uma proposta de
liderança eterna via entronização da tragédia como
selo de seu carisma.
Ora, num País onde a idéia de heroísmo mais
nos remete às histórias de Macunaíma e de Pedro
Malazarte, a preferência da morte por um líder político
passa a adquirir um signiﬁcado extremamente desorientador, invertendo o imaginário comum, segundo o
qual a política se deﬁne, antes de tudo, por um espaço comprometido com a esperteza, com a corrupção,
com a covardia e com o interesse particular. Nesse
contexto, a elevação da história de Vargas para algo
mais familiar à narrativa dos mitos ganha nitidez e legitimação, conferindo-lhe mesmo as características de
um Salvador Allende, para quem o suicídio equivaleria,
no plano da disputa ideológica, à vitória mais sublime
da verdade e da justiça. Não por acaso, na carta-testamento, assim disserta: “Sinto que só o sacrifício da
vida poderá resgatar o erro de um fracasso.” Como
citado pelo Senador Hélio Costa, também disse ele,
numa frase histórica: “Eu vos dei a minha vida; agora,
ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou
o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da
vida para entrar na História.”
Como gesto político extremo, o suicídio sacudiu
signiﬁcativamente o alicerce da cultura política nacional, mobilizando uma consciência popular mais afeita
aos interesses do Brasil. Nada coincidente, a eleição
de Juscelino Kubitschek no ano seguinte à tragédia se
deu, em grande medida, graças ao forte apelo à continuidade dos lemas desenvolvimentistas legados por
Vargas. Dito e feito, o Presidente mineiro empreendeu
um conjunto maciço de políticas em prol da industrialização nacional, culminando, simbolicamente, com a
inauguração de Brasília, signo maior da modernidade
brasileira.
Em que pesem as inúmeras tentativas partidárias de apropriação do legado simbólico do Presidente
Getúlio Vargas, o fato é que sua imagem carismática
parece estar revestida de um verniz único, imutável e
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intransferível. Mesmo em se tratando da absorção dos
frutos do trabalhismo, não há qualquer partido político
que se tenha, na íntegra, apropriado desse inegável
capital político com resultados minimamente satisfatórios. Desse modo, permanece a convicção de que
qualquer gesto político de associação direta à imagem
do ex-Presidente se contamina de um mal partidário
e eleitoral sempre fadado ao fracasso, como se fosse
uma tentativa frustrada de cópia sem a autorização e
a chancela de seu autor.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de fazer menção a uma singela
lembrança que, embora aparentemente irrelevante,
suscita, no Estado de Rondônia, enorme apreço pela
memória de Getúlio Vargas. Trata-se, aﬁnal de contas,
da viagem histórica que o ex-Presidente empreendeu
ao meu Estado, imbuído da missão de inaugurar o Palácio Getúlio Vargas – que tive o privilégio de ocupar
–, sede do Governo de Rondônia. Mais que sua presença, o que de mais marcante restou de sua visita
foi, indiscutivelmente, a decisão de Vargas de chegar
à capital por meio de uma simples embarcação, atravessando corajosamente a abundante rede ﬂuvial da
Amazônia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Concedo
a palavra ao Senador Fernando Bezerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA (Bloco/PTB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, Srªs e Srs. convidados, como cidadão brasileiro e representante do Rio Grande do Norte
nesta Casa, ﬁliado ao Partido Trabalhista Brasileiro, e
também na condição de Líder do Governo no Congresso Nacional, eu não poderia deixar de fazer uso
da palavra nesta sessão especial em que se lembram
os 50 anos de falecimento de Getúlio Dornelles Vargas.
Faço-o na certeza de estar prestando homenagem ao
mais singular homem público que o Brasil conheceu e
que, como mais ninguém, conquistou o mais elevado
posto na História brasileira.
Vargas foi um grande estadista.
Independentemente das suas qualidades pessoais, que não eram poucas, de seus erros ou acertos
políticos e administrativos, de sua visão política assentada no centralismo autoritário, que teve no Estado
Novo sua expressão máxima, o que faz de Vargas o
estadista sem igual é sua formidável capacidade de ler
e compreender o contexto histórico em que atua. Mais
ainda: sua incomparável capacidade de enxergar por
sobre o que os olhos alcançam, perceber a direção da
história e antecipar o futuro.
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É justamente isso o que de mais essencial ﬁca de
Vargas. Ao contrário dos que o precederam no comando do País, teve ele a noção exata da crise estrutural
que, a partir da quebra de Bolsa de Valores de Nova
Iorque, verdadeiro termômetro da economia mundial,
naquele trágico outubro de 1929, tomava conta do
mundo e atingia frontalmente uma economia periférica como a brasileira.
O gaúcho da fronteira, que trazia cravada na alma
a cultura da pecuária, teve a certeza de que a saída
para a crise e a construção de um Brasil pujante pressupunham a industrialização. Assim, com ele, ocorria a
mais importante inﬂexão da História nacional: rompia-se
o padrão consagrado nos três séculos de colonização,
que, ao cabo, fora preservado com a Independência,
mantendo-se ao longo do século XIX e, com pequenas
variações, no transcurso da República Velha.
Desse modo, Getúlio inaugurava a modernidade
no Brasil, sintonizando o País com o século XX. Consciente da necessidade do aporte de grande volume
de capitais para impulsionar a necessária indústria de
base, conferiu ao Estado o estratégico papel de indutor do desenvolvimento nacional, à maneira de grande
empresário. Dessa visão, surgiram notáveis empreendimentos, a exemplo da Companhia Siderúrgica Nacional, da Fábrica Nacional de Motores e da Companhia
Vale do Rio Doce. Difícil, senão impossível, imaginar
o Brasil industrializado de nossos dias sem o impulso
dessa base original.
Que não se pense ter sido fácil a empreitada
bancada por Vargas. Além de vencer barreiras internas, identiﬁcada nas forças políticas e econômicas de
um passado que se recusava a compreender os novos tempos, foi preciso agir em um contexto internacional tenso e conﬂituoso. É nesse cenário, cujo pano
de fundo era a Segunda Guerra Mundial, que Vargas
negocia a participação brasileira no conﬂito, não sem
antes superar as divergências existentes no interior de
seu próprio Governo.
Na célebre reunião havida na Capital do meu
Estado, Natal, Vargas teve a competência necessária
para obter de Franklin Delano Roosevelt, Presidente
dos Estados Unidos, a garantia de ﬁnanciamento da
grande obra a ser construída em Volta Redonda, o que
de fato aconteceu. Quando de volta ao poder federal,
consagrado por expressiva votação popular, próxima
da maioria absoluta, vamos encontrar Getúlio Vargas
ainda mais comprometido com o modelo nacional-desenvolvimentista que, em larga medida, vicejava na
América Latina naquele momento.
Desse período resultaram duas decisões fundamentais de Vargas: a criação da Petrobras, com toda
a simbologia do ato, e a proposta de criação da Ele-
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trobrás. Não por acaso ou por mera coincidência, colocava-se em mãos do Estado o controle sobre duas
áreas estratégicas para o desenvolvimento do País
– petróleo e eletricidade.
Fica também, Sr. Presidente, o grande legado
na área social. Superando os velhos conceitos e as
práticas arcaicas que uma economia historicamente
escravocrata arraigara e não se submetendo ao princípio revolucionário marxista da luta de classes, Getúlio age no sentido de promover o desenvolvimento
capitalista do País de forma a conciliar os interesses
do capital e do trabalho. Ainda que muitas vezes não
compreendida, à direita e à esquerda, sua estratégia
mostrou-se vitoriosa. Ao mesmo tempo em que eram
dadas as condições para que a economia se modernizasse, o mundo do trabalho era contemplado com uma
legislação moderna, inclusiva e democratizante.
Coerentemente, Vargas compreendia a necessidade de se estimular a organização dos trabalhadores
em torno de seus sindicatos, ainda que, seguindo uma
tendência da época, fortemente atrelados ao Poder Público. Nessa mesma perspectiva, foi o criador do glorioso PTB, o meu Partido, cuja trajetória não encontra
paralelo na História brasileira, nas duas décadas que
se seguem ao início da redemocratização, em 1945.
Claro está, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que o Brasil de hoje é por demais distinto daquele em
que Vargas atuava. Certamente que muito do que foi
por ele proposto ou implementado não mais teria sentido na atualidade. Contudo, ﬁca a magnitude de quem
soube fazer história, compreendendo o contexto em
que vivia e agindo no sentido de promover a transformação estrutural do País.
Disso decorre a grandeza de Getúlio Vargas.
Disso resulta a formidável herança que legou à
Nação.
A grandiosidade de Vargas se expressa em sua
extrema complexidade, tanto como ser humano quanto
como homem público. Analisá-lo pela via do reducionismo é erro fatal a gerar imagens fatalmente distorcidas. Penso que o melhor que podemos fazer é tentar
compreendê-lo em sua plena historicidade. Ao fazê-lo,
independentemente de nossas posições ﬁlosóﬁcas,
políticas ou ideológicas, seguramente compreenderemos melhor o Brasil.
Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Fernando Bezerra, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim, 1º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra ao nobre Senador Alvaro
Dias.
S. Exª dispõe de até dez minutos para fazer o
pronunciamento.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores e senhoras,
nesta manhã de rememoração de capítulos fundamentais da História deste País, certamente ouviremos, em mais de vinte pronunciamentos, a repetição
de fatos históricos e a eventual análise dos mesmos.
A necessária e indispensável repetição e a eventual e
também inevitável análise desses fatos históricos não
nos cansarão pela importância.
Há 50 anos o Brasil acordava traumatizado: o
Presidente Getúlio Vargas havia detonado no seu peito um balaço fatal. Ao lado do corpo, um documento
devastador. Era a Carta-Testamento, o documento de
maior repercussão, em qualquer tempo, na vida política nacional.
O suicídio de Getúlio Vargas iria determinar emocional mobilização popular em todo o País. Multidões se
formavam em choro convulsivo e, em alguns lugares,
a exemplo do Distrito Federal, foi impossível conter a
violência contra os seus adversários.
A carta-testamento era um poderoso instrumento
que fornecia o combustível para a aﬁrmação do seu
ideário político. Já no seu início, destacava:
Mais uma vez as forças e os interesses
contra o povo coordenaram-se novamente e
se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam; não me combatem, caluniam
e não me dão o direito de defesa. Precisam
sufocar a minha voz e impedir a minha ação,
para que eu não continue a defender, como
sempre defendi, o povo e principalmente os
mais humildes.
Mais adiante, dizia Getúlio:
A campanha subterrânea dos grupos
internacionais aliou-se a dos grupos nacionais, revoltados contra o regime de garantia
do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi
detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo, se desencadearam
os ódios. Quis criar a liberdade nacional na
potencialização das nossas riquezas através
da Petrobrás, mal começa esta a funcionar,
a onda de agitação se avoluma. Não querem
que o trabalhador seja livre. Não querem que
o povo seja independente.
Prosseguia em outro trecho:
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Se as aves de rapina querem o sangue
de alguém, eu ofereço em holocausto a minha
vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha
alma sofrendo ao vosso lado. Ao ódio respondo com o perdão. E aos que pensam que me
derrotaram respondo com a minha vitória.
Cinco décadas depois, a grande reﬂexão a ser
feita nos remete a uma indagação: quem foi Getúlio
Vargas? A meu juízo existem três momentos históricos na sua vida de homem público. O primeiro, o chefe
revolucionário de 1930. O segundo, o chefe do Estado
Novo de 1937, fundamentado no autoritarismo ditatorial. E o terceiro, o Presidente da República eleito democraticamente em 1950.
Sintetizo os três períodos:
O Chefe Revolucionário de 30
Deputado Estadual no Rio Grande do Sul, por
três mandatos, Getúlio Vargas era um ﬁel seguidor do
republicanismo de Borges de Medeiros, herdeiro do
positivismo de Julio de Castilho. Caudilho, autoritário,
Borges de Medeiros, governava já em um segundo
longo período o Rio Grande. Em 1922, Getúlio foi indicado para a Câmara Federal. No ano seguinte, com
a quinta eleição do Governador Borges de Medeiros,
o caudilho Assis Brasil denuncia a fraude eleitoral e
desencadeia-se violenta guerra civil no Estado. Em
dezembro de 1923, o acordo de paz de Pedras Altas,
celebrado na estância de Assis Brasil, encerra o conﬂito armado. Fica garantido o mandato de Borges de
Medeiros, mas veta a sua reeleição.
Um personagem se destaca no encerramento da
guerra civil, patrocinando a ação do Governo Federal
como mediador do conﬂito: o Deputado Federal Getúlio
Vargas. Reeleito para a Câmara, destaca-se ao integrar
a Comissão de Finanças. Com a eleição de Washington Luís, em 1926, assume o Ministério da Fazenda.
Implanta a reforma monetária, instituindo o retorno do
padrão ouro e criando um novo fundo de estabilização
cambial chamado Caixa de Estabilização.
Não podendo mais ser reeleito Presidente da
Província do Rio Grande do Sul pelo Pacto de Pedras
Altas, Borges de Medeiros lança o nome de Getúlio
Vargas à sua sucessão. Era a desejada paciﬁcação
gaúcha.
Ao assumir o poder, reorienta a ação econômica
e política do governo gaúcho, conseguindo resultados
positivos.
Na República, a famosa aliança do “Café com
Leite”, de revezamento da Presidência entre mineiros
e paulistas, não é respeitada por Washington Luiz,
que lança à sua sucessão o paulista Júlio Prestes.
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O Presidente de Minas, Antonio Carlos de Andrada,
que esperava ser o sucessor, busca o apoio do Rio
Grande do Sul, anunciando que apoiaria uma candidatura gaúcha ao Catete. Contaria com pequenas
dissidências paulistas e cariocas. O Presidente Washington Luiz comunica aos governadores que o seu
candidato seria Júlio Prestes e recebe o apoio de 17
Estados. A Paraíba se rebela. É quando se realiza no
Rio o Pacto do Hotel Glória, em que se aﬁrma o veto
a Júlio Prestes.
Imediatamente é lançada a chapa oposicionista: Getúlio Vargas, Presidente, e João Pessoa, Governador da Paraíba, Vice-Presidente. Era uma luta
desigual. Estava lançada a semente que levaria à Revolução de 30.
Realizado o pleito, a vitória é de Júlio Prestes.
Com denúncias generalizadas de fraude, restava o
caminho revolucionário. Virgílio de Melo Franco, Osvaldo Aranha, Batista Luzardo, Flores da Cunha, Antonio Carlos e militares como Juarez Távora, Siqueira
Campos, João Alberto e Góes Monteiro são os articuladores da rebelião. Mas a conspiração estava fadada
ao insucesso quando ocorreu o assassinato de João
Pessoa, em Pernambuco, em julho de 1930, por razões que ﬁcavam muito longe da política. Era o estopim para se lançar a culpa ao Governo Federal. Gerou
uma comoção nacional, dando inegável renascimento
às articulações revolucionárias.
No dia 3 de outubro, eclodia o movimento revolucionário. O Presidente deposto foi substituído por uma
Junta Provisória. No dia 31 de outubro, em um trem
militar, Getúlio Vargas desembarcava no Rio de Janeiro, tomando posse no governo provisório.
A Revolução de 30 estava vitoriosa e, com 30 anos
de atraso, colocaria o Brasil no século XX. Iria gerar
um ciclo novo na vida nacional. A crise de 1929, com
o colapso da Bolsa de Nova Iorque, afetaria a economia brasileira em profundidade, já que o café era sua
base fundamental, acreditando-se que o PIB nacional
teria sido afetado numa redução nunca inferior a 5%.
A isso, some-se a fuga de capitais, que gerou uma
grande crise cambial.
País agrário-exportador, o Brasil pagava um preço maldito na grande depressão mundial que se seguiu. Era uma autêntica desarticulação da economia
mundial.
A saída era encontrar uma alternativa com componente nacional para a situação em que estávamos mergulhados. Era preciso diversiﬁcar a economia e deﬁnir
projetos articulados de desenvolvimento, nos quais o
atraso industrial precisava ser enfrentado como grande
alternativa. É o nascimento da modernização conservadora, fundada no nacional-desenvolvimentismo.
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Na agricultura, era necessária uma política de
proteção à cafeicultura, principal riqueza nacional. Introduziu-se imposto sobre cada saca exportada, ampliando o crédito interno e retirando, entre 1930 e 1934,
50 milhões de sacas de café do mercado. Desse total,
34 milhões foram queimadas, o que evitou a quebra
generalizada do setor. Essa decisão manteve o nível
de atividade no comércio, na indústria, nos serviços,
nas ﬁnanças e empregos em nível razoável.
O governo de Getúlio Vargas, que era provisório,
defronta-se, em 1932, com a Revolução Constitucionalista de São Paulo, exigindo eleições livres. O conﬂito,
que dura três meses, é esmagado pelo poder central.
Mas sua tese é vitoriosa e convoca-se a Assembléia
Constituinte em 1934, quando, em eleição indireta,
Getúlio é ungido Presidente.
A economia já dava sinais consistentes de crescimento, alicerçada no mercado interno. A partir de
1933, voltava a crescer, sendo que, entre 1933 e 1939,
o crescimento da indústria atingiu o nível de 11,2% ao
ano, já a agricultura crescia, no período, ao índice de
2% ao ano.
Vargas e o Estado Novo
Nesse cenário, as lutas internas, a esquerda e
a direita aﬂoram com vigor. Em 1935, os comunistas
se insurgem e em 38, são os integralistas. A agitação
precedia as eleições gerais de 1937 determinada pela
Constituição. É quando Vargas pilota o golpe que teria
a denominação histórica de Estado Novo. A ditadura se
implanta, as liberdades democráticas são suprimidas
e o Congresso é fechado. A nova Constituição imposta
lhe concede poderes absolutos.
Anuncia à nação o seu projeto de desenvolvimento nacional, com prioridade à industrialização e
à reorganização do Estado, com a criação de uma
burocracia estável, com prioridade na diversiﬁcação
econômica, em um contexto de economia fechada e
protecionista. Regula setores especíﬁcos, criando o
Instituto do Açúcar e do Álcool, o Conselho Federal de
Comércio Exterior, o Departamento de Produção Nacional. Implanta a Reforma Tarifária, ampliando-a com
a isenção de tarifas sobre importação de máquinas e
equipamentos para setores estratégicos. A Reforma
Educacional é desse período, com prioridade para o
desenvolvimento dos cursos técnicos.
Na esfera trabalhista amplia a função do Ministério do Trabalho criado em 1932, objetivando a relação
capital e o trabalho nos núcleos urbanos. Em 1943,
sistematiza a Consolidação das Leis do Trabalho atendendo as antigas reivindicações dos assalariados. É a
regulamentação da jornada de trabalho, o descanso
semanal remunerado, regula o trabalho das gestantes

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

e dos menores, garante as férias remuneradas, o salário mínimo, a aposentadoria como direito sagrado do
trabalhador. É dessa época a criação dos sindicatos
corporativos por categoria. Obviamente controlados
pelo Estado.
No plano de desenvolvimento estratégico, em
1938, cria o Conselho Nacional de Petróleo e lança o
Plano de Obras Públicas e Reaparelhamento da Defesa
Nacional. Esse viés de planejamento objetivava o desenvolvimento da infra-estrutura e da indústria de base.
Getúlio acreditava que somente um Estado nacional
forte poderia obter êxito nesse desaﬁo. O gargalo do
ﬁnanciamento era um obstáculo, inexistia um sistema
bancário com capilaridade de abrangência nacional
que garantisse investimento de prazo longo. A estrutura industrial, por outro lado, ainda era de empresas
familiares. Cria então a Carteira do Crédito Agrícola
e Industrial do Banco do Brasil. Altera a legislação,
possibilitando a aplicação dos recursos dos Institutos
de Aposentadorias no ﬁnanciamento dos investimentos de longo prazo. Igualmente introduz um imposto
de operações cambiais com forte controle do câmbio,
para a formação de um fundo para investimentos do
governo. Faz assim do capital nacional um caminho
para alavancar o desenvolvimento, mas procurando
atrair os investimentos estrangeiros para esses programas oﬁciais, com respostas tímidas.
Na sua concepção de que era fundamental a
modernização nacional, a siderurgia seria a grande
arrancada. Além da construção da usina de Paulo Afonso, a drenagem do rio São Francisco e a construção
de estradas de ferro e de rodagem e a compra de 12
navios para o Lóide Brasileiro, estruturando a Marinha
Mercante, integravam o seu plano de desenvolvimento
qüinqüenal. Com a recusa da United Steel, norte-americana, de participar da construção da siderúrgica de
Volta Redonda, habilmente em pronunciamento a bordo
do encouraçado Minas Gerais, Getúlio, sem nominar
a Alemanha ou a Itália, disse: “As nações fortes que
se impõem pela organização baseada no sentimento
de Pátria e sustentando-se pela convicção da própria
superioridade”. Isso gerou uma interpretação simpatia pelo Eixo. Logo a seguir, Vargas recebe emissário
do governo Roosevelt apoiando a construção de Volta
Redonda e autorizando um crédito de US$20 milhões.
Em abril de 1941, era fundada a Companhia Siderúrgica Nacional, empresa de economia mista com capital
majoritário do governo.
A eclosão da II Guerra ampliou a aproximação dos
Estados Unidos, e a economia nacional teve acelerado
o seu desenvolvimento. O Brasil acumulou reservas
cambiais em função do programa aliado de aquisição
de matérias-primas e outros bens elaborados, além da
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entrada de capitais norte-americanos após um longo
prazo de efetivo desinteresse.
A decomposição do Estado Novo se inicia quando o Brasil participa do conﬂito mundial ao lado das
nações democráticas.
A derrubada do Chefe de Estado era apenas
uma questão de tempo. Getúlio Vargas é deposto e
retorna em avião militar para a estância de Itu, em
São Borja.
No seu “exílio” nos pampas gaúchos, permanecia
como um pólo da política nacional. Dois partidos políticos, o PSD e o PTB, nasceram da sua articulação. Sua
candidatura a deputado federal é lançada por vários
Estados. No Rio Grande do Sul é lançado ao Senado
pelo PSD; em São Paulo, pelo PTB, sendo eleito nos
dois Estados, igualmente eleito Deputado Federal por
sete Estados. A legislação eleitoral permitia essa situação. Obteve um total de um milhão cento e cinqüenta
mil votos. O presidente eleito Gaspar Dutra, que teve o
seu apoio, recebera três milhões duzentos e cinqüenta
mil votos. Era o Presidente da República derrotando o
Brigadeiro Eduardo Gomes.
Presidente Eleito
O Congresso Constituinte tomou posse em 2 de
fevereiro de 1946. Eleito Senador por dois Estados,
Getúlio fez a opção pelo Rio Grande do Sul. Somente em junho tomou posse como Constituinte. Ante os
discursos de condenação do Estado Novo e segundo
o historiador Foster Duller,“numa das sessões, o debate foi seguido de luta corporal. Getúlio, ouvindo as
críticas que eram feitas ao seu governo, responsabilizando-o por todos os males do País, desaﬁou os seus
acusadores a que o encontrassem fora do edifício, e
abandonou o recinto”.
A Constituição de 1946 não teve a sua assinatura.
Retornara a São Borja e não voltou mais ao Senado.
Na inauguração da usina siderúrgica de Volta Redonda, não foi convidado pelo Presidente Dutra, naquela
que foi a obra do seu sonho. O estremecimento com o
governo se tornara irreversível. A entrega de dois ministério à UDN e o isolamento do PTB eram a senha
do rompimento.
No seu auto-exílio de São Borja, assistia ao governo costurar a sucessão com a aliança PSD – UDN, de
corte integralmente conservador. É quando, em 1949, o
jornalista Samuel Wainer, dos Diários Associados, vai
ao Rio Grande do Sul e procurar obter uma entrevista
com Vargas. Sua audácia jornalística teria êxito. Uma
das perguntas seria uma resposta que iria sacudir o
Brasil; “Sim, eu voltarei, não como líder político, mas
como líder de massas”.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Estou concluindo, Sr. Presidente.
Diante das articulações nacionais, Getúlio recuou.
Somente em abril de 1950, na estância de João Goulart
em São Borja, é lançado à Presidência, respondendo
aﬁrmativamente.
Em junho, o PSD lança Cristiano Machado, e a
UDN, o Brigadeiro Eduardo Gomes como seus candidatos presidenciais. Em 9 de agosto, em Porto Alegre, o PTB apresenta Getúlio Vargas, tendo na vice,
indicado por Adhemar de Barros, governador de São
Paulo, pelo PSB, o Deputado Café Filho. Foram 53
dias de campanha.
Sr. Presidente, peço a V. Exª, já que vou cumprir
a sua determinação, que considere lida parte do discurso que não terei a satisfação de ler.
Concluo, aﬁrmando, Sr. Presidente, que, cinco
décadas depois, estamos aqui para registrar que a
bala da rua Toneleros também vitimou Getúlio. Ao
afastamento exigido pelos ministros militares cumpriu
a advertência: “Se me quiserem depor, só encontrarão
o meu cadáver”.
O tiro que desfechou no peito, naquela manhã de
24 de agosto, ainda ecoa pelo Brasil nos dias de hoje.
O minuano getulista está presente na contemporaneidade nacional. Foi o estadista marcante do século XX,
ao lançar as sementes e as bases para a construção
do Brasil moderno e desenvolvido.
Nesta data, é oportuno lembrar que, entre os
anos de 1930 e 1980 – portanto, durante meio século
–, não foi nenhuma nação nórdica, saxônica, germânica ou asiática que mais cresceu economicamente
no mundo. Foi o Brasil, e isso não foi milagre, fruto do
trabalho dos nacionais, a partir da arrancada da Revolução de 30.
E esse exemplo haverá de ser um farol para o
nosso presente, iluminando o nosso futuro, objetivando
a construção de uma nação economicamente desenvolvida, socialmente justa e politicamente fundamentada no Estado de Direito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR ALVARO DIAS.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, há 50 anos, nesta data, 24 de agosto, o
Brasil acordava traumatizado: o presidente Getúlio Vargas havia detonado no seu peito um balaço fatal. Ao
lado do corpo um documento devastador. Era a cartatestamento, o documento de maior repercussão, em
qualquer tempo, na vida política nacional.
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O suicídio de Getulio Vargas iria determinar emocional mobilização popular em todo o País. Multidões
se formavam em choro convulsivo e em alguns lugares,
a exemplo do Distrito Federal, foi impossível conter a
violência contra os seus adversários.
A carta-testamento era um poderoso instrumento
que fornecia o combustível para a aﬁrmação do seu
ideário político. Já no seu início destacava:
“Mais uma vez as forças e os interesses
contra o povo coordenaram-se novamente e
se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam; não me combatem, caluniam
e não me dão o direito de defesa. Precisam
sufocar a minha voz e impedir a minha ação,
para que eu não continue a defender, como
sempre defendi, o povo e principalmente os
mais humildes”.
E mais adiante:
“A campanha subterrânea dos grupos
internacionais aliou-se a dos grupos nacional, revoltados contra o regime de garantia
do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi
detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam
os ódios. Quis criar a liberdade nacional na
potencialização das nossas riquezas através
da Petrobras, mal começa esta a funcionar,
a onda de agitação se avoluma. Não querem
que o trabalhador seja livre. Não querem que
o povo seja independente.”
Prosseguia em outro trecho:
“Se as aves de rapina querem o sangue
de alguém, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre
convosco. Quando vos humilharem, sentireis
minha alma sofrendo ao vosso lado. Ao ódio
respondo com o perdão. E aos que pensam
que me derrotaram respondo com a minha
vitória.”
Cinco décadas depois a grande reﬂexão a ser
feita nos remete a uma indagação: quem foi Getúlio
Vargas? A meu juízo existem três momentos históricos na sua vida de homem público. O primeiro, o chefe
revolucionário de 1930. O segundo, o chefe do Estado
Novo de 1937, fundamentado no autoritarismo ditatorial. E o terceiro, o Presidente da República eleito democraticamente em 1950.
O Chefe Revolucionário de 30
Deputado Estadual no Rio Grande do Sul, por
três mandatos, Getúlio Vargas era um ﬁel seguidor do
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republicanismo de Borges de Medeiros, herdeiro do
positivismo de Julio de Castilho. Caudilho autoritário,
Borges de Medeiros, governava já em um segundo
longo período o Rio Grande. Em 1922, Getúlio foi indicado para a Câmara Federal. No ano seguinte com
a quinta eleição do governador Borges de Medeiros,
o caudilho Assis Brasil denuncia a fraude eleitoral e
desencadeia-se violenta guerra civil no Estado. Em
dezembro de 1923 o acordo de paz de Pedras Altas,
celebrado na estância de Assis Brasil, encerra o conﬂito armado. Fica garantido o mandato de Borges de
Medeiros, mas veta a sua reeleição.
Um personagem se destaca no encerramento da
guerra civil, patrocinando a ação do governo federal
como mediador do conﬂito: o Deputado Federal Getulio
Vargas. Reeleito para a Câmara, destaca-se ao integrar
a Comissão de Finanças. Com a eleição de Washington Luis, em 1926, assume o Ministério da Fazenda.
Implanta a reforma monetária, instituindo o retorno do
padrão ouro e criando um novo fundo de estabilização
cambial chamado Caixa de Estabilização.
Não podendo mais ser reeleito Presidente da
Província do Rio Grande do Sul, pelo pacto de Pedras
Altas, Borges de Medeiros lança o nome de Getúlio
Vargas a sua sucessão. Era a desejada paciﬁcação
gaúcha.
Ao assumir o poder, reorienta a ação econômica
e política do governo gaúcho, conseguindo resultados
positivos.
Na República, a famosa aliança do “café com leite”, de revezamento da presidência entre mineiros e
paulistas não é respeitada por Washington Luiz que lança à sua sucessão o paulista Julio Prestes. O presidente
de Minas, Antonio Carlos de Andrada, que esperava
ser o sucessor, busca o apoio do Rio Grande do Sul,
anunciando que apoiaria uma candidatura gaúcha ao
Catete. Contaria com pequenas dissidências paulistas
e cariocas. O presidente Washington Luis comunica aos
governadores que o seu candidato seria Julio Prestes
e recebe o apoio de 17 Estados. A Paraíba se rebela.
É quando se realiza no Rio o Pacto do Hotel Glória,
em que se aﬁrma o veto a Julio Prestes.
Imediatamente é lançada a chapa oposicionista
Getulio Vargas – Presidente e João Pessoa, governador da Paraíba – vice-presidente. Era uma luta desigual. Estava lançada a semente que levaria à Revolução de 30.
Realizado o pleito, a vitória é de Julio Prestes
, com denúncias generalizadas de fraude, restava o
caminho revolucionário. Virgilio de Melo Franco, Osvaldo Aranha, Batista Luzardo, Flores da Cunha, Antonio Carlos e militares como Juarez Távora, Siqueira
Campos, João Alberto e Góes Monteiro são os articu-
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ladores da rebelião. Mas a conspiração estava fadada
ao insucesso, quando ocorreu o assassinato de João
Pessoa, em Pernambuco, em julho de 1930, por razões que ﬁcavam muito longe da política. Era o estopim para se lançar a culpa ao governo federal. Gerou
uma comoção nacional, dando inegável renascimento
às articulações revolucionárias.
No dia 3 de outubro, eclodia o movimento revolucionário. O Presidente deposto foi substituído por uma
Junta Provisória. No dia 31 de outubro em um trem militar, Getulio Vargas desembarcava no Rio de Janeiro,
tomando posse no governo provisório.
A revolução de 30 estava vitoriosa e, com 30 anos
de atraso, colocaria o Brasil no século XX. Iria gerar
um ciclo novo na vida nacional. A crise de 1929, com
o colapso da Bolsa de Nova Iorque, afetaria a economia brasileira em profundidade, já que o café era a sua
base fundamental, acreditando-se que o PIB nacional
teria sido afetado numa redução nunca inferior a 5%. A
isso some-se a fuga de capitais que gerou uma grande crise cambial.
País agrário-exportador, o Brasil pagava um preço maldito na grande depressão mundial que se seguiu. Era uma autêntica desarticulação da economia
mundial.
A saída era encontrar uma alternativa com componente nacional para a situação em que estávamos mergulhados. Era preciso diversiﬁcar a economia e deﬁnir
projetos articulados de desenvolvimento, nos quais o
atraso industrial precisava ser enfrentado como grande
alternativa. É o nascimento da modernização conservadora fundada no nacional-desenvolvimentismo.
Na agricultura, era necessária uma política de
proteção a cafeicultura, principal riqueza nacional. Introduziu-se um imposto sobre cada saca exportada,
ampliando o crédito interno e retirando, entre 1930 e
1934, 50 milhões de sacas de café do mercado. Desse total, 34 milhões foram queimadas, o que evitou a
quebra generalizada do setor. Essa decisão manteve o
nível de atividade no comércio, na indústria, nos serviços, nas ﬁnanças, e empregos em nível razoável.
O governo de Getúlio Vargas, que era provisório,
defronta-se em 1932 com a Revolução Constitucionalista de São Paulo, exigindo eleições livres. O conﬂito
que dura três meses é esmagada pelo poder central.
Mas sua tese é vitoriosa e convoca-se a Assembléia
Constituinte em 1934 quando em eleição indireta Getulio é ungido Presidente.
A economia já dava sinais consistentes de crescimento, alicerçada no mercado interno. A partir de
1933 voltava a crescer. Sendo que entre 33 e 1939, o
crescimento da industria atingia o nível de 11,2% ao
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ano, já a agricultura crescia, no período, ao índice de
2% ao ano.
Vargas e o Estado Novo
Nesse cenário, as lutas internas, a esquerda e
a direita aﬂoram com vigor. Em 1935, os comunistas
se insurgem e em 38, são os integralistas. A agitação
precedia as eleições gerais de 1937 determinada pela
Constituição. É quando Vargas pilota o golpe que teria
a denominação histórica de Estado Novo. A ditadura se
implanta, as liberdades democráticas são suprimidas
e o Congresso é fechado. A nova Constituição imposta
lhe concede poderes absolutos.
Anuncia à Nação o seu projeto de desenvolvimento nacional, com prioridade à industrialização e
à reorganização do Estado, com a criação de uma
burocracia estável, com prioridade na diversiﬁcação
econômica, em um contexto de economia fechada e
protecionista. Regula setores especíﬁcos, criando o
Instituto do Açúcar e do Álcool, o Conselho Federal de
Comércio Exterior, o Departamento de Produção Nacional. Implanta a Reforma Tarifária, ampliando-a com
a isenção de tarifas sobre importação de máquinas e
equipamentos para setores estratégicos. A Reforma
Educacional é desse período, com prioridade para o
desenvolvimento dos cursos técnicos.
Na esfera trabalhista amplia a função do Ministério do Trabalho criado em 1932, objetivando a relação
capital e o trabalho nos núcleos urbanos. Em 1943,
sistematiza a Consolidação das Leis do Trabalho atendendo as antigas reivindicações dos assalariados. É a
regulamentação da jornada de trabalho, o descanso
semanal remunerado, regula o trabalho das gestantes
e dos menores, garante as férias remuneradas, o salário mínimo, a aposentadoria como direito sagrado do
trabalhador. É dessa época a criação dos sindicatos
corporativos por categoria. Obviamente controlados
pelo Estado.
No plano de desenvolvimento estratégico, em
1938, cria o Conselho Nacional de Petróleo e lança o
Plano de Obras Públicas e Reaparelhamento da Defesa
Nacional. Esse viés de planejamento objetivava o desenvolvimento da infra-estrutura e da industria de base.
Getúlio acreditava que somente um Estado nacional
forte poderia obter êxito nesse desaﬁo. O gargalo do
ﬁnanciamento era um obstáculo, inexistia um sistema
bancário com capilaridade de abrangência nacional
que garantisse investimento de prazo longo. A estrutura industrial, por outro lado, ainda era de empresas
familiares. Cria então a carteira do Crédito Agrícola e
Industrial do Banco do Brasil. Altera a legislação, possibilitando a aplicação dos recursos dos Institutos de
Aposentadorias no ﬁnanciamento dos investimentos
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de longo prazo. Igualmente introduz um imposto sobre
operações cambiais com forte controle do câmbio para
a formação de um fundo para investimentos do governo. Faz assim do capital nacional um caminho para
alavancar o desenvolvimento, mas procurando atrair
os investimentos estrangeiros para esses programas
oﬁciais, com respostas tímidas.
Na sua concepção de que era fundamental a modernização nacional, a siderurgia seria a grande arrancada. Além da construção da Usina de Paulo Afonso,
a drenagem do rio São Francisco e a construção de
estradas de ferro e de rodagem. A compra de 12 navios para o Lóide Brasileiro, estruturando a Marinha
Mercante integravam o seu plano de desenvolvimento
qüinqüenal. Com a recusa da United Steel, norte americana, de participar da construção da siderúrgica de
Volta Redonda, habilmente em pronunciamento a bordo
do encouraçado “Minas Gerais” , Getulio sem nominar
a Alemanha ou a Itália disse “as nações fortes que
se impõem pela organização baseada no sentimento
de Pátria e sustentando-se pela convicção da própria
superioridade” , gerou uma interpretação de simpatia
pelo Eixo. Logo a seguir Vargas recebe emissário do
governo Roosevelt apoiando a construção de Volta
Redonda e autorizando um crédito de 20 milhões de
dólares. Em abril de 1941 era fundada a Companhia
Siderúrgica Nacional, empresa de economia mista com
capital majoritário do governo.
À eclosão da II Guerra, ampliou a aproximação
dos Estados Unidos e a economia nacional teve acelerado o seu desenvolvimento. O Brasil acumulou reservas
cambiais em função do programa aliado de aquisição
de matérias primas e outros bens elaborados, além da
entrada de capitais norte americanos após um longo
prazo de efetivo desinteresse.
A decomposição do Estado Novo se inicia quando o Brasil participa do conﬂito mundial ao lado das
nações democráticas.
A derrubada do chefe de Estado, era apenas uma
questão de tempo. Getulio Vargas é deposto e retorna
em avião militar para a estância de Itu, em S. Borja.
No seu “exílio” nos pampas gaúchos, permanecia
como um pólo da política nacional. Dois partidos políticos o PSD e o PTB nasceram da sua articulação. Sua
candidatura a Deputado Federal é lançada por vários
Estados. No Rio Grande do Sul é lançado ao Senado,
pelo PSD e em São Paulo, pelo PTB, sendo eleito nos
dois Estados. Igualmente eleito Deputado Federal por
sete Estados. A legislação eleitoral permitia essa situação. Obteve um total de 1 milhão, cento e cinqüenta
mil votos. O Presidente eleito Gaspar Dutra que teve
o seu apoio recebera 3 milhões duzentos e cinqüenta
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mil votos. Era o Presidente da República derrotando o
Brigadeiro Eduardo Gomes.
Presidente Eleito
O Congresso Constituinte tomou posse em 2
de fevereiro de 1946. Eleito senador por 2 Estados,
Getúlio fez a opção pelo Rio Grande do Sul. Somente em junho tomou posse como constituinte. Ante os
discursos de condenação do Estado Novo e segundo
o historiador Foster Duller “numa das sessões, o debate foi seguido de luta corporal. Getúlio, ouvindo as
críticas que eram feitas ao seu governo, responsabilizando-o por todos os males do País, desaﬁou os seus
acusadores a que o encontrassem fora do edifício, e
abandonou o recinto” .
A Constituição de 1946, não teve a sua assinatura.
Retornara a São Borja e não voltou mais ao Senado.
Na inauguração da Usina Siderúrgica de Volta Redonda, não foi convidado pelo Presidente Dutra, naquela
que foi a obra do seu sonho. O estremecimento com
o governo se tornara irreversível. A entrega de dois
Ministérios à UDN e o isolamento do PTB era a senha
do rompimento.
No seu auto-exílio de S.Borja, assistia ao governo costurar a sucessão com a aliança PSD-UDN, de
corte integralmente conservador. É quando em 1949,
o jornalista Samuel Wainer, dos Diários Associados,
vai ao Rio Grande do Sul e procura obter uma entrevista com Vargas. Sua audácia jornalística teria êxito.
Uma das perguntas teve uma resposta que iria sacudir
o Brasil: “Sim, eu voltarei, não como líder político, mas
como líder de massas” .
Diante das articulações nacionais Getulio recuou.
Somente em abril de 1950, na estância de João Goulart em S.Borja, é lançado à Presidência, respondendo
aﬁrmativamente.
Em junho o PSD lança Cristiano Machado e a
UDN, o Brigadeiro Eduardo Gomes como os seus
candidatos presidenciais. Em 9 de agosto, em Porto
Alegre, o PTB apresenta Getúlio Vargas tendo na vice,
indicado por Ademar de Barros, governador de S.Paulo,
pelo PSP, o Deputado Café Filho. Foram 53 dias de
campanha. Em 3 de outubro de 1950, Getulio Vargas
recebeu 3.849.040 votos; Eduardo Gomes, 2.342.384
votos; e, Cristiano Machado, 1.697.193 votos. A maioria do PSD sufragara o nome vencedor.
A explosão popular era traduzida na marchinha
carnavalesca: “bota o retrato do velho outra vez/ bota
no mesmo lugar/ o sorriso do velhinho faz a gente
trabalhar”.
O início do governo diante da herança deixada
pelo ex-presidente Dutra era difícil. É o respeitado e
saudoso professor Otávio Ianni, da USP, que aﬁrma:
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“Ele precisava enfrentar, de alguma forma, problemas
tais como: a inﬂação, o desequilíbrio na balança de
pagamentos, a necessidade de importar máquinas e
equipamentos, a insuﬁciência de oferta de gêneros
alimentícios para as populações dos centros urbanos
em rápida expansão”.
A infra-estrutura econômica era caótica, onde setores vitais como energia e transporte estavam estrangulados. O trigo e o petróleo, importados, consumiam
mais de 1/3 dos gastos no exterior. Daí o historiador
Thomas Skidimore, da Universidade de Columbia, ressaltar que o seu governo adotou uma política econômica dual expressada na “ortodoxia e no nacionalismo” .
Na Assessoria Econômica a orientação do economista
Rômulo Almeida. Procurando adotar políticas desenvolvimentistas com forte presença estatal e do capital
privado nacional. No Ministério da Fazenda, Horácio
Láfer, buscando a direção de uma maior participação
do capital internacional, como saída para retirar o País
do seu estágio de subdesenvolvimento. Foi de Horácio
Láfer a arquitetura econômica justiﬁcadora da intervenção do Estado naquelas áreas, onde a iniciativa
privada se mostrasse desinteressada ou não tivesse
fôlego em face dos investimentos exigidos.
Já em 1939, Getúlio Vargas aﬁrmava que “Ferro,
Carvão e Petróleo são esteios da emancipação econômica de qualquer País” . Ao ﬁnal do primeiro ano de
governo, manda ao Congresso projeto de lei criando
a Petrobrás, como empresa de economia mista com
controle majoritário da União, objetivando a pesquisa, a
lavra, a reﬁnação, o comércio e o transporte de petróleo
e os seus derivados, inclusive de xisto betuminoso e
atividade aﬁns. Somente dois anos depois foi aprovado,
com intensa mobilização popular na campanha de “o
petróleo é nosso”. O monopólio estatal foi acrescentado
por emenda do Deputado Eusébio Rocha, com apoio
radical da UDN e da sua direção. Ratiﬁcada e ampliada
pelo deputado mineiro Bilac Pinto, da UDN.
O Plano Nacional do Carvão foi enviado ao Congresso, em agosto de 1951, com prévia aplicação de
735 milhões de cruzeiros num período de quatro anos.
O Plano objetivou transformar os processos de mineração e beneﬁciamento do carvão, construção de portos
e melhoria de ferrovias.
A Superintendência de Valorização Econômica da
Amazônia foi criada em 1953, vinculada diretamente à
Presidência da República e dotada de autonomia administrativa, objetivando o desenvolvimento daquela
vasta região.
O Banco do Nordeste foi fundado em 1952, com
a ﬁnalidade de banco comercial e promotor de fomento
e de investimentos na região, sendo Rômulo Almeida
seu primeiro presidente.
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A criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, em 1952, foi um marco decisivo
na participação governamental nas últimas décadas
nas atividades econômicas. Foi criado para prover o
ﬁnanciamento do programa de crescimento e modernização da infra-estrutura brasileira.
O Plano Nacional de Eletriﬁcação, lançado em
1953, foi importante avanço no desenvolvimento. Era
alimentado por uma taxa a ser cobrada de todos os
consumidores, o Imposto Único sobre Energia Elétrica.
Entre os anos de 1951 a 1954, a capacidade instalada
de energia elétrica cresceu 67%, indo de 1.883 para
2.805 megawatts. É dessa época, também, o projeto
criando a Eletrobrás, empresa de economia mista, com
capital de três bilhões de cruzeiros, destinada a ser
uma empresa “holding” do setor energético. Ferozmente
combatida por parlamentares e empresários do setor,
somente em 1961 teve o projeto aprovado.
O governo Getulio Vargas, entre 1951 e 1954,
acelerou o processo substitutivo de importação, mais
intensamente. Entre os anos de 1940 e 1961, a produção industrial brasileira foi multiplicada por seis, um
desempenho notável para se dizer o mínimo.
Foi nesse processo que seu governo sofreu o
combate ativo dos derrotados no período democrático
internamente. Pelo lado externo, a eleição em 1953,
do republicano general Eisenhower, para Presidente
dos Estados Unidos, a hostilização ao governo brasileiro passou a ser a política oﬁcial da Casa Branca.
Além das medidas tomadas em defesa dos interesses
nacionais, o decreto que impunha um limite de 10%
para as remessas de lucro para o exterior era outro
ponto de discórdia.
Homem honrado e íntegro foi fatalmente golpeado e traído pela sua guarda pessoal, comandada por
Gregório Fortunato, ao patrocinar o atentado da Rua
Toneleros contra o jornalista Carlos Lacerda, vitimando o major da Aeronáutica Rubens Vaz. A conspiração existente contra o seu governo desde que voltara
democraticamente ao Catete, ganhava a dimensão
de uma crise militar profunda. A república do Galeão,
instalada na base aérea, instaurou um Inquérito Policial Militar, devidamente autorizado pelo ministro Nero
Moura, com amplos poderes. A bancada da oposição,
a UDN à frente denunciava o “mar de lama” do Catete.
Em discurso na Câmara Afonso Arinos, denunciava que
“o seu governo é um mar de lama e um estuário de
sangue”. Do qual se arrependeria logo depois, tanto que
procurou retirar o discurso dos anais da Câmara.
Cinco décadas depois, estamos aqui para registrar que a bala da rua Toneleros também vitimou
Getulio. Ao afastamento exigido pelos ministros mili-
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tares cumpriu a advertência: “se me quiserem depor,
só encontrarão o meu cadáver”.
O tiro que desfechou no peito naquela manhã de
24 de agosto, ainda ecoa pelo Brasil nos dias de hoje.
O minuano getulista está presente na contemporaneidade nacional. Foi o estadista marcante do século XX,
ao lançar as sementes e as bases para a construção
do Brasil moderno e desenvolvido.
Nessa data é oportuno lembrar que, entre os
anos de 1930 e 1980, portanto durante meio século,
não foi nenhuma nação nórdica, saxônica, germânica ou asiática que mais cresceu economicamente no
mundo. Foi o Brasil e isso não foi milagre, foi fruto do
trabalho dos nacionais, a partir da arrancada da Revolução de 30.
E este exemplo haverá de ser um farol para o nosso presente, iluminando o nosso futuro, objetivando a
construção de uma nação economicamente desenvolvida, socialmente justa e politicamente fundamentada
no Estado de Direito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª será atendido.
Esta Presidência comunica ao Plenário que João
Vicente Goulart, ﬁlho de João Goulart, está aqui representando as famílias, já que a família Vargas se
encontra em São Borja no dia de hoje.
Cumprimento grande parte do movimento sindical aqui presente: Moacir Roberto Tesch, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e
Hospitalidade; Ubiraci Dantas de Oliveira e Marco Antonio Campanela, representando a Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil; João Lima, da Cobap; Edson
Haubert, da Mosap; Antônio Alves Almeida e Lourival
Figueiredo Melo, da CNTC – Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Comércio; Jeferson Barbosa da
Silva, Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Educação e Cultura; José Augusto da Silva Filho, Diretor da CNTC; Wilson Pereira,
Presidente da Fethepar; Francisco Calasans Lacerda,
Presidente do Sinthoresp; e ainda a nossa companheira
de movimento sindical Maria Lucia Fattoreli Carneiro,
Presidente da Unaﬁsco Sindical.
Concedo a palavra ao nosso companheiro de
Estado, nobre Senador Sergio Zambiasi.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
permissão a V. Exª, aproveitando esta sessão em que
se homenageia a memória de Getúlio Vargas pela
passagem dos 50 anos de sua morte, para comunicar
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à Casa e à Nação que dei entrada em projeto de lei
no Senado Federal que torna de responsabilidade da
União, por meio do Ministério da Cultura, o tombamento
e a preservação dos monumentos onde se encontram
os restos mortais de ex-presidentes da República.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, V. Exª, os
Senadores Antonio Carlos Magalhães, Tasso Jereissati e Sérgio Zambiasi apuseram suas assinaturas no
projeto.
Faço isso exatamente para que não se repitam
fatos como os que têm acontecido no decorrer desse
período não só com relação ao túmulo de Vargas, mas
também com o de outros ex-presidentes, que estão
completamente abandonados. A intenção é fazer com
que o Ministério da Cultura preserve, zele por seus
restos mortais.
Vejo uma geração jovem, crianças de todo o Brasil que moram em Brasília, presente neste plenário.
Espero que um dia, quando forem a São Borja, como
tantos brasileiros fazem, visitar os túmulos de Getúlio
Vargas e de Jango, que também se encontra enterrado naquela cidade, não tenham a decepção de vê-los
em situação precária.
Esse projeto visa preservar a história do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Será dado o devido encaminhamento ao projeto.
Esta Presidência considera a iniciativa de V. Exª
e dos demais Senadores que subscrevem o documento como parte desta sessão de homenagem a Getúlio
Vargas e aproveita para parabenizá-los.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Zambiasi.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (Bloco/PTB – RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras
e Srs. Senadores, ilustres convidados citados nominalmente pelo Presidente Paulo Paim, inicio minhas palavras trazendo uma notícia de São Borja, onde, neste
exato momento, está sendo inaugurado, na praça central da terra natal de Getúlio Vargas, o memorial onde
permanecerão, a partir de hoje, seus restos mortais
– projeto assinado por Oscar Niemeyer.
Quero dizer também que, juntamente com os
demais colegas, assinei a proposta do Senador Heráclito Fortes exatamente para preservar a memória
de nossos ex-presidentes.
O meu pronunciamento tenta fazer uma análise
do ser humano, do homem, de um brasileiro cuja trajetória existencial e história política interferiu no destino deste imenso país, despertando a nação brasileira
para o futuro a partir de grandes transformações estruturais que começaram sob o comando de Vargas,
o estadista inesquecível.

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Seus feitos foram memoráveis, seu estilo de fazer política continua sendo admirado, sua capacidade
de empreender continua sendo imitada, mas o ser humano Getúlio ainda continua um ilustre desconhecido
para quase todos os brasileiros.
Eu gostaria de fazer uma retrospectiva sobre
Getúlio Vargas a partir das lembranças de sua ﬁlha
Alzira, que teve oportunidade de escrever um fantástico livro sobre o pai.
São lembranças que marcaram sua vida e foram registradas de forma original, criativa, analítica e
emocional – sobretudo emocional, porque é o registro de uma ﬁlha que conseguiu, em um determinado
momento de sua vida, parar e fazer uma reﬂexão de
tamanha importância. Getúlio Vargas, meu pai é a obra
a que me reﬁro.
Nas palavras de sua ﬁlha Alzira:
Era uma vez um homem só.
Era uma vez um menino chamado Getúlio Dornelles Vargas.
Era uma vez um jovem, tentando fugir
do destino.
Era uma vez um homem, a quem o destino dominou.
Era uma vez...
Era assim que começavam as histórias
para crianças, no meu tempo.
Mas esta não é história para crianças,
somente.
É uma história para gente grande, gente
muito grande mesmo.
Era uma vez...
Um menino nasceu a 19 de abril,
Dia do Santo dos Impossíveis, Santo
Expedito.
Em que ano não importa,
Todos sabem.
Seu pai, um guerreiro, um fazendeiro,
um lutador.
Sua mãe, ﬁlha de fazendeiros, mulher
de lutador,
Lutadora ela própria.
Que mais?
Era o terceiro ﬁlho de uma família de
cinco varões:
Viriato, Protásio, Getúlio, Spartacus e
Benjamim.
E acrescenta Alzira:
Ele foi um homem excepcional (...)
Tenho lido e ouvido todas as lendas que
são contadas, algumas verdadeiras, muitas
inventadas, outras fantásticas, a respeito de
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um homem que todos discutem e poucos entenderam.
Nenhum de seus atos em toda sua vida
pública é motivo de desdouro, de vergonha
ou de humilhação para qualquer de seus descendentes (...)
Getúlio Vergas começou a trilhar o caminho da
política em 1906, ao ser escolhido orador dos estudantes em homenagem ao presidente Afonso Pena.
Em 1907 ingressou efetivamente na política partidária republicana juntamente com toda uma geração de
estudantes gaúchos que se notabilizaria na política
nacional. Neste momento, por suas características
pessoais de dedicação à causa partidária e discernimento intelectual, o jovem Vargas passou a chamar
a atenção de Borges de Medeiros, então à frente do
Executivo gaúcho.
Em janeiro de 1908, recém-formado em Direito,
é nomeado segundo promotor público da comarca de
Porto Alegre.
Em uma de suas primeiras atuações marca seu
estilo. Como promotor novato foi incumbido de acusar
um operário preso por assassinato. Constava dos autos do processo que este, voltando para casa, vindo
do trabalho, fora agredido por um desconhecido e ao
se defender causara-lhe a morte.
O advogado de defesa, sabedor que seu adversário era um promotor inexperiente, tentou intimidá-lo,
levando uma pilha de livros. Getúlio nada levou, calmamente resumiu o caso. O operário carregava, na
ocasião, sob o braço, a marmita vazia e no bolso um
formão. Agredido, usara para se defender a única arma
que possuía, um formão, seu instrumento de trabalho.
Não era, portanto, um criminoso. Agira em legítima defesa e o acusador pedia a absolvição do réu.”
Alguns meses mais tarde, seu nome é incluído
na lista de candidatos do Partido Republicano RioGrandense à deputado estadual. Em 1909, estreante
na sexta legislatura e reeleito nas duas seguintes, Getúlio desenvolve aprendizado formidável.
Não é um debatedor. Bom missioneiro, fraseia
com economia. Seu tom conciliador penetra devagar,
mas com subterrânea persuasão. Sua voz não sustenta o estilo dos tribunos emocionais. Reproduz, sim, a
fértil contenção de Júlio de Castilhos. Falava pouco,
mas via melhor e mais longe.
Prestigiado por Borges de Medeiros, começa a
desempenhar na Assembléia as funções de líder do
PRR, função que conﬁrma a força dessa personalidade
de aço. Severo com a precisão do discurso, pronunciase em tom seqüencial, que facilita o convencimento.
É como uma chuva miúda que incessantemente bate
sobre o telhado.
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Em março de 1911, casa-se com Darci Lima Sarmanho e dessa união nascem os ﬁlhos Lutero, Jandira,
Alzira, Manuel Antônio e Getúlio.
Ainda como deputado estadual, procurou congregar as forças políticas gaúchas, conclamando federalistas e republicanos a superarem divergências e
unirem-se sob a mesma bandeira. Em 1917, manifesta
apoio do Estado à declaração de guerra entre Brasil
e Alemanha. Quando o armistício entre os dois países foi assinado um ano depois, Getúlio é prestigiado
não só por seus correligionários, mas também pelos
deputados federalistas.
Getúlio fora enviado à Câmara dos Deputados
com a missão precípua de promover o restabelecimento das boas relações políticas entre o Governo
do Rio Grande do Sul e a Presidência da República,
estremecidas pela campanha sucessória: Nilo Peçanha versus Artur Bernardes.
Precisava agir com cautela.
Começou por fazer amizade com Herculano de
Freitas, líder da bancada paulista. Homem de grande
inteligência que iniciou Getúlio nos segredos e malícias
do Congresso e da política nacional.
Reeleito deputado federal em 1924, Vargas assumiu a liderança da bancada republicana na Câmara
Federal e em 1926 foi empossado Ministro da Fazenda
por Washington Luís.
Sua gestão à frente daquela pasta resultou num
dos períodos de maior êxito da política econômico-ﬁnanceira da chamada República Velha, quando Vargas
tratou de implementar a reforma monetária, aprovada
pelo Congresso. A reforma instituiu o retorno do padrão-ouro e criou o fundo de estabilização cambial.
Passaram a existir dois meios circulantes no país, um
conversível e outro não, e a taxa de câmbio foi ﬁxada
acima dos índices de mercado com o objetivo de favorecer as exportações e proteger a moeda nacional.
Em 1927, Vargas foi indicado para disputar a Presidência do Rio Grande, tendo sido eleito no ano seguinte. Para a Secretaria do Interior e Justiça nomeou
Osvaldo Aranha, o mais jovem representante da nova
geração de republicanos gaúchos, famoso por sua
combatividade durante a guerra civil de 1923, futuro
ministro de Getúlio e amigo ﬁel até a última hora.
Na Presidência do Estado, o ambiente é ainda
de dissipação do espírito beligerante da última guerra
civil. A paz foi uma espécie de primeiro pacto regional com a “modernidade”, mas o grande desaﬁo era
romper de vez com o isolamento do Rio Grande em
relação ao restante do país.
Getúlio reorientou a ação econômica e política do
governo gaúcho, conseguindo resultados amplamente
positivos. Em 1928 fundou o Banco do Estado do Rio
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Grande do Sul para facilitar o crédito dos produtores – o
Banrisul é dos poucos bancos estaduais que até hoje
continua público, resistindo à recente onda de privatizações no país. Conseguiu, no Congresso Nacional, a
aprovação da Lei de Desnacionalização do Charque,
para coibir o contrabando da mercadoria uruguaia que
entrava no Brasil disfarçada de produto nacional.
Sob o seu governo, o Rio Grande ingressava
em uma nova conjuntura. Getúlio também expandiu
o sistema ferroviário sul-rio-grandense; subsidiou as
exportações, estimulou a formação de sindicatos em
nosso Estado; buscou acordos com a oposição política, pondo ﬁm à quase 30 anos de violentas lutas interpartidárias no Estado.
A postura e as práticas de Getúlio no poder conferiram-lhe grande projeção, uniﬁcando a política rio-grandense e permitindo, assim, a primeira tentativa de um
político gaúcho chegar à Presidência da República.
À época, o Brasil nada mais era do que uma
grande fazenda. Na Amazônia, explorava-se a borracha; no Ceará, o algodão; e no restante do Nordeste,
a cana-de-açúcar. Na Bahia do nosso querido Antonio
Carlos Magalhães era o cacau; hoje é a Ford, graças
ao aço da CSN. Em São Paulo, reinava o café. Minas
escavava o ferro e o Rio Grande do Sul vivia do gado
e da erva-mate.
Seu projeto de desenvolvimento buscava autonomia nacional em seu processo de modernização
urbano-industrial, contrariando frontalmente as elites
brasileiras, assim como os interesses internacionais,
principalmente dos Estados Unidos da América.
Enquanto isso construiu uma legislação federal
sólida, clara, marcante e deﬁnitiva, que beneﬁciou ampla e fundamentalmente a classe trabalhadora.
Seu modelo de governo trabalhista foi duramente
criticado, taxado de populista e demagogo, porque se
voltava constantemente, no discurso e na prática, para
os excluídos e para os humildes. Hoje, rara e felizmente ouvem-se críticas nesse sentido. Hoje, ﬁnalmente,
fala-se em responsabilidade social, políticas de inclusão, solidariedade e tudo isso e muito disso graças à
origem e à enorme sensibilidade do nosso Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
Para concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srªs e Srs. Convidados, socorro-me de artigo do
poeta Augusto Frederico Schmidt, transcrito na coluna
de hoje da jornalista do meu Estado Ana Amélia Lemos,
com o título “A última audiência”, que aconteceu no dia
23 de agosto de 1954, no Palácio do Catete:
Diz o poeta:
“Lembro-me de que encontrei o Palácio
quase vazio, nessa tarde triste e incerta de
agosto”. Aparentemente o temporal político não
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perturbara Getúlio Vargas “Ele estava a dois
passos da morte e não lhe vi nenhum gesto
de impaciência, de rancor, de indignação”,
testemunhou o poeta, para também vaticinar:
“A história o julgará, pesando tudo o que ele
fez de bom e de mau, dando medida exata
às acusações dos seus implacáveis inimigos,
como também aos louvores dos seus apaixonados partidários”.
O autor encerra o artigo com tintas poéticas e
dramáticas:
“Agora quero lembrar-me apenas do Presidente Getúlio Vargas, tal como o encontrei
no seu posto na hora do naufrágio, e do aceno que me fez, quando, na hora de ir-me, eu
já na porta do salão de despachos, voltei-me
para vê-lo ainda uma vez. Sorriu-me, então,
de longe. Parecia um capitão de navio a desaparecer nas águas revoltas”.
Muito obrigado. (Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Neste momento, eu gostaria de convidar João Vicente
Goulart, para que ﬁzesse parte da Mesa, representando
a família Vargas e, na extensão, naturalmente também
ao grande João Goulart. (Palmas.)
Passamos a palavra ao Senador Mão Santa.
S. Exª dispõe de dez minutos para o pronunciamento.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores,
autoridades presentes – não vou citar nomes porque
poderia esquecer alguns e, mesmo involuntariamente, seria imperdoável –, brasileiras e brasileiros aqui
presentes e que nos assistem por meio do sistema de
comunicação do Senado, não poderia o Piauí estar
longe desta homenagem a esse grandioso homem do
Rio Grande do Sul.
Está aqui presente o Senador Heráclito Fortes,
que é muito jovem. Logo, os seus mortos são mais
recentes: Tancredo Neves, Ulysses Guimarães, Luís
Eduardo Magalhães. Mas eu nasci na ditadura de Vargas. Eu o conheci pessoalmente.
Senador Paulo Paim, para onde vamos levamos a
nossa formação proﬁssional. Sou médico-cirurgião. E a
Psicologia, hoje, tem uma neurolingüística que explica,
Senador Antonio Carlos Magalhães, uma modelagem.
Sempre buscamos modelos. Se você quer ser jogador
de futebol, Pelé; cantor, Roberto Carlos. E eu sou médico-cirurgião. Fui médico da Santa Casa, fui Prefeito,
Governador, fui até cassado, e Juscelino também foi
tudo isso. Então essa seria a minha modelagem.
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Mas um dia, um amigo, Senador Antonio Carlos
Magalhães, Presidente da OAB do Estado do Piauí,
Reginaldo Furtado, notando a minha veneração por
Juscelino Kubitschek e esta é a razão: Brasília e o otimismo daquele homem. E bastaria essa mensagem
que dizia que “o otimista pode errar, mas o pessimista, este já nasce errando e continua errando”. Bastaria
isso, mas Reginaldo Furtado me advertiu que Getúlio
teria maior obra do que Juscelino. E como havia conhecido pessoalmente Getúlio, comecei a ler muito
sobre ele. E não sei se o que li superou o que sabia
sobre Juscelino
Sou da Parnaíba do Piauí. E para que tenham
uma noção da grandeza, diria apenas que essa cidade
é a única cidade que pode colocar um homem igual a
Rui Barbosa. Também foi lá onde nasceu Evandro Lins
e Silva que deve ser exemplo a esse Supremo que fraqueja. Na época de Evandro Lins e Silva, na ditadura,
a Justiça era o pão que os brasileiros desejavam. De
João Paulo dos Reis Velloso, que nenhum brasileiro
conseguiu exceder como Ministro do Planejamento: I
PND, II PND. E o grande ensinamento, qual seja, em
15 anos, os militares tiveram uma sabedoria: a humildade. Sabiam que não sabiam e foram buscar a luz, o
farol, que foi João Paulo Reis Veloso. Ele não deixou
marcada, em 15 a 20 anos de mando, nenhuma indignidade, nenhuma corrupção em sua vida. Virtudes do
homem da Parnaíba.
E lá conheci Getúlio, em agosto de 1950, quando fazia campanha. Era Prefeito de nossa cidade o
médico, meu tio, João Orlando de Morais Correia. Eu
morava ao lado dele, onde hoje funciona o Bradesco.
Na praça Nossa Senhora das Graças, onde se fez a
independência do Piauí – independente do grito de
Dom Pedro I –, foi realizado, às 10 horas, o comício de
Getúlio Vargas. E o ouvi discursar, Senador Heráclito
Fortes. Atentai bem: eu ouvi Getúlio dizer que, se eleito, faria o Porto de Amarração Luís Correia, que ainda
está inacabado. Esses são os governos.
Vi Getúlio sair carregado pelo povo, com aquele conjunto de morenos comandados pelo Gregório
Fortunato. Um contraste, Senador Paulo Paim: eles
todos vestidos de branco. Foram almoçar na casa de
meu tio e eu, que tinha essa vocação, o vi. Depois do
almoço, Getúlio tirou seu charuto, deitou na rede e os
ventos do litoral do Piauí o acariciaram. A minha imagem de menino traduz um rosto de um homem bom
e generoso. O meu diagnóstico, depois de amadurecido, como médico, era o de um homem ﬁrme, mas
generoso e bondoso. Vi Gregório de branco – naquele
tempo, usava-se terno branco, os senhores hoje têm
diﬁculdade de lavanderia –, parecia o time do Botafogo: alvinegro.
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Serei muito breve. Falaram tão bem sobre o currículo e a luta de Getúlio, sobre a grandeza do Rio Grande
do Sul com o trabalhismo. O Rio Grande do Sul é grande
em toda a sua história. O governo do povo pelo povo foi
reivindicado por Bento Gonçalves, José Garibaldi, Anita
Garibaldi, e eu quero contestar as suas palavras. Está
certo que estão falecidos, mas vamos falar do seio do
Getúlio, do Alberto Pasqualini, do Brizola. Mas a grandeza aqui continua com os extraordinários representantes.
Pedro Simon é o orgulho maior do meu Partido. O meu
Líder é Ulysses, que está encantado no fundo do mar.
Aqui é Pedro Simon, do meu Partido, Sérgio Zambiasi,
de quem falaram, e Paulo Paim, ﬁel a Getúlio, que luta
pelo trabalho e pelo trabalhador.
E Getúlio era apenas, professor Cristovam Buarque, um homem preparado. O núcleo é duro e não
entende as coisas. Está aí o baiano que disse: “o caminho é dar primazia ao trabalho e ao trabalhador”. É
o trabalho e o trabalhador que fazem a riqueza, que
fazem o capital, que fazem os banqueiros. Os desentendimentos, a ignorância, o núcleo duro ajoelha-se
à riqueza, ao dinheiro, ao FMI, ao BID, ao BIRD, ao
Banco Mundial, aos banqueiros. Quem trabalha está
morrendo, está desgraçado.
Na história do mundo, o governo dos trabalhadores escreveu a página mais fétida, desobedeceu
a Deus. “Comerás o pão com o suor do teu rosto”. É
uma mensagem de Deus aos governantes, para que
propiciem trabalho, valorizando-o. Ouvi o Petrônio,
piauiense, dizer – eu estava do lado de lá, Senador
Antonio Carlos Magalhães, quando a Ditadura fechou
o Congresso, por uma reforma judiciária: é o dia mais
triste da minha vida. Deus o livrou de ver esta vergonha. O Senado, onde estão os pais da Pátria, não tem
ninguém do núcleo duro nem nunca terá, porque estão
amaldiçoados pelo que ﬁzeram. Aqui é a porta estreita
que está no Livro de Deus.
Como é que se vê, depois, esses homens responsáveis dizerem que não há dinheiro e darem uns
ínﬁmos reais para o trabalhador! O dinheiro é importante para a dignidade, para quem tem fome, para quem
não tem medicamento, para consolidar as famílias. No
entanto, há campanhas milionárias. Amanhã, chega
ao Piauí um tal de Leonardo para cantar. Quem é que
paga? É isso que temos.
Essa é a homenagem a Getúlio, que deu a primazia, como disse Rui Barbosa. Era um homem trabalhador.
Serei breve, pois um quadro vale por 10 mil palavras. Comentava com o Senador Antonio Carlos Magalhães o livro Diário de Getúlio Vargas. Eu ainda não
o li todo, porque são dois volumes, li apenas um.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E foi o suﬁciente para dizer: oh, homem trabalhador!
Claro que o Presidente Lula é simples. Não precisaria buscar exemplos noutras histórias, noutros países e noutro mundo. E eu contesto. Estão aqui os dois
exemplos: Juscelino e Getúlio. Bastaria o mínimo de
bom senso, que o núcleo duro tenha uma moleza cerebral que pensa e que raciocina, bastaria encaminhar
à luz, ao símbolo que o povo e o trabalho desejam.
Então, esta é a homenagem do Piauí a Getúlio
Vargas. Que a sua morte não seja em vão. Entendo,
como cristão, a frase “não julgueis para não serdes
julgados”. Ninguém é julgado por um instante, por frações de segundo, por um gesto, por uma vida. A vida
de Getúlio traduz, como dizem os ﬁlósofos, o mistério
da vida. Quando nascemos, encontramos em torno de
nós todo mundo alegre, sorridente e, quando saímos
do mundo, deixamos gente chorando. E ainda hoje o
povo do Brasil e do mundo chora a morte de Getúlio
Vargas. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra ao nobre Senador Aloizio Mercadante, por permuta com o Senador Aelton Freitas.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meio
século depois da morte de Getúlio Vargas, é mais do
que justa esta homenagem prestada pelo Senado da
República.
Em 1954, às 8 horas da manhã, o então Presidente da República Getúlio Vargas saía da vida pública
com um gesto dramático e que marcaria deﬁnitivamente
a história deste País, não apenas pelas condições trágicas, mas, sobretudo, pela grandeza da sua obra, que
continuará por muitos e muitos anos sendo debatida e
reﬂetida, deixando lições extremamente importantes
para o nosso povo e para a nossa Nação.
O momento mais importante da história política
de Getúlio Vargas foi exatamente quando ele liderou
o Movimento Tenentista e a Revolução de 1930. Naquela oportunidade, a Nação rompeu com a Primeira
República, com o antigo pacto oligárquico chamado
de “política do café com leite”, num cenário extremamente difícil, em que a grande depressão deﬂagrada
pelo crash da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, atingia
de forma duríssima a economia brasileira. Nós éramos, então, uma economia primário-exportadora, que
produzia basicamente minérios e produtos agrícolas.
Naquela ocasião, o café representava 60% de nossa
pauta de exportações e era a principal riqueza nacional. Nos anos 20, o Brasil vinha estocando dois terços
da produção de café. Em 1929, tínhamos uma safra
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estimada de 33 milhões de sacas de café. Era um recorde absoluto de toda a produção histórica.
Portanto, os estoques estavam abarrotados de
café, apenas um terço vinha sendo comercializado. Teríamos uma supersafra quando, num período de apenas
três meses, o preço internacional do café caiu mais
de 70%. O Brasil ﬁcou inadimplente e, imediatamente, decretou uma moratória. Aquela crise econômicosocial foi decisiva para o desmonte de uma estrutura
oligárquica, complexos econômicos regionais que não
projetavam o País como nação nem permitiam a constituição de um Estado Nacional.
A resposta à política econômica, naquela crise
de deﬂação, recessão com queda nos preços, foi muito
próxima ao que já vinha sendo estabelecido desde o
acordo do café em 1906. O Governo brasileiro mandou
queimar os estoques de café – fotograﬁas circularam
o mundo para tentar sustar a queda do preço pelo excesso de oferta –, mandou comprar a safra e estocá-la.
Com isso, o Governo manteve a demanda agregada.
Mas o País não tinha mais capacidade para importar,
para manter o padrão de consumo e, portanto, a dinâmica do modelo primário-exportador.
Esse cenário adverso impulsionou um salto de
qualidade na história econômica do Brasil, porque, a
partir dali, vemos deﬂagrado um processo de substituição de importações em que a indústria nacional,
especialmente a indústria voltada para o mercado de
trabalho dos assalariados – indústria têxtil, de alimentos –, cresce e é obrigada a responder à demanda.
Em 1934, o Brasil já é um País predominantemente
industrial.
Houve a emergência de um projeto nacional-desenvolvimentista. No cenário internacional, o sistema
keynesiano foi a resposta nos países ricos. E aqui,
em um País tropical, demos a resposta antes mesmo
de Keynes haver escrito A Teoria Geral do Emprego,
do Juro e da Moeda, livro que inspirou e ordenou intelectualmente toda a política de estímulo à demanda
agregada e anti-recessiva que impulsionaria o crescimento econômico e, posteriormente, o Estado do
bem-estar social.
Essa resposta criativa, numa época de crise, de
ruptura do País com a lógica econômica estabelecida,
permitiu superarmos o modelo que condenou vários
países da América Latina e de outras regiões pobres
do Planeta a séculos de precário dinamismo econômico, no cenário de um modelo primário-exportador. Getúlio Vargas, portanto, foi o protagonista dessa grande
virada histórica, quando o Brasil deixa de ser um País
agrícola para ser um País industrial, resposta política
e econômica, ainda feita nos marcos tradicionais, que
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teve uma eﬁcácia absolutamente espetacular, já que
não aprofundamos o ciclo recessivo.
Da mesma forma como os Estados Unidos introduziram o new deal, com Roosevelt, a resposta política
e econômica brasileira permitiu a este País crescer de
forma extremamente dinâmica desde então e avançar
no processo de industrialização. O Estado era sujeito
político ativo, não apenas regulava a economia, como
intervinha no processo econômico. O planejamento
era uma dimensão nova que o debate político permitia
introduzir nos países em desenvolvimento.
Com isso, logo a seguir, dando continuidade ao
processo de industrialização do País, o Governo Getúlio Vargas começou a ordenar os vários complexos
econômicos regionais. O café dividia regiões do País.
É criado o Instituto Brasileiro do Café, estabelecendo
uma política nacional e constituindo um único complexo econômico. Para o álcool e o açúcar, que dividiam,
sobretudo, o Sudeste e o Nordeste, é criado o Instituto do Álcool e do Açúcar e uma política de arbitragem
do Estado nacional, uniﬁcando e organizando esse
complexo, que ainda hoje é um setor extremamente
importante da economia brasileira, como também o
café o seria por muitas e muitas décadas.
Esse modelo de institucionalização do Estado estende-se à relação capital/trabalho. Getúlio não apenas
constitui o Ministério do Trabalho, como cria a CLT, o
salário mínimo, em 1942, a jornada de trabalho de oito
horas e organiza, portanto, os direitos trabalhistas fundamentais, embora com uma estrutura sindical atrelada
e dependente do Estado, inspirada já nos ventos que
sopravam do fascismo italiano, da Carta del Lavoro.
Mas, da mesma forma que nos demais complexos regionais, essa política constitui um único mercado de
trabalho nacional e o Estado nacional, como um grande agente de reconhecimento de direitos e, ao mesmo
tempo, de atrelamento e controle do movimento sindical
emergente, que vinha já desde os anos 20 ganhando
grande importância nas lutas sociais.
Cria o Ministério da Educação e da Saúde, para
estabelecer políticas públicas de inclusão social, políticas sociais universais básicas, inspiradas também
no Estado do bem-estar social.
Portanto, os elementos centrais da constituição
do Estado vão se estender além dessas políticas,
numa intervenção direta do processo industrializante.
A constituição da Companhia Siderúrgica Nacional,
que foi objeto de um movimento pendular da política
de Getúlio e de uma política externa nacionalista e
pragmática. Getúlio sinalizou a possibilidade de apoiar
o Eixo (Alemanha, Japão e Itália) – o nazi-fascismo – ,
mas ele acaba compondo com os aliados e viabiliza
a Companhia Siderúrgica Nacional, que será, durante
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meio século, a mais importante siderúrgica da América
do Sul e da América Latina.
Cria a Fábrica Nacional de Vagões, a Fábrica
Nacional de Motores, constitui a Álcalis na química
pesada e, com isso, vai desenhando um pólo produtivo estatal em setores nos quais o capital estrangeiro
não tinha interesse de entrar e onde o capital nacional
não tinha condições de produzir. E essa articulação do
tripé capital nacional, capital estrangeiro e Estado vai
lastrear o crescimento sustentado da economia brasileira, o processo industrializante, num período em que
o PIB vai crescer 7% em média ao ano e a indústria,
9%, alavancando, portanto, um grande padrão de industrialização, que se estenderá da crise 1929, a partir de
1934, durante todos os anos 40 e 50; e depois dá um
grande salto de qualidade, com o Plano de Metas.
No entanto, do ponto de vista político, esse Governo tem que ser periodizado: o Governo revolucionário
e provisório de 1930 a 1934; o Governo constitucional, produto de uma assembléia nacional constituinte
e democrático, de 1934 a 1937 e uma ditadura que se
instala com o Estado Novo em 1937.
O Estado Novo perseguiu oposicionistas, a Esquerda, sindicalistas. Páginas que ﬁcaram ocultas no
nosso debate democrático emergem hoje com muita
força, denunciando a tortura, a censura e episódios que
precisam ser discutidos, como o caso de Olga, ou antisemitismo que era praticado naquele período.
Diria que, ao mesmo tempo em que ele impulsionava a economia e patrocinava uma cultura modernista
de vanguarda extremamente importante na construção
da identidade nacional, houve de fato práticas autoritárias que em nada contribuem para a construção da
sociedade civil brasileira e da história econômica do
Brasil. Eu diria, além disso, que Getúlio, exatamente
pela sua grande obra econômico-social, volta, posteriormente, em 1950, eleito pelo povo com uma votação
consagradora. E, novamente, é um Governo reformador, que vai introduzir novos instrumentos decisivos
para a história econômica e para o desenvolvimento
do País. A Eletrobrás; o BNDES, um banco público de
fomento ao investimento, que, até hoje, é um diferencial entre o Brasil e vários outros países pela capacidade de articular a poupança nacional e alavancar o
ﬁnanciamento, o investimento e a industrialização; a
Petrobras, que, em 2005, meio século depois, está caminhando para a nossa mais plena autonomia do ponto
de vista energético, o que jamais teria sido possível
se não houvesse um estadista que enxergasse além
do seu tempo e não se rendesse às pressões, que,
naquela época, impediam que o Brasil controlasse o
seu subsolo. Também merece destaque a criação da
Vale do Rio Doce pois, desde o início da colonização,
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a mineração sempre foi um dos grandes interesses da
cobiça estrangeira em nossa história econômica. Foi
assim que vivemos um longo período colonial no modelo primário-exportador, mas retomamos o controle do
subsolo com a Vale do Rio Doce, por meio da política
de estadista, desenvolvimentista, de longo prazo, que
o Governo Getúlio implementou no País.
Por tudo isso, por essa obra, por essa grandeza e
pela capacidade de incorporar grandes massas populares, a elite nunca o engoliu, nunca o aceitou. Sempre
fez uma oposição absolutamente denuncista, superﬁcial, irresponsável, o que foi demonstrado em muitas
das suas atitudes, como as inspiradas em um golpismo
que era próprio das nossas tradições políticas. Tanto é
assim que, em 1954, em meio a uma crise econômico-social, num ascenso do movimento oposicionista e
golpista, que buscava de novo uma quartelada contra
o seu Governo, o seu suicídio foi mais uma demonstração de um gesto extremo, dramático, mas também
um grande gesto político, porque suas últimas palavras
na carta-testamento “Deixo a vida para entrar na história” reﬂetem exatamente a dimensão do que ocorreu
naquele episódio. Ele dissolve aquela contra-reforma,
que estava em andamento no País, desarticula os oposicionistas, e inspira o movimento queremista, que foi
um dos maiores movimentos sociais da nossa história.
A multidão chorava ao lado do caixão de Getúlio. Com
isso, as bases do trabalhismo renascem, e o seu projeto volta a ter importância histórica. E, no Governo de
Juscelino Kubistchek, o nacional-desenvolvimentismo
vai ter um novo grande salto de qualidade, em novas
bases. Esse é um outro capítulo a história.
Por tudo isso, ﬁz questão de vir a esta tribuna.
Abandonei o discurso que havia preparado e falei de
forma espontânea, porque dediquei parte da minha vida
a estudar Getúlio Vargas com profundidade. Creio que
é impossível entender o Brasil de hoje sem entender
a grande ﬁgura do referido estadista.
Lamento aqueles que são incapazes de reconhecer a sua grande obra histórica.
Lembro-me, num passado muito recente, de um
ex-Presidente do Banco Central...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Vou concluir, Sr. Presidente, ... do Governo anterior,
dizendo que o período Getúlio Vargas foram 40 anos
de burrice – essa foi uma entrevista publicada nas
páginas amarelas da Revista Veja, numa época em
que supervalorizávamos o real, em que estávamos
“desindustrializando” o País, aumentando a nossa
vulnerabilidade e dependência externa e endividando
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o Estado brasileiro como poucas vezes ocorreu na
história da Nação.
Portanto, a lição fundamental que se deve apreender do Governo Getúlio é que o Estado é um agente
fundamental do desenvolvimento, ainda que numa sociedade contemporânea, no século XXI, evidentemente as ações estratégicas do Estado tenham um novo
lugar, mas continuam fundamentais para coordenar,
para regular e para fomentar o desenvolvimento.
A segunda lição fundamental é que a dinâmica
econômica que importa é a dinâmica da produção, é
a dinâmica do emprego, é a dinâmica da indústria, da
agricultura, das exportações. É essa a dinâmica que
gera qualidade de vida, que gera riqueza, que gera
projeção de nação e de poder nacional.
Uma outra dimensão que agora está sendo recuperada é a nossa política externa. Esta é uma Nação
que não pode ter uma atitude submissa e passiva. É
preciso um projeto de nação e uma inserção soberana
nos grandes fóruns internacionais. É preciso enfrentar,
quando for preciso, os poderosos interesses, que jamais
vão nos querer permitir ser uma grande Nação.
Precisamos dialogar, negociar, buscar por meio
da diplomacia a solução dos nossos conﬂitos, mas não
abdicar de um projeto de nação e de um compromisso
com o nacional-desenvolvimentismo, que deixou lições
absolutamente fundamentais, para quem quiser pensar com grandeza a história e ser capaz de projetar,
hoje, essa grande obra de um grande estadista, que,
inegavelmente, marcou, de forma deﬁnitiva, a história
do Brasil.
Portanto, faço questão de vir aqui falar de forma
espontânea, direta e com muita sinceridade, porque
considero Getúlio Vargas um dos grandes estadistas
que esta Nação teve ao longo do século XX. Parte da
sua obra continua a inspirar, a exigir uma reﬂexão profunda. Ele contribuiu, de forma decisiva, para que este
País fosse uma Nação, tivesse um Estado Nacional,
voltasse a ter auto-estima e a acreditar em si mesmo
como povo, como Nação e como Estado.
Há cinqüenta anos, vivíamos uma grande tragédia nacional e, hoje, nesta manhã, o Senado Federal
se reúne para prestar esta homenagem absolutamente
justa e indispensável a este grande brasileiro Getúlio
Vargas.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo
Octávio.
S. Exª disporá da palavra por até dez minutos.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores,
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para mim é motivo de muita alegria assomar a esta
tribuna para falar de Getúlio Vargas, tendo ouvido antes, porém, com muita atenção, o discurso do Senador Aloizio Mercadante. Entendo que, no Brasil, não
temos um compromisso com a história. Estudamos
pouco o nosso passado, reverenciamos muito pouco
os nossos heróis, principalmente os nossos heróis
políticos. E é bom saber que o Senador que me antecedeu tem profundo conhecimento sobre a história
de Getúlio Vargas.
Recentemente, comecei a aprofundar-me um
pouco mais na história de outro ilustre brasileiro, que
foi Juscelino Kubitschek. No próximo dia 12, comemoraremos o 102º aniversário do ex-Presidente. Será
aberto, no Memorial JK, um novo acervo preparado
pelo Arquivo Nacional, a ﬁm de que sejam resgatados os fatos mais importantes da história desse ilustre brasileiro, que conviveu com Parlamentares desta
Casa – inclusive com alguns presentes, como o nobre
e ilustre Senador Antonio Carlos Magalhães.
Entendo que isso é muito importante. Temos que
mostrar aos nossos jovens a história política do nosso
Brasil. E é por isso que venho a esta sessão solene,
que homenageia o 50º aniversário da morte do Presidente Getúlio Vargas.
Neste momento de merecidas homenagens, em
que nossas atenções se voltam à extraordinária ﬁgura
do Presidente Getúlio Vargas, sua singular trajetória
de notáveis contribuições para a formação da nacionalidade brasileira sugere-nos, dentre outras reﬂexões,
um profundo questionamento acerca dos fundamentos
e motivações da atividade política.
Tal atividade, caracterizada a um só tempo como
ciência e arte, situa-se, como bem o sabemos, muito além dos princípios de doutrina e do proselitismo
partidário. Sua dinâmica nem sempre se circunscreve
à previsibilidade dos fenômenos em torno das quais
orbitam as regras dos negócios públicos.
Para muito além da mera disputa e distribuição
de cargos, para lá da gestão de sistemas, planos e
estruturas que condicionam o exercício de governar,
a verdadeira política pressupõe, sobretudo, sensibilidade, capacidade e habilidade no trato das relações
humanas, com vistas à consecução dos resultados
desejados, quase sempre em condições adversas.
Por isso, muitas das vezes, a política se reveste
de misteriosos paradoxos. Não raro, os meios de que
se utiliza ou as formas pelas quais se expressa aﬁguram-se inconsistentes com os ﬁns a que se destina.
É justo nesta relação, aparentemente ambígua e incoerente, que reside a sabedoria dos grandes estrategistas em desaﬁar as contradições e em conciliar o
inconciliável.
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Foi a esta dimensão da política que, com exímia
destreza, ao longo de toda a sua vida pública, Getúlio
Vargas soube entregar-se, ao se revelar, sem dúvida,
um dos maiores estadistas da História.
Autor e personagem de sua própria trama, soube
engendrar como ninguém – com extrema competência
e visão de futuro – as complexas manobras que nos
garantiram erguer os pilares de nossa modernidade.
Foi a partir de seus ideais e conquistas que se
começaram a moldar as feições que deﬁnem os principais aspectos de nossa identidade nacional.
O Brasil tanto deve a esse excepcional homem
público que se torna difícil, senão impossível, aquilatar o impacto que ainda hoje seus memoráveis feitos
seguem exercendo sobre as instituições e sobre a
mentalidade da cidadania brasileira.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Com o
maior prazer, ilustre Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Eu queria, realmente, dar um apoio total ao seu discurso, desde o início, e dizer que dois pontos na vida
de Getúlio são importantes, mais importantes do que
quaisquer outros: a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que marcou o início do desenvolvimento
no Brasil e propiciou a industrialização, que veio por
intermédio deste grande brasileiro que foi Juscelino
Kubitschek. Getúlio era um grande político e, porque
era um grande político, tinha um axioma – que, infelizmente, nem sempre é adotado pelos políticos brasileiros – que dizia: “Não se deve ser tão inimigo que
não se possa se reconciliar, nem tão amigo que não se
possa se afastar”. Isso era muito importante, por isso
mesmo em torno dele viveram por muito tempo políticos de todos os matizes, e ele sempre comandando
o processo. Figuras de todos os Partidos, inclusive da
própria UDN, participavam do Governo de Getúlio e
tinham prestígio, como era o caso de João Cleofas,
Raul Fernandes, Juracy Magalhães e tantos outros.
De modo que a ﬁgura de Getúlio tinha esse ímã, para
atrair e, ao mesmo tempo, quando queria, afastar os
amigos ou inimigos.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Agradeço, Senador Antonio Carlos Magalhães, a contribuição
que, com tanta propriedade, V. Exª fez, enriquecendo o
meu pronunciamento. V. Exª conhece profundamente
a política brasileira por ser um dos maiores políticos
da História contemporânea brasileira.
Suas preocupações e reações contra as oligarquias patriarcais que se revezavam no poder, contra
a espoliação de nossas forças produtivas, contra o
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incontido esbulho de nossas riquezas pelas elites privilegiadas e pelo sedento capital estrangeiro, marcam
sua luta, que irrompe num clima de intensa instabilidade mundial, com o capitalismo às raias do desespero,
fruto da depressão econômica advinda com o craque
da Bolsa de Nova Iorque, em 1929.
Sua corajosa liderança logo se faz sentir pela
obstinada determinação e frieza com que se lança
de encontro aos sólidos e sórdidos interesses então
estabelecidos contra o patrimônio, a unidade e a cultura nacionais.
Graças a seu empenho em modiﬁcar a injusta
realidade econômico-social vigente, graças a sua vigorosa vontade e poder de articulação, Getúlio – “o
mais mineiro dos gaúchos” – soube costurar interesses, cooptar e harmonizar importantes forças políticas
e correntes de pensamento para lançar, em deﬁnitivo,
as bases da industrialização brasileira, mudando de
uma vez por todas a mentalidade dominante de uma
nação rural, até então submissa às conveniências externas e acomodada em permanecer essencialmente
agrícola.
Entre regime provisório, ditadura assumida, eleições indiretas e esmagadora vitória popular nas urnas,
o homem que ocupou por mais tempo a Presidência
da República soube muito bem decifrar o dilema entre
resolver o País como Estado ou resolvê-lo como Nação. Compreendeu que de nada adianta o Brasil estar
bem às custas de o brasileiro estar mal.
Soube, em tempos difíceis, compatibilizar os
tempos da política com os tempos do mercado e impor os soberanos interesses de nossa gente sobre as
tentações do aviltante regime da “economocracia” que
ainda hoje ronda nossos governantes.
Desde a retirada das riquezas de nosso subsolo
das mãos de grupos estrangeiros, separando-as da
propriedade do solo e incorporando-as ao patrimônio
da União, até a organização dos rigorosos mecanismos de proteção ao trabalhador, Getúlio Vargas utilizou-se de inigualáveis diplomas legais que primavam
pela alta precisão de linguagem, pelo elevado esmero
jurídico, pelo amplo alcance social e pelo incontestável poder coativo.
Os patrióticos avanços que a Era Vargas nos legou ﬁcarão indelevelmente marcados na memória de
nosso povo e no âmago de nossa organização social
e política. Para exempliﬁcar e comentar tais conquistas, seriam necessárias, seguramente, centenas de
páginas, tão numeroso é seu elenco e tão vasta sua
abrangência.
Apenas a título de amostragem dessa imensa
obra, além da criação do Ministério da Aeronáutica,
do Ministério da Educação e Cultura, do Ministério do
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Trabalho, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral,
do Tribunal de Contas, da Petrobras, da Eletrobrás, do
BNDES, do Banco do Nordeste, da Companhia Vale
do Rio Doce, da Usina Siderúrgica de Volta Redonda,
da Fábrica Nacional de Motores e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, podemos citar a profícua
legislação trabalhista e previdenciária, os Códigos Penal
e de Processo Penal, as Leis de Introdução ao Código
Civil, de Contravenções Penais, o Estatuto da Lavoura
Canavieira, o Estatuto das Universidades Brasileiras,
a Lei Orgânica dos Estados e Municípios, assim como
a Lei de Falências, essa última recentemente revista
pelo Congresso Nacional.
As idéias e a prática de Getúlio Vargas traduziram
um poder construtivo, modernizador e desenvolvimentista, parceiro da iniciativa privada nacional e regulador
das disputas sociais, protegendo os segmentos mais
frágeis do jogo econômico e promovendo distribuição
de renda, geração de empregos e da melhoria das
condições de vida do povo.
No rol das principais realizações de seu governo, devemos ainda salientar a criação da Carteira de
Crédito Agrícola do Banco do Brasil, o Departamento
Nacional de Obras e Saneamento, o Correio Aéreo
Nacional, o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, o Departamento Administrativo do Serviço
Público, o Conselho Nacional do Petróleo, o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, a Companhia Nacional
de Álcalis, o Conselho Nacional do Café e o Instituto do
Açúcar e do Álcool, além da Legião Brasileira de Assistência, do Banco da Amazônia, do Conselho Nacional
de Desportos, da Companhia de Navegação Costeira e
de outros marcos inesquecíveis, como o Ministério da
Saúde, a Universidade de São Paulo, o IBGE, o CNPq,
a eletriﬁcação das ferrovias e por aí vai...
Muita gente, muita coisa, muito trabalho.
Por demais repetitivo é falar sobre o progresso
no campo da inclusão social, como o direito de voto
para as mulheres ou os direitos trabalhistas, como a
regulamentação do trabalho feminino e dos menores,
o salário mínimo, férias, direito de greve, jornada de
oito horas, indenização por tempo de serviço, estabilidade no emprego, bem como a proﬁssionalização do
Exército brasileiro.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF) – Só para
terminar, Sr. Presidente.
Primeiro Presidente a decretar a moratória, o “pai
dos pobres” exerceu fascínio e surpresa, despertou
paixões e ódios. Hábil e polêmico, soube manter-se
no topo mesmo em regimes antagônicos.
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Entre a prosperidade e o rigor ﬁscal, protegeu os
menos favorecidos, estimulou as classes produtoras,
reconheceu o sacrifício das grandes massas e valorizou o serviço público e os servidores.
Detenho-me por aqui em minhas considerações
e em meu respeitoso preito de reconhecimento e admiração, pois muitíssimo e inﬁnitamente mais se tem
a falar desse espetacular estadista, homem como poucos, cuja memória há de ser reverenciada através dos
tempos enquanto houver Brasil.
Sr. Presidente, peço desculpas por me alongar,
mas, como disse, são tantas as considerações sobre
Getúlio Vargas e seu trabalho que não me poderia ater
aos dez minutos, ao tempo aprazado.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT
– RS.) – Concedo a palavra ao nobre Senador Aelton
Freitas.
S. Exª dispõe da palavra por dez minutos.
O SR. AELTON FREITAS (PL – MG. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Sr. Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, Srs. Presidentes e Diretores de tantas Confederações aqui presentes, cada vez mais tornamo-nos fãs
e admiradores do grande Getúlio. E por essa razão,
estamos até repetitivos numa manhã como esta, de
homenagem, quando discursam grandes Senadores, grandes oradores e professores, que conhecem
a história de Getúlio a fundo e nos dão aulas. Mas,
por levantarmos a bandeira do agronegócio, mesmo
correndo o risco de sermos repetitivos, não podemos
deixar de registrar nossa posição com relação a esse
grande estadista pelo que deixou pela nossa área e
pelo nosso segmento.
A perspectiva histórica é que nos permite avaliar
o sentido e a dimensão de eventos e personalidades.
Isso é ainda mais verdadeiro no que diz respeito a ﬁguras e acontecimentos da política, sempre envolvidos
em debates e conﬂitos acalorados.
Os 50 anos decorridos desde o suicídio de Getúlio Vargas parecem não ter sido suﬁcientes para o
estabelecimento de consensos sobre seu papel e seu
legado na História e na política brasileira. Haverá quem
preﬁra ressaltar o ditador autoritário do Estado Novo e
quem aponte para o instituidor do direito das mulheres
ao voto; quem destaque o Presidente visionário, que
deu início à industrialização do País e quem condene
o iniciador da grande intervenção do Estado na economia, que estamos até hoje tentando reduzir.
Entretanto, Sr. Presidente, ninguém pode negar
que o seu conterrâneo, Getúlio Vargas, tenha sido grande; talvez mesmo a maior vocação política que o País
conheceu, dotado que era de uma capacidade extraor-

382

27466 Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dinária de fazer alianças e, muitas vezes, de neutralizar
adversários pelo isolamento e pela cooptação.
Seu maior feito político de isolamento dos adversários foi certamente ter conseguido, com seu suicídio,
o adiamento, em 10 anos, do golpe que a oposição de
conservadores e militares efetivaria em 1964. Tudo indica que Getúlio estaria bem consciente, naquela manhã de agosto de 1954, de qual seria o impacto de sua
morte no povo que o amava e que se sentia acuado,
pelo barulho da imprensa e pelo peso das acusações
contra o seu Presidente.
Getúlio Vargas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é geralmente identiﬁcado com o despertar
do Brasil para a industrialização, para um novo papel
no mercado mundial de país de economia mais diversiﬁcada.
De fato, o País agrário e dependente, em princípio,
da exportação de uma única commodity, o café, deu
lugar, cinco décadas mais tarde, a uma economia mais
forte, capaz de exportar até artigos de alta tecnologia,
como aviões, perturbando concorrentes de países industriais mais maduros. O processo de modernização
e diversiﬁcação da economia brasileira, sem a menor
dúvida, começou com Getúlio.
Como representante da classe agropecuária, me
interessa ressaltar, Sr. Presidente, nesse discurso, especialmente, o fato de que o Presidente Getúlio Vargas,
apesar de privilegiar a industrialização modernizante,
não foi um inimigo do Brasil rural. Ao contrário, tomou
medidas de fortalecimento dos produtores, como, por
exemplo, a instituição de recolhimento de tributo sobre
a saca de café, nos anos de 1930 a 1934, que resultou na redução da oferta, impedindo o colapso do setor cafeeiro e evitando a queda nas outras atividades
econômicas do País, ainda muito dependentes das
receitas de exportação do café.
Além da proteção ao café daqueles anos de crise, Getúlio também foi responsável pela criação de
órgãos de regulação de setores da produção agroindustrial, como o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA).
Criou também, em 1937, a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, que permitiu a
modernização da agricultura por meio de empréstimos
especiﬁcamente voltados para o setor.
Ao reﬂetirmos sobre a legislação trabalhista,
criada no Governo de Getúlio Vargas e ainda vigente
em grande parte, vemos que esta concedeu aos trabalhadores urbanos uma série de direitos que não foram
imediatamente estendidos ao trabalhador rural. Cabe
dizer, no entanto, que o reconhecimento de direitos,
em nosso País, nem sempre é garantia de seu cumprimento. Os operários da época que o digam.
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Mesmo hoje, com as conquistas da nova Constituição, o homem do campo ainda sofre com problemas
como a escravidão e condições subumanas de trabalho.
É preciso que tenhamos consciência que ainda há um
caminho a percorrer até a equiparação dos trabalhadores rurais aos urbanos.
Recordamos que nos anos 30 e 40 os trabalhadores rurais, por seu lado, não tinham o mesmo grau
de organização dos setores industriais e, por isso, não
exerciam grande pressão política sobre empregadores nem sobre o Governo, como o fazem hoje, com
movimentos ativos. De qualquer forma, pela cessão
dos direitos trabalhistas, Getúlio precisou enfrentar a
resistência acirrada de alguns setores patronais, que
desejavam a total liberdade no mercado de trabalho.
Hoje, no qüinquagésimo aniversário do suicídio
de Getúlio Vargas, cristaliza-se que ele foi e ainda é
uma ﬁgura central de nossa história política. As respostas que deu para os problemas que enfrentou permanecem como modelos a serem mantidos ou refutados, dependendo das posições político-ideológicas
de quem os examina. Embora o País tenha crescido,
a economia se diversiﬁcado e a sociedade se tornado
mais complexa, algumas das questões daquela época continuam a assombrar a Nação, como o atraso
de vastas áreas do território e a desigualdade social.
Para o enfrentamento dessas questões, se as soluções
encontradas por Getúlio já não mais nos servem, certo é que seu espírito de nacionalidade torna-se mais
necessário que nunca.
É esse sentido de Brasil, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, senhores diretores de Confederações
aqui presentes, encarnado por Getúlio Vargas, que, em
minha opinião, o Senado Federal, como Casa da Federação, deve valorizar nesta data e sempre. Os vários
brasis devem estar unidos na construção de um futuro
mais igualitário, e o espírito nacionalista e trabalhista
de Getúlio deve nortear nossa atuação política.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Concedo a palavra ao nobre Senador Sibá
Machado.
S. Exª dispõe da palavra por dez minutos.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mesmo tendo trazido
um discurso escrito, faço, antes, alguns comentários.
Do tempo em que fui líder sindical ao que sou
hoje, eu gostaria de aqui traçar os dois perﬁs de Getúlios Vargas. Sempre haverá pessoas que nos vão
admirar e outras que nos vão detestar. Isso faz parte
da natureza humana.
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Naquele primeiro momento, no início da minha
carreira política como sindicalista, aprendi, por meio
de livros e de minhas vivências, acerca de um Getúlio
Vargas mão-de-ferro, de um Getúlio Vargas pulso forte,
de um Getúlio Vargas que teve apreço e ligações com
o nazi-facismo, de um Getúlio Vargas que entregou
Olga Benário a Hitler, e assim por diante. Esse Getúlio Vargas eu detestava. Quando sindicalista, aprendi
a combater essas idéias, pois ouvia a voz do meu coração contra esse Getúlio Vargas. No entanto, agora,
analisando friamente a História por intermédio de outras bibliograﬁas e conversando com pessoas que com
ele conviveram, começo a compreender um Getúlio
Vargas que sonhou com um Brasil que, acredito, é o
Brasil que todos desejamos: um Brasil independente e
soberano; um Brasil com uma economia estabilizada,
disposto a se colocar no meio da geopolítica mundial
como personagem central. Getúlio teve coragem de
ter uma relação diferenciada com a ascendência do
imperialismo americano. Pensou em políticas que estão vivíssimas até hoje, visto o debate das questões
trabalhistas principalmente. Construiu empresas, como
a Companhia Vale do Rio Doce e a Petrobras. Pensou
em um Brasil que, acredito, não foi para muito pouco
tempo, foi um país sonhado para dois, três séculos
à frente. Podemos dizer que Getúlio Vargas sonhou
muito à sua frente.
Com essas palavras, quero dizer que venho aqui
hoje, desarmado de espírito, falar que, no início da década de 80, aprendi a não gostar de Getúlio Vargas. Mas
hoje venho aqui falar do Getúlio Vargas que aprendi a
admirar. Acho que esse é o tipo de escola de Estado,
de Nação, de política, de um jovem, a que muitos aqui
já se referiram com propriedade de causa, até mesmo
porque são estudiosos, conhecedores profundos do
tema, quando sou leigo no assunto, mas posso dar aqui
meu testemunho do que é uma pessoa que aprendeu
a conviver com essas duas realidades. Hoje acredito
que nosso País está tentando retomar esses ideais.
No momento em que começamos a negociar nossa
economia com patamares diferenciados, defendendo
o interesse nacional, buscando outro tipo de relacionamento no mundo, trazendo países que até então eram
vistos como quintais da Europa, como quintais norteamericanos, países até então entregues à própria sorte,
cujas riquezas naturais eram simplesmente fontes das
grandes riquezas e do grande volume de consumo de
países do hemisfério norte do nosso globo.
Agradeço à pessoa que me ajudou, mas recusome a ler o meu pronunciamento porque acredito que,
em situações de homenagem, precisamos ser sinceros
e falar com o coração, com sentimento.
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Na História do Brasil, carecemos, cada vez mais,
em cada unidade da nossa Federação, em cada líder
político que temos hoje no Brasil, de qualquer matiz
e ideologia em que se possa pensar, que temos um
País a construir, sair do que fomos, do jugo dos portugueses para o Império de D. Pedro I e D. Pedro II e
da construção da República à construção de um Estado emergente, saindo da economia agrária para uma
economia também industrial, desaﬁar tecnologias,
desaﬁar a inteligência brasileira com a construção de
universidades, o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística e tantas outras instituições públicas de alto
interesse nacional.
O mundo mudou e, naquela época, no ﬁnal da
guerra, instalou-se a guerra fria. Então, o grande Getúlio Vargas, que muitos admiravam, passou a deﬁnhar.
Acredito que foi esse o momento em que a América
Latina começou a sucumbir ante o imperialismo e
o interesse econômico americano. Agora vivemos a
chamada modernidade da globalização, no momento
em que os blocos econômicos, cada vez mais vorazes
em seus interesses, no momento em que o mundo
está partido ao meio, não de uma maneira, digamos
assim, mais bonita que poderia ser, entre um pensar
da humanidade, mas entre aqueles que podem mais
e aqueles que podem menos.
Parabenizo o Governo do Presidente Lula por ter
desaﬁado uma nova geopolítica. E vi com jocosidade
alguns pronunciamentos, alguns respeitáveis jornalistas
brasileiros dizerem que, ao se criar o G-21, ao se criar
uma nova relação com a Rússia, com os países africanos, uma nova relação na América Latina, na América
do Sul, o Brasil estava brincando de fazer política, de
fazer economia. Quem éramos nós? Não podemos
cair no jugo da ameaça por que passa a Venezuela.
Não podemos cair no jugo da ameaça da economia
por que passaram Coréia do Sul, México e Argentina.
É preciso buscar um ideal nacional de longo prazo, Sr.
Presidente. E é aqui, com esta emoção que quero dizer
que este Getúlio Vargas que aprendi a conhecer mais
recentemente tem que pairar em nossos ideais, tem que
ser resgatado, exaltado, reconstruído, recolocado no
cenário nacional. E respeito todas as ideologias que se
colocam não só no Congresso Nacional, mas no País
inteiro, na imprensa, no movimento social, nas esferas de Governo, em todas as instituições constituídas
no Estado brasileiro, mas creio que só podemos pensar num mundo mais harmônico, Sr. Presidente, num
mundo onde se acabe com a fome de uma vez por todas, onde possamos retirar minimamente recursos do
aparato bélico, da intimidação, do medo, do terror, da
construção das guerras para socializar a solidariedade
humana, para socializar o interesse nacional de cada
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nação, respeitando as negociações, principalmente
as suas culturas. E é este o Getúlio Vargas que vim
homenagear no dia de hoje.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço pela oportunidade. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passo a palavra ao Senador Leonel Pavan.
Em seguida, falarão os Senadores Antonio Carlos
Valadares, Eduardo Suplicy e Arthur Virgílio.
Fazemos um apelo para que todos ﬁquem dentro do tempo para que todos possam fazer uso da
palavra.
Senador Leonel Pavan, V. Exª dispõe de 10 minutos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores convidados,
recebi inúmeros e-mails, ofícios e cartas de pessoas
sugerindo um pronunciamento para homenagear o
saudoso Presidente Getúlio Vargas.
Hoje está presente no Senado o Prefeito de Itajaí,
Jandir Bellini, ﬁlho de Waldomiro Bellini, compadre de
meu saudoso pai, Rodesindo Pavan. No Rio Grande do
Sul, na época, Rodesindo Pavan e Waldomiro Bellini
eram agricultores e trabalhavam no interior do Rio Grande do Sul. E em tudo o que faziam, seus movimentos,
ações, atos públicos, encontros com familiares, com
amigos, reverenciavam Getulio Vargas.
Recentemente, inauguramos um museu que tem
o nome de meu pai, Rodesindo Pavan. Lá há uma foto
em que meu pai está com uma sanfona, um saxofone.
Ele e onze irmãos eram músicos. Havia um cavalo, do
qual ele era proprietário e com o qual participava de
corridas de charrete. Os cavalos entravam nas corridas
cobertos com capas. De um lado da capa estava escrito
“PTB” e de outro, “Pai dos Pobres – Getúlio Vargas.”
Assim, quero cumprimentar Jandir Bellini, Prefeito
de Itajaí. Certamente, S. Exª está aqui para participar
desta homenagem.
Concedo um aparte ao Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Leonel Pavan, farei um breve aparte a V. Exª. Escolhi
precisamente o seu discurso por ser V. Exª quem é
– um homem do sul, com todas as aﬁnidades com a
história de Getúlio Vargas – para dizer algumas coisas. Tenho um almoço com a Bancada, do qual V. Exª
participará, e pessoas me esperando no gabinete da
Liderança do Partido, mas é tão importante Getúlio
Vargas que não dá para não se dizer nada sobre ele
numa sessão como esta. Uma ﬁgura contraditória e
fascinante: o Getúlio de 30, que louvo; o Getúlio de
37, que deploro e teria combatido se tivesse sido de
37 a minha geração; o Getúlio de 54, eu teria saído
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às ruas se fosse aquele o meu tempo, para defender
a legalidade democrática naquele momento quando
forças golpistas contra o seu governo se levantaram.
É tão importante Getúlio Vargas que seu governo não
é governo, é uma era. E mais ainda: eu, que tenho
essa visão da contradição de Getúlio, registro que sou
ﬁlho de um dirigente do PTB – meu pai foi Líder do
Governo Goulart no Senado, Líder do PTB no Senado
e Líder do PTB na Câmara dos Deputados, Senador
Arthur Virgílio Filho. Finalmente, ressaltando que Getúlio é um estadista, com as qualidades e os defeitos
dos estadistas – a qualidade de ver longe e o defeito
da frieza, às vezes, até de uma aparente crueldade,
aquela coisa própria de quem não se leva pelo sentimentalismo porque quer chegar a seus objetivos –,
lembro que, certa vez, na Câmara – o Deputado Paulo
Paim era meu colega –, homenageávamos Getúlio Vargas, e o meu querido amigo, Deputado Haroldo Lima,
do PCdoB, ﬁcou bastante abespinhado comigo porque eu disse que Getúlio era tão lúcido que, se fosse
Presidente àquela altura, 1997, estaria encampando
as reformas estruturais de que carece a nossa economia, tanto quanto o Presidente Fernando Henrique
o fazia e tanto quanto o Presidente Lula busca fazer
hoje, reformas necessárias para que o País avance na
direção do crescimento econômico sustentado. Pareceu ao meu querido amigo Haroldo Lima algo como
um sacrilégio, mas não tenho nenhuma dúvida de que
Getúlio saberia, no seu tempo, agir com o máximo de
lucidez política, até porque era basicamente um homem
lúcido. Quando menino, família de trabalhistas, eu via
nele o vovô bonzinho. Ele não era. Como estudante,
passei a ver nele a mistura do ditador, que eu deplorava, com o homem das conquistas trabalhistas, que
eu estimava e admirava. Em outras palavras, Getúlio
merece que, ao longo dos séculos, sua ﬁgura seja
lembrada, porque talvez tenha sido mesmo o maior
vulto da história republicana brasileira e o maior vulto
da história brasileira desde Pedro I, que, aos 23 anos,
mostrou ser capaz não só de declarar a Independência
como de ter a lucidez e a força de garantir a integridade do Território Nacional. Peça-me duas pessoas da
História brasileira – com os seus defeitos inúmeros e
suas qualidades imensas também – e eu diria: Pedro
I e Getúlio Vargas.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agradeço o brilhante aparte do meu Líder Arthur Virgílio,
incorporando-o ao nosso pronunciamento. O Senador Arthur Virgílio é também uma das pessoas mais
marcantes na história política do nosso País, por suas
palavras sempre sinceras e ﬁrmes. Fico orgulhoso de
ser liderado pelo Senador Arthur Virgílio. Obrigado
pelo seu aparte.
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Também gostaria de dizer que nasci dia 7 de
setembro de 1954, 14 dias após a perda, o desaparecimento de Getúlio Vargas. Coincidentemente o meu
gabinete é 14 também, Prefeito Jandir Belinni. Só não
sou do PTB; sou da origem do PDT e hoje estou no
PSDB.
Registro que o Deputado Estadual Clésio Salvaro
e o vice-prefeito de Criciúma, do PDT, Carlos Alberto Barata, e José Augusto Hülse, também do PDT de
Criciúma, pediram que ﬁzéssemos a homenagem a
Getúlio Vargas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há 50 anos,
o Brasil era sacudido pelo suicídio de Getúlio Vargas,
então Presidente da República. A maioria dos jovens,
infelizmente, pouco sabe sobre Getúlio e o seu papel
em nossa história. Creio que esta sessão é oportunidade das mais valiosas, para que possamos não apenas
reverenciar um grande brasileiro, mas, principalmente,
torná-lo mais conhecido das novas gerações.
Ele representou um ponto de inﬂexão em nossa história. As duas passagens de Getúlio foram os
marcos mais importantes para a criação do Brasil
Moderno. Podemos, sem hesitação, falar que o Brasil,
depois dele, era substancialmente diferente daquele
que existia em 1930.
Nesta sessão, muitos Senadores se deterão com
mais cuidado em tratar da biograﬁa de Getúlio Vargas.
Creio ser desnecessário repetir tais informações. Acredito que, neste momento, o mais importante é ressaltar
o que Getúlio representou e representa para o Brasil.
Getúlio se tornou Presidente em um dos momentos mais difíceis da história mundial. A quebra da Bolsa
de Valores de Nova Iorque, em 1929, lançou o mundo
na mais terrível das crises econômicas, e por ela o
Brasil não passou incólume. Em nosso País, a crise se
reﬂetiu na acentuação das nossas divisões internas e
no conseqüente ﬁm da chamada República Velha.
Getúlio, candidato derrotado às eleições de 1930,
surgiu como o líder daqueles que se indispunham
contra as eleições viciadas e contra as elites afastadas do povo.
Apesar de ter governado de forma que não poderia ser chamada de democrática, Getúlio foi essencial
para a construção da democracia no Brasil. Se, antes
de 1930, eram comuns o voto de cabresto e a alteração fraudulenta das atas eleitorais, a partir de Getúlio
a situação muda radicalmente para melhor. Em 1932,
ele criou a Justiça Eleitoral. Desde então, temos essa
instituição neutra e imparcial, capaz de gerir as eleições de forma equilibrada e democrática.
A segunda inovação de Getúlio foi a criação das
leis trabalhistas. Até a década de 30, as relações trabalhistas se confundiam com qualquer outra relação
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comercial. As medidas tomadas por Getúlio naquele
momento foram importantes, porque possibilitaram que
as relações entre o capital e o trabalho se mantivessem equilibradas em um momento em que o Brasil se
industrializava de forma acelerada. As leis trabalhistas, posteriormente consolidadas em uma única lei,
foram fundamentais para aquele momento de nossa
História.
A terceira inovação de Getúlio foi o incentivo
à industrialização e à modernização econômica. A
construção da Companhia Siderúrgica Nacional em
Volta Redonda, por exemplo, foi determinante para
o processo de consolidação da indústria nacional na
década de 50.
Retirado do poder em 1945, Getúlio voltou para
um segundo período como Presidente da República
em 1950. Dessa vez, Getúlio voltou por meio do voto
popular. O País, naquele momento, entretanto, se viu
presa dos grandes conﬂitos que perturbavam a cena
internacional. A luta ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética se reﬂetiu nos debates políticos da época. Além disso, Getúlio não foi capaz de
criar uma base de sustentação política durável. Com
inimigos à Direita e à Esquerda, Getúlio Vargas se viu
diante de um dilema insuperável depois da tentativa
de assassinato de Carlos Lacerda, que foi atribuída
ao guarda-costas do presidente, Gregório Fortunato.
Entre ser retirado novamente da presidência ou ser
obrigado a renunciar, Getúlio, infelizmente, optou pela
trágica saída do suicídio.
Getúlio foi um marco decisivo no Brasil republicano. Poderíamos dizer que apenas as presidências de
Juscelino Kubitschek e de Fernando Henrique Cardoso
se igualaram em importância e signiﬁcado histórico à
presidência de Getúlio.
A morte trágica de Getúlio foi situação única em
nosso País e impressiona-nos até hoje. Certamente
muito do que ele fez não é mais adequado para o Brasil
atual e é incompatível com o atual estágio econômico
mundial. De qualquer forma, deixo registrada aqui, em
nome do povo do meu Estado de Santa Catarina, do
povo brasileiro, do meu Partido e meu próprio, a admiração e o respeito por Getúlio Vargas, um homem que
amou este País e a ele dedicou a sua vida.
Os jovens de hoje precisam conhecer melhor
quem realmente despertou o Brasil, colocando-o no
rumo. Getúlio Vargas fez história e, certamente, até
hoje todos nós sentimos nele a grande liderança deste
País. Muitos querem se colocar hoje como Getúlios,
mas vão ter que lutar muito ainda para se igualar a
esse grande homem.
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra ao nobre Senador Edison
Lobão.
V. Exª dispõe da palavra por dez minutos, Senador.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srs. convidados, há
cinqüenta anos um tiro no peito tirava a vida de um
Presidente, revolvia por completo a política brasileira
e fazia o País mergulhar em profunda e comovida depressão. Pela primeira e única vez em nossa história,
um Chefe de Estado e de Governo tomava a atitude
drástica de colocar ﬁm à própria vida. Como deixou
registrado em sua carta-testamento, serenamente ele
dava o passo que o tirava da vida e lhe entregava o
passaporte deﬁnitivo para a História.
Ninguém, absolutamente ninguém, entrou tão
funda e plenamente na história do Brasil quanto Getúlio Vargas.
Sabem os historiadores, por dever de ofício, e
sabemos nós, por intuição ou experiência de atentos
observadores da vida, que os fatos históricos mais
marcantes, assim como seus grandes personagens,
sempre encerram extrema complexidade. Assim, nada
é tão simples como possa parecer à primeira vista, e
uma análise isenta exige de quem se dispuser a fazêla atenção a dois princípios essenciais: o libertar-se
de idéias preconcebidas e a honesta disposição de
ampliar os horizontes da subjetividade. No exame dos
diversos momentos da história republicana brasileira,
nenhum deles requer maior obediência a esses princípios que os referentes a Getúlio Vargas.
Com efeito, esse homem nascido no século XIX
se fez político na primeira metade do século seguinte,
ao tempo da República Velha, sepultada pelo movimento que ele mesmo liderou em 1930. Entretanto, foi
ele quem abriu as portas do País à modernidade que
o século XX então representava. Acentue-se que, no
século XX, o Brasil ﬁcou em segundo lugar entre os
países que mais cresceram – o primeiro foi o Japão,
o segundo foi o Brasil.
Os ideais positivistas, tão arraigados na cultura
política gaúcha, possivelmente acompanharam o velho
caudilho até o ﬁm da sua existência. Homem de uma
fronteira historicamente conquistada, Getúlio parece
ter forjado uma espécie de têmpera de aço, alguém
que se acostumara a enfrentar e a vencer desaﬁos,
sentindo e fazendo sentir a força do poder e o peso
da autoridade.
Ao longo da República Velha, tão caracteristicamente fundada no domínio das oligarquias rurais e
de tudo o que disso decorria, como o clientelismo, o
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voto de cabresto e a reduzida taxa de respeito à cidadania, Vargas construiu vitoriosa carreira política. Foi
Deputado Estadual e Federal, Secretário de Estado e
Ministro da Fazenda, além de ter chegado ao posto de
Governador de seu Estado. Ficasse nisso e não teria
sido muito diferente de tantos e tantos outros homens
públicos, a eles se igualando.
Contudo, o esgotamento do modelo político nacional, com o esgarçamento do regime republicano
oligárquico, tão bem assinalado pelas crises que se
avolumaram ao longo da década de 1920 – que explicam, por exemplo, o quadriênio de Artur Bernardes,
de 1922 a 1926, todo ele transcorrido sob estado de
sítio – e que culminaram na dramática e contestada
eleição de 1930, deu a Getúlio Vargas a possibilidade
de projetar-se como líder nacional, a quem as circunstâncias conferiam a oportunidade ímpar de transformar
radicalmente a ﬁsionomia do Brasil – o Brasil de então
era apenas um território, não passava muito disso.
Foi o que ele fez, Sr. Presidente. Ao chegar ao
poder, em novembro de 1930, exatos trinta dias depois
de iniciado o movimento militar que depôs Washington
Luís, o político gaúcho dava início a um novo tempo
para o País. Começa a Era Vargas. Em quinze anos de
enorme turbulência em escala mundial, Getúlio moldava o Brasil moderno, lançando as bases de sua efetiva
industrialização, de que foram exemplos emblemáticos
a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional
de Motores e a Companhia Vale do Rio Doce –instrumentos extraordinários de elevação da economia do
Brasil de que aqui tanto já se falou.
Dono de uma impressionante capacidade de intuir
a direção e a força dos ventos, qualidade que só a estadistas é dado ter, o estancieiro gaúcho, acostumado
a um mundo de pecuaristas e exportadores de bens
primários, compreendia perfeitamente a nova dimensão
adquirida pela economia moderna. E, por compreendê-la, empurrava o País nessa direção. Hoje o Brasil
é um país de indústria soﬁsticada e de agricultura em
franco progresso e cheia de triunfos.
Getúlio começava a governar o Brasil quando o
impacto da Crise de 1929 apresenta suas primeiras
manifestações, algo que nos anos seguintes assumirá
dimensão de tragédia. O caos que se instala na economia mundial, sentido com maior ou menor intensidade por todos os países, desorganiza as ﬁnanças e
as relações comerciais, ampliando consideravelmente
o grau de desconﬁança entre os Estados e a busca
de saídas autoritárias e expansionistas para a crise.
Preparava-se, assim, o cenário macabro da Segunda
Guerra Mundial, ﬁnalmente deﬂagrada em setembro
de 1939. Ao mesmo tempo, esboroava-se quase que
por completo a crença na democracia e nas institui-

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ções liberais como instrumentos capazes de debelar
a Grande Depressão.
Esse é o contexto histórico em que Vargas aﬁnal
opera. Ao contrário dos que o consideravam provinciano, foi o todo-poderoso Chefe de Estado e de Governo que conduziu seu País em meio a uma difícil e
intrincada realidade internacional, na qual explodiam
radicalismos ideológicos de naturezas opostas. Teve
percepção suﬁciente para entender um complexo jogo
de poder mundial e nele atuar com sagacidade, frieza
e inteligência. Aﬁnal, esse era o tempo de estadistas
– para o bem e para o mal, não importa – da dimensão de Roosevelt, Churchill, Stalin, Hitler, Mussolini e
muitos outros.
Sob o ponto de vista político-ideológico, Getúlio Vargas também foi um homem de seu tempo. O
centralismo, marca registrada de sua passagem pelo
poder ainda antes do golpe autoritário de novembro
de 1937, reﬂete o que, de maneira geral, se pensava
em termos de instrumentos de poder para debelar a
crise extraordinária, cujos efeitos praticamente todos
os países sofriam.
À esquerda, o totalitarismo stalinista dava o tom
na União Soviética. À direita, uma forma inovadora de
pensar e de agir politicamente, o fascismo, avançava
celeremente. Seu primeiro passo fora dado na Itália,
com a chegada de Benito Mussolini ao poder, em 1922.
Na Ásia, os militares, rápida e crescentemente, conﬁguravam o Japão como potência fascista. Todavia,
foi a partir de 1933, com a ascensão de Adolf Hitler
à cheﬁa do governo alemão, que o fascismo atingia
sua expressão mais bem elaborada e poderosa – o
regime nazista.
Mesmo ao centro do espectro ideológico, não
se pode dizer que nada de novo acontecia. Ao tomar
posse na Presidência dos Estados Unidos, em 1933,
no mais dramático contexto histórico vivido pela sociedade norte-americana, Franklin Delano Roosevelt
pronunciou o célebre discurso em que, entre outras
questões cruciais, deixava claro que o remédio para
a crise seria amargo, que o Legislativo teria que ser
mais ágil e menos propenso a discussões estéreis e
intermináveis e que o Judiciário teria que se libertar
do formalismo das leis. Sem isso, dizia ele, a Nação
soçobraria. Ou seja, também na América do Norte,
vencida estava a etapa do liberalismo absoluto, que
ﬁzera naufragar instituições e sonhos, e um Executivo
mais poderoso vinha ocupar seu espaço.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presidente, devo ser obediente aos ditames regimentais,
notadamente no que diz respeito ao tempo destinado
aos oradores. Fui Presidente desta Casa e também
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exigia que aqui se cumprisse o tempo regimental.
Gostaria de continuar falando por longo tempo – mas
não o farei – sobre essa ﬁgura extraordinária da vida
pública brasileira que Flávio Tavares, meu colega da
imprensa que vejo ali, tão bem retratou em um livro recente que está fazendo merecido sucesso no sistema
literário de nosso País. Getúlio Vargas era essa ﬁgura
de dimensões mínimas, mas notável em seu saber
político e em sua visão de estadista.
Sr. Presidente, peço a V. Exª que considere como
lido o restante de meu discurso.
Muito obrigado. (Palmas.)
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR EDISON LOBÃO.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, há cinqüenta anos, um tiro no peito tirava
a vida de um Presidente da República, revolvia por
completo a política brasileira e fazia o País mergulhar
em profunda e comovida depressão. Pela primeira e
única vez em nossa História, um Chefe de Estado e
de Governo tomava a atitude drástica de colocar ﬁm à
vida. Como deixou registrado em sua Carta-Testamento,
serenamente ele dava o passo que o tirava da vida e
lhe entregava o passaporte deﬁnitivo para a História.
Ninguém, absolutamente ninguém, entrou tão
funda e plenamente na história do Brasil como Getúlio Vargas.
Ninguém, absolutamente ninguém, marcou tão
indelevelmente a trajetória histórica deste País como
Getúlio Vargas.
Sabem os historiadores, por dever de ofício, e
sabemos nós, por intuição ou experiência de atentos
observadores da vida, que os fatos históricos mais
marcantes, assim como seus grandes personagens,
sempre encerram extrema complexidade. Assim, nada
é tão simples como possa parecer à primeira vista e
uma análise isenta exige de quem se dispuser a fazêla atenção a dois princípios essenciais: o libertar-se
de idéias pré-concebidas e a honesta disposição de
ampliar os horizontes da subjetividade. No exame dos
diversos momentos da história republicana brasileira,
nenhum deles requer maior obediência a esses princípios que os referentes a Vargas.
Com efeito, Getúlio Dornelles Vargas foi homem
que, nascido no século XIX, se fez político na primeira
metade do século seguinte, ao tempo da República Velha, sepultada pelo movimento que ele mesmo liderou
em 1930. Entretanto, foi ele quem abriu as portas do
País à modernidade que o século XX representava.
Os ideais positivistas, tão arraigados na cultura
política gaúcha, possivelmente acompanharam o velho
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caudilho até o ﬁm de sua existência. Homem de uma
fronteira historicamente conquistada, Getúlio parece
ter forjado uma espécie de têmpora de aço, alguém
que se acostumara a enfrentar e a vencer desaﬁos,
sentindo e fazendo sentir a força do poder e o peso
da autoridade.
Ao longo da República Velha, tão caracteristicamente fundada no domínio das oligarquias rurais e
de tudo o que disso decorria, como o clientelismo, o
voto de cabresto e a reduzida taxa de respeito à cidadania, Vargas construiu vitoriosa carreira política. Foi
Deputado Estadual e Federal, Secretário de Estado e
Ministro da Fazenda, além de ter chegado ao posto de
Governador de seu Estado. Ficasse nisso e não teria
sido muito diferente de tantos e tantos outros homens
públicos, a eles se igualando.
Contudo, o esgotamento do modelo político nacional, com o esgarçamento do regime republicano
oligárquico, tão bem assinalado pelas crises que se
avolumaram ao longo da década de 1920 – que explicam, por exemplo, o quatriênio de Artur Bernardes, de
1922 a 1926, todo ele transcorrido sob estado de sítio
– e que culminaram na dramática e contestada eleição
de 1930, deu a Vargas a possibilidade de projetar-se
como líder nacional, a quem as circunstâncias conferiam a oportunidade ímpar de transformar radicalmente
a ﬁsionomia do Brasil.
Foi o que ele fez, Senhor Presidente. Ao chegar
ao poder, em novembro de 1930, exatos trinta dias
depois de iniciado o movimento militar que depôs
Washington Luís, o político gaúcho dava início a um
novo tempo para o País. Começava a Era Vargas. Em
quinze anos, de enorme turbulência em escala mundial, Getúlio moldava o Brasil moderno, lançando as
bases de sua efetiva industrialização, de que foram
exemplos emblemáticos a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores e a Companhia
Vale do Rio Doce.
Dono de uma impressionante capacidade para
intuir a direção e a força dos ventos, qualidade que
apenas aos estadistas é dado ter, o estancieiro gaúcho
acostumado a um mundo de pecuaristas e exportadores
de bens primários compreendia perfeitamente a nova
dimensão adquirida pela economia moderna. E, por
compreendê-la, empurrava o País para essa direção.
Getúlio começa a governar o Brasil quando o
impacto da Crise de 1929 apresenta suas primeiras
manifestações, algo que nos próximos anos assumirá
dimensão de tragédia. O caos que se instala na economia mundial, sentido com maior ou menor intensidade por todos os países, desorganiza as ﬁnanças e
as relações comerciais, ampliando consideravelmente
o grau de desconﬁança entre os Estados e a busca
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de saídas autoritárias e expansionistas para a Crise.
Preparava-se, assim, o cenário da Segunda Guerra
Mundial, ﬁnalmente deﬂagrada em setembro de 1939.
Ao mesmo tempo, esboroava-se quase que por completo a crença na democracia e nas instituições liberais como instrumentos capazes de debelar a Grande
Depressão.
Esse é o contexto histórico em que Vargas opera.
Ao contrário dos que o consideravam provinciano, foi
o todo-poderoso Chefe de Estado e de Governo que
conduziu seu País em meio a uma difícil e intrincada
realidade internacional, na qual explodiam radicalismos ideológicos de naturezas opostas. Teve percepção
suﬁciente para entender um complexo jogo de poder
mundial e nele atuar com sagacidade, frieza e inteligência. Aﬁnal, esse era o tempo de estadistas – para
o bem e para o mal, não importa – da dimensão de
Roosevelt, Churchill, Stálin, Hitler e Mussolini.
Sob o ponto de vista político-ideológico, Getúlio Vargas também foi um homem de seu tempo. O
centralismo, marca registrada de sua passagem pelo
poder ainda antes do golpe autoritário de novembro
de 1937, reﬂete o que, de maneira geral, se pensava
em termos de instrumentos de poder para debelar a
crise extraordinária, cujos efeitos praticamente todos
os países sofriam.
À esquerda, o totalitarismo stalinista dava o tom
na União Soviética. À direita, uma forma inovadora de
pensar e de agir politicamente, o fascismo, avançava
celeremente. Seu primeiro passo fora dado na Itália,
com a chegada de Benito Mussolini ao poder, em 1922.
Na Ásia, os militares, rápida e crescentemente, conﬁguravam o Japão como potência fascista. Todavia,
foi a partir de 1933, com a ascensão de Adolf Hitler
à cheﬁa do Governo alemão, que o fascismo atingia
sua expressão mais bem elaborada e poderosa – o
regime nazista.
Mesmo ao centro do espectro ideológico, não
se pode dizer que nada de novo acontecia. Ao tomar
posse na Presidência dos Estados Unidos, em 1933,
no mais dramático contexto histórico vivido pela sociedade norte-americana, Franklin Delano Roosevelt
pronunciou o célebre discurso em que, entre outras
questões cruciais, deixava claro que o remédio para
a crise seria amargo, que o Legislativo teria que ser
mais ágil e menos propenso a discussões estéreis e
intermináveis e que o Judiciário teria que se libertar
do formalismo das leis. Sem isso a Nação soçobraria.
Ou seja, também na América do Norte, vencida estava
a etapa do liberalismo absoluto, que ﬁzera naufragar
instituições e sonhos, e um Executivo mais poderoso
vinha ocupar seu espaço.
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Sintonizado com as transformações do mundo
contemporâneo, Getúlio compreende a imperiosa necessidade de fazer o Estado voltar-se para o mundo
do trabalho. Com ele, a questão social deixa de ser o
“caso de polícia”, tal como a concebia a “carcomida”
República Velha, dos velhos e ultrapassados coronéis
do interior. Ao mesmo tempo em que o Estado assumia
papel de protagonista na promoção do desenvolvimento industrial, ante a insuﬁciência de capitais privados
para o ﬁnanciamento da decolagem econômica do
País na direção do moderno capitalismo, Vargas tratava de elaborar uma legislação trabalhista que sepultasse os vestígios mais evidentes da velha estrutura
escravocrata, com a qual a Nação historicamente se
acostumara.
Por certo que as condições históricas daquela
tensa conjuntura contribuíram, em muito, para que
Vargas consolidasse seu projeto autoritário de poder.
A criação do Estado Novo pelo Golpe de novembro de
37, maquiavelicamente assentada por sobre o radicalismo de esquerda e de direita que ele próprio permitiu
prosperar, deu origem a um regime absolutamente ditatorial, com inequívocos sinais de totalitarismo fascista. Daí até 1945, quando os ventos democratizantes
assoprados pelo ﬁm da Segunda Guerra Mundial empurraram a ditadura para o colapso, o Brasil foi amordaçado, submetido à truculência comum aos regimes
fortemente autoritários.
Reiterando a complexidade existente no personagem e nos fatos históricos que protagonizou, é hora
de lembrar que coexistem em Vargas desse momento
o ditador implacável – frio e calculista, que permite a
prisão arbitrária, a mais abjeta tortura, a rígida censura e o endeusamento de si próprio – e o estadista
que lança as bases do moderno desenvolvimento do
país, sem se esquecer de uma legislação social que
humanize a face de seu capitalismo.
O Presidente que volta ao poder em 1951, ungido pela expressiva vitória eleitoral de 1950, não mais
pode contar com o poder discricionário que com tanto
zelo exercera até ser deposto. Está bem mais velho,
provavelmente descrente de muitas coisas que povoam o mundo da política e, talvez, sem a serenidade
necessária para participar do jogo democrático.
Contudo, é o mesmo Getúlio defensor do desenvolvimento, ainda mais identiﬁcado com as correntes
nacionalistas que, naquele contexto, propõem alternativas à submissão ao “capital estrangeiro”, como
se dizia à época. A decisão de assinar a Lei 2004, em
outubro de 1953, criando a Petrobrás e instituindo o
monopólio estatal do petróleo, foi e será sempre o símbolo maior do nacionalismo econômico que procurou
impor ao seu governo.
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É nessa perspectiva que se compreende sua
decisão de lançar as bases da Eletrobrás, de modo a
subordinar ao controle do Estado duas peças estratégicas para o esforço de desenvolvimento nacional
– petróleo e eletricidade. É esse espírito que vai leválo a Belo Horizonte para a inauguração da Companhia
Siderúrgica Mannesmann, naquele difícil 12 de agosto
de 1954, uma semana depois do fatídico atentado contra Carlos Lacerda e menos de duas semanas antes
do desfecho trágico da crise.
Ao decidir-se pelo tiro no peito, quando certa era
a segunda deposição, Vargas altera o rumo da política
brasileira. Nesse sentido, foi incomparável até na hora
da morte. A impressionante manifestação de solidariedade popular ao maior de seus líderes, ainda que
possa ter vindo tarde demais, impediu a consumação
do golpe que se avizinhava e deu força aos que, algum
tempo depois, impediriam nova ruptura institucional.
A bandeira getulista, profundamente identiﬁcada
com o trabalhismo, foi por outros empunhada e, com
altos e baixos, marcou a história brasileira. Do velho
Partido Trabalhista Brasileiro ao atual Partido Democrático Trabalhista, as idéias trabalhistas não deixaram
de ter quem as defendesse. Ainda que para seguir caminhos bem distintos, o próprio surgimento do Partido
dos Trabalhadores se nutre da fonte por onde brotaram
as águas getulistas.
Sr Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Getúlio
Vargas foi o governante que mais inﬂuenciou a política na República brasileira. Essa situação somente
acontece com raros homens públicos, os quais, com
justiça, podem ser chamados de estadistas. Aos cinqüenta anos de sua morte, nada mais natural que a
Nação reﬂita sobre o signiﬁcado de sua obra pública.
Em vez de julgamentos, penso que à História cabe a
tentativa de compreender os fatos passados e seus
protagonistas.
Compreender não signiﬁca perdoar nem enaltecer. Signiﬁca, isso sim, o esforço para melhor entender
o que fomos, o que somos, o que seremos. Entender
o Brasil do século XX implica, antes e acima de tudo,
examinar o papel nele exercido por Getúlio Vargas. A
despeito do que pensam alguns, o legado getulista é
forte demais para ser esquecido, é importante demais
para se imaginar sepultado.
Aos homens públicos, Vargas deixou lições imorredouras, entre as quais podem e devem ser realçadas a lisura com o trato do dinheiro público, algo que
nem o mais empedernido inimigo ousaria questionar,
e a formidável capacidade de enxergar longe, aproximando um futuro intangível à realidade presente,
transformando-a.
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Aos brasileiros, de uma forma geral, Vargas ensinou ser possível construir o presente antecipando
o amanhã, tendo por fundamento nossa até então
adormecida capacidade de realização, de maneira
inventiva, criadora.
Aos latino-americanos, Getúlio demonstrou ser
possível encontrar brechas entre os poderosos do
mundo para abrir os caminhos do desenvolvimento
socialmente mais justo e menos dependente.
Por ﬁm, ainda que pela negação do sentido de
seu Estado Novo, nos fez compreender o valor insuperável da democracia, objetivo maior do qual a Nação
não mais arreda pé.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Assim será feito na forma regimental, Senador
Edison Lobão.
Esta Presidência gostaria de cumprimentar Flávio Tavares pelo brilhante trabalho que escreve, nessa
vinculação entre Getúlio e Allende. O escritor lançará
seu livro hoje, na Biblioteca, às 18 horas.
Passamos a palavra, de imediato, ao Senador
Antonio Carlos Valadares, que falará também por dez
minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, convidados ilustres que se encontram presentes
neste evento histórico, tenho um discurso escrito, que
nada mais é do que uma repetição, com palavras mais
modestas e menos brilhantes do que aquelas pronunciadas pelos oradores que me antecederam. Portanto,
desde logo, peço a V. Exª, Sr. Presidente, permissão
para falar um pouco de improviso. Peço que este trabalho seja inscrito nos Anais desta Casa como uma
contribuição de nosso Partido, o PSB, à comemoração
dos 50 anos da morte desta ﬁgura monumental: Getúlio
Vargas, Presidente da República de nosso País.
Sr. Presidente, num momento como este em que
o Brasil vive uma nova era na sua economia, na sua
política e na sua doutrina administrativa, falar sobre a
personalidade política de Getúlio Vargas é, sem dúvida
alguma, reaﬁrmar a sua luta em favor do nacionalismo,
do trabalhismo e da autoridade do Presidente da República e a sua preocupação com o social. Esse quadro
aqui se revestiu de sinceridade e de uma demonstração
de brasilidade dos colegas que me antecederam.
O Presidente Getúlio Vargas, como aqui já foi dito,
era uma ﬁgura política contraditória, mas também um
homem do povo, um homem simpático e cordial, que
passava para a população essa imagem, pois, apesar de ter administrado o nosso País em um período
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ditatorial, editou leis que redundaram na proteção do
trabalhador e na sustentabilidade de uma indústria de
base, o que conﬁgurou uma nova posição do Brasil.
Apesar das contendas, das divergências, o Presidente Getúlio Vargas teve a admiração e o respeito de
todas as gerações. Mesmo os adversários mais cruentos reconheciam nele a habilidade e o seu compromisso
para com o desenvolvimento do nosso País.
Ao fazermos esta homenagem a um homem
que teve adversários e teve companheiros que se
empenharam durante toda a sua vida para elevá-lo
ao poder, não podemos deixar de lembrar de Carlos
Lacerda, seu maior adversário político, que teve uma
passagem contraditória na política do Brasil: cometeu
justiças e injustiças; iniciou lutas importantes para a
nossa História. Mas, de outro lado, o seu maior adversário, Getúlio Vargas, inscreveu na História política do
Brasil um comportamento que, sem dúvida alguma,
ajudou o nosso País a conquistar a atual posição de
destaque perante o mundo.
Naquela época, era muito mais difícil governar,
já que vivíamos em um País em que não havia o voto
secreto, em que a mulher não tinha o direito de votar,
em que o trabalhador não tinha a proteção social da
carteira do trabalho, em que não havia o Tribunal Eleitoral, em que não havia o Tribunal de Contas para ﬁscalizar a aplicação das verbas. Por tudo isso, foi como se
colocassem nas mãos de um Presidente da República
o dever e a responsabilidade de reconstruir o nosso
País, abandonando a República Velha e construindo
uma nova República. Getúlio cometeu os seus erros,
mas, neste momento, temos que ediﬁcar o seu trabalho naquilo que foi positivo, porque o que foi negativo
também já foi falado aqui.
O patrimônio que ﬁcou do governo de Getúlio
Vargas, tanto na sua primeira passagem, como quando ele foi eleito democraticamente, foram os seus atos
que revelaram o seu acendrado amor para construir
um Brasil independente, autônomo. E ele morreu na
plenitude da sua força política. O Brasil estava mergulhando, sem dúvida alguma, na nova era democrática, mas forças poderosas estavam lutando nos bastidores da vida militar para derrubar o Presidente da
República e, conseqüentemente, introduzir no Brasil a
democracia. Quer dizer, se no passado ele contribuiu
para a introdução da ditadura, sua morte contribuiu de
modo signiﬁcativo para que a ditadura fosse evitada
pelo menos por dez anos seguidos. Se ele deu a sua
vida para demonstrar a sua honra, para assegurar a
sua dignidade, com esse ato também pôde construir
no Brasil um espaço de pelo menos dez anos de regime democrático.
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Sr. Presidente, dentre as pessoas presentes – há
representantes das diversas confederações dos trabalhadores –, está o ex-Senador Ney Maranhão, com
quem me sentei há poucos instantes, antes de vir à
tribuna. Ele foi Vice-Líder do Governo Getúlio Vargas
justamente naquele momento em que desaparecia o
grande timoneiro das conquistas sócias.
Aproveito este instante para dizer ao ex-Senador
Ney Maranhão que ele conta com a admiração desta
Casa. Sua ﬁgura pontiﬁcou, naquela época, no PTB,
como uma das lideranças máximas do Governo Getúlio
Vargas, em pleno regime democrático.
Sr. Presidente, com estas palavras singelas, deixo
patenteada minha admiração a esse gaúcho de São
Borja que marcou a sua passagem pela política do
Brasil como um grande estadista.
Temos, no Brasil, estadistas que deixaram a sua
história, a exemplo – para sermos mais rápidos, citaremos os mais recentes – de Juscelino Kubitscheck,
de João Goulart e o atual Presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje desponta não apenas na América Latina mas em todo o mundo como
uma das ﬁguras que mais engrandecem a diplomacia
brasileira. Um operário, que veio de baixo, veio do
nada e se consagra hoje como um grande estadista,
segurando a nossa economia, segurando a inﬂação,
dando tranqüilidade ao investidor externo e dando paz
e harmonia aos segmentos sociais e econômicos do
nosso País.
Por essa razão, Sr. Presidente, homenageio, em
nome do PSB, o ex-Presidente Getúlio Vargas, mesmo sabendo que milhares e milhares de homenagens
estão sendo feitas a ele neste dia e serão feitas para
todo o sempre, porque a sua ﬁgura é um patrimônio
nacional.
Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muito já se falou
neste Plenário, e por este Brasil afora, sobre Getúlio
Vargas. Poderia aqui fazer um discurso de sua vida
pessoal, dizendo que ele foi um estadista gaúcho. Foi
Presidente da República que mais tempo permaneceu
no cargo, pois governou o País de 1930 a 1945 e de
1951 a 1954.
Que ingressou na política em 1909 como deputado estadual pelo Partido Republicano Rio-Grandense
(PRR). De 1922 a 1926 cumpre o mandato de deputado
federal. Foi Ministro da Fazenda do governo Washing-
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ton Luís, deixa o cargo em 1928, ao ser eleito para
governar seu estado. É o comandante da Revolução
de 1930, que derruba Washington Luís.
Eu poderia aqui enumerar inúmeros dados sobre a Presidência Getúlio Vargas, tais como: que em
1937 fecha o Congresso, prescreve todos os partidos,
outorga uma Constituição, instala o Estado Novo e governa com poderes ditatoriais. Nesse período, adota
forte centralização política e atuação do Estado. Na
área trabalhista cria a Justiça do Trabalho (1939), o
Ministério da Justiça e o salário mínimo (1940), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, 1943), a carteira
proﬁssional, a semana de 48 horas de trabalho e as
férias remuneradas. Na área estatal, cria a Hidrelétrica
do Vale do São Francisco (1945) e entidades como o
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (1938). É
derrubado pelos militares em 1945. Volta à Presidência em 1950, eleito pelo Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB), que ajudou a fundar. No último mandato, cria
a Petrobras. O envolvimento do chefe de sua guarda
pessoal no atentado contra o jornalista Carlos Lacerda leva as Forças Armadas a exigir sua renúncia no
último ano do mandato. Suicida-se em meio à crise
política, com um tiro no peito, na madrugada de 24 de
agosto de 1954, dentro do Palácio do Catete, no Rio
de Janeiro, e deixa uma carta testamento.
Podemos lembrar da Presidência de Getúlio Vargas que entre 1930 e 1945 o país passa por um surto de desenvolvimento industrial. Na década de 30 o
crescimento da indústria é de 125% ao ano, em média, enquanto a agricultura cresce a uma taxa de 20%.
Durante a Segunda Guerra o crescimento industrial
cai para 5,4% ao ano, mas o setor consegue avançar
pela superutilização dos equipamentos já instalados.
Nesse período, o Brasil chega a exportar tecidos para
a América Latina, África do Sul e Estados Unidos. A
expansão industrial continua no pós-guerra e, em meados da década de 50, a indústria supera a agricultura
na composição do Produto Nacional Bruto.
O governo getulista tem papel fundamental na expansão do parque industrial do país. Ele institui tarifas
protecionistas, dá incentivos ﬁscais às indústrias, amplia
o sistema de crédito, controla os preços e estabelece
uma política de contenção salarial. O Estado também
faz investimentos diretos na ampliação dos setores de
energia, transportes e na indústria de base, como a
siderúrgica – áreas que não interessam aos capitalistas nacionais porque têm um retorno lento e exigem
grandes capitais. Em 1941, com dinheiro público e ﬁnanciamento do Eximbank norte-americano, Vargas
monta a Companhia Siderúrgica Nacional, que só começa a operar em 1946 com a inauguração da usina
de Volta Redonda. Em 1942 cria a Companhia Vale do
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Rio Doce para explorar minério de ferro. No mesmo ano
baixa um plano de saneamento econômico, desvaloriza
a moeda e substitui o mil-réis pelo cruzeiro.
A expansão das atividades industriais não diminui a dependência da economia brasileira em relação
ao exterior. A maior produção de bens de consumo
exige mais importações de bens de capital, matériasprimas e combustíveis. Mantém-se o desequilíbrio do
balanço de pagamentos. As emissões de moeda e os
empréstimos externos são freqüentes. O resultado é
uma inﬂação constante durante todo o governo Vargas.
Ademais, a política de valorização do café é mantida
durante toda a Era Vargas.
O governo Vargas atendeu a várias reivindicações
operárias. Em 1932 a jornada de trabalho passa a ser
oﬁcialmente de oito horas e o trabalho da mulher e do
menor é regulamentado. É estabelecido o princípio de
salário igual para trabalho igual e as mulheres ganham
o direito à licença-maternidade de dois meses. A lei de
férias, criada em 1926, é regulamentada em 1933, mas
apenas algumas categorias de trabalhadores urbanos
gozam de tal direito. Ainda em 1933, a previdência social
começa a ser organizada sob o controle do Estado e
são criados os institutos de aposentadorias e pensões
(IAPs). Eles praticamente eliminam as antigas entidades assistenciais dos trabalhadores e colaboram para
aumentar a força do Estado com os imensos recursos
recolhidos dos assalariados e das empresas.
Em 1940 é instituído o salário mínimo com o objetivo de reduzir a pauperização dos trabalhadores urbanos e ampliar o mercado para as indústrias de bens
de consumo leve. Em 10 de novembro de 1943 entra
em vigor a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT),
que reúne todas as resoluções tomadas desde 1930
na área trabalhista, sempre apresentadas como uma
“doação” do Estado e do próprio Getúlio.
Srªs e Srs. Senadores, já se falou que o governo
passado (que hoje é oposição) esteve longe da política getulista, de intervenção estatal e de defesa dos
trabalhadores. Na verdade foram administrações onde
se venderam as empresas brasileiras e foram ﬂexibilizados os direitos trabalhistas.
No que toca as privatizações dos últimos anos,
Srªs e Srs. Senadores, na verdade se criaram novos
cartéis, o que explica que as tarifas telefônicas tenham
sido aumentadas algumas centenas de vezes acima da
taxa de inﬂação e que, ainda agora, pagamos proporcionalmente mais caro, do que povos de renda cinco
vezes superior à nossa, pelos mesmos serviços de utilidade pública. O Estado continua a determinar grande
parte das regras de funcionamento desses serviços,
assim como deixamos para o Estado quase 50% do

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

custo do custo desses serviços, sob a forma de impostos, taxas especiais e outras contribuições.
Nos anos do governo passado, a possibilidade
de exterminar a herança varguista era grande. Tudo
começou com a o jogo de braço entre o governo e a
greve dos petroleiros em 1995. O governo ganhou a
disputa e iniciou uma das maiores empreitadas contra
os direitos trabalhistas previstos na CLT. Flexibilizou,
remendou, desﬁgurou a CLT para adaptá-la aos novos
tempos da acumulação global do capital.
O trabalhismo e o nacionalismo estavam quase
liquidados. Mas o Brasil precisava de um novo estadista, com visão diferenciada de inclusão social e não de
uma mera “proteção” dos pobres, dos trabalhadores,
do salário mínimo, dos direitos sociais e da sociedade
do apetite do capital estrangeiro. A resposta está na
eleição de Lula.
A eleição de Lula é a defesa de uma inclusão
social de grande parcela da população. Tarefa nada
fácil, diante da realidade mundial posta – de guerras,
de grandes disputas comerciais, de proteção dos países desenvolvidos aos produtores agrícolas e outras
indústrias; e o pior, de grande dependência econômica
do Brasil ao capital externo, daí o aumento absurdo
da dívida externa brasileira que o governo passado
patrocinou.
De fato, o governo Lula tem uma grande tarefa a
executar. Sou da base de sustentação do governo e por
isso constato que desde que assumimos o poder temos
sido acusados – algumas vezes injustamente outras
nem tanto -, oscilado entre a conservação e a mudança,
de maneira que lembra o pêndulo de Vargas.
Todavia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores e
outras autoridades e convidados, as mudanças estão
sendo feitas, no ritmo possível, de uma sociedade com
diversos interesses, muitas vezes antagônicos. Essas
mudanças que, por um lado aproximam o povo do Estado e da justiça social, através de políticas de participação nas gestões públicas, por outro lado, provocam
uma imediata e forte repulsa da elite, acostumada a ter
as benesses do Estado brasileiro somente para si.
Assim como no período do Presidente Getúlio
Vargas as críticas positivas e negativas somente podem ser pensadas tempos depois, pela história, pelas
conseqüências dos atos ali praticados, as mudanças
que hoje serão feitas, serão colhidos no futuro.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esta Presidência também cumprimenta o ex-Senador
Ney Maranhão, ex-Líder do Governo, um militante do
PTB à época de Getúlio Vargas.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy,
último orador inscrito.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, trabalhando
tanto nos comícios da campanha, estou com problema
semelhante ao de V. Exª na garganta.
Quero apenas prestar uma homenagem à memória de Getúlio Vargas, ressaltando um aspecto importante da sua ação, que não chegou a ser mencionado até agora, mas que é relevante para o Brasil
presente. Ainda há pouco, a Presidente da Unaﬁsco,
Maria Lúcia Fatorelli Carneiro, chamou-me a atenção
de que, em 1931, Getúlio Vargas havia determinado
que fosse realizada uma auditoria da dívida externa
brasileira. Foi instituída a Secretaria Técnica de uma
comissão pelo Decreto nº 20.631, de 9 de novembro
de 1931, cujo objetivo era “colecionar os contratos de
todos empréstimos federais, estaduais e municipais”.
Um ano depois, pelo Decreto nº 22.089, de 16 de novembro de 1932, realizou-se uma auditoria da dívida
externa para se ﬁscalizar o serviço de empréstimos
externos dos Estados e Municípios.
Sob a direção de Valentim Bouças, a Secretaria
Técnica da Comissão de Estudos Econômicos e Financeiros dos Estados fez um levantamento completo, e
isso foi importante para as inúmeras rodadas de renegociação da dívida externa, ocorridas em 1934.
Portanto, a partir de 1931, houve um signiﬁcativo
processo de exame da dívida externa brasileira, da dívida dos Estados, dos Municípios, que foi dividida em
oito categorias e, para cada uma dessas categorias,
foi deﬁnida uma redução da taxa de juros contratual.
O Ministro Souza Costa salientou que o Governo conseguiu reduzir de 65%, 72,5%, 80% e até 82,5% as
respectivas taxas de juros dos diversos empréstimos
que estavam pendentes.
Houve um longo processo de renegociação da
dívida externa durante a Era Vargas, que trouxe inúmeros benefícios: redução real dos pagamento de
juros correspondentes aos acordos de 1934 e 1940;
pagamento de juros não efetuados sobre empréstimos em crônica inadimplência, resgatados a 12% em
1943; juros atrasados que não foram totalmente pagos
em 1943; ganhos relacionados com o resgate de empréstimos da categoria 8% a 12%; juros não cobrados
sobre atrasados.
Todo esse procedimento acabou resultando numa
redução signiﬁcativa da dívida pública externa, tanto
em termos absolutos quanto em termos relativos. A
dívida externa registrada diminui de US$1,294 bilhão
em 1930 para US$698 milhões em 1945 e US$597
milhões em 1948.
A relação dívida externa-exportação de bens reduziu-se de 4,06 em 1930 para 1,07 em 1945 e 0,50
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em 1948. O serviço da dívida externa como proporção das exportações caiu de30% em 1930 para 7%
em 1945.
Hoje, temos uma proporção de serviços da dívida externa/exportações muito maior; uma relação de
amortização de juros sobre as exportações da ordem
de 64%, o que signiﬁca que talvez fosse importante
ao Governo do Presidente Lula e ao Ministro Antonio
Palocci estudarem os fatos ocorridos naquela época.
Acredito que este artigo de Reinaldo Gonçalves
sobre as lições da Era Vargas, constante do livro Auditoria da Divida Externa: Questão de soberania, poderá
servir como subsídio importante.
Dada a condição da minha voz, concluirei esta
homenagem à semelhança de José Celso Martinez
Corrêa hoje cedo. Não deixei crescer a barba e o cabelo, como fez José Celso para representar Antônio
Conselheiro, em Os Sertões e Canudos. Ele, hoje pela
manhã, na Cinelândia, numa homenagem a Getúlio
Vargas, cortou a barba e o cabelo e leu a Carta-testamento. Também concluirei o meu pronunciamento lendo
essa carta, que os senhores aqui presentes certamente
conhecem muito bem, mas avalio que para os jovens
de hoje, que assistem à TV Senado, seria importante
a reﬂexão a respeito.
24 de agosto de 1954.
Mais uma vez, as forças e os interesses
contra o povo coordenaram-se novamente e
se desencadeiam sobre mim.
Não me acusam, insultam; não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a
minha ação, para que não continue a defender,
como sempre defendi, o povo e principalmente
os humildes. Sigo o destino que me é imposto.
Depois de decênios de domínio e espoliação
dos grupos econômicos e ﬁnanceiros internacionais, ﬁz-me chefe de uma revolução e venci.
Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei
ao Governo nos braços do povo. A campanha
subterrânea dos grupos internacionais aliouse a dos grupos nacionais revoltados contra o
regime de garantia do trabalho. A lei de lucros
extraordinários foi detida no Congresso. Contra
a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade
nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobrás, mal começa esta a
funcionar, a onda de agitação se avoluma. A
Eletrobrás foi obstaculizada até o desespero.
Não querem que o trabalhador seja livre. Não
querem que o povo seja independente.
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Assumi o Governo dentro da espiral inﬂacionária que destruía os valores de trabalho. Os
lucros das empresas estrangeiras alcançaram
até 500% ao ano. Na declaração de valores
do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por
ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso
principal produto. Tentamos defender o seu
preço e a resposta foi uma violenta pressão
sobre a nossa economia a ponto de sermos
obrigados a ceder.
Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora
a hora, resistindo a uma pressão constante,
incessante, tudo suportando em silêncio, tudo
esquecendo a mim mesmo, para defender o
povo que agora se queda desamparado. Nada
mais vos posso dar a não ser meu sangue.
Se as aves de rapina querem o sangue de
alguém, querem continuar sugando o povo
brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha
vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha
alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome
bater à vossa porta, sentireis em vosso peito
a energia para a luta por vós e vossos ﬁlhos.
Quando vos vilipendiarem, sentireis no meu
pensamento a força para uma reação. Meu
sacrifício vos manterá unidos e meu nome
será a vossa bandeira de luta. Cada gota de
meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada
para a resistência. Ao ódio respondo com o
perdão. E aos que pensam que me derrotaram
respondo com a minha vitória. Era escravo do
povo e hoje liberto-me para a vida eterna. Mas
esse povo de quem fui escravo não mais será
escravo de ninguém. Meu sacrifício ﬁcará para
sempre em sua alma e meu sangue será o
preço do seu resgate.
Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado
de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia
não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha
vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no
caminho da eternidade e saio da vida para
entrar na história.”
Assim, Getúlio Vargas concluiu essa carta que
estamos sempre a recordar.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, alguns erros sérios também foram cometidos por Getúlio Vargas, e muitos tiveram razão para
se rebelar, sobretudo quando houve o cerceamento à
liberdade de imprensa e o envio de Olga à Alemanha
nazista. Mas há elementos muito fortes e positivos
que justiﬁcam o fato de o povo brasileiro continuar a
homenagear Getúlio Vargas.
Eu próprio sou Professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo e da Fundação
Getúlio Vargas, que, também, neste ano, comemora
50 anos.
Portanto, aqui ﬁca registrada a minha homenagem ao povo brasileiro, que guarda em Getúlio Vargas uma pessoa de extraordinária importância para
a nossa história.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esta Presidência já fez seu pronunciamento na
abertura dos trabalhos.
Registramos ainda que encaminharam à mesa
pronunciamentos que fariam nesta data os Srs. Senadores Roberto Saturnino, Pedro Simon e Tasso Jereissati, que serão publicados na forma do art. 203 do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PT – RJ. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, 24 de agosto de 1954. Há exatos cinqüenta anos, morria tragicamente no Palácio do Catete o Presidente do Brasil Getúlio Dorneles Vargas.
Acossado por grave crise política, de conseqüências
insuspeitadas, desferiu um tiro no peito, cumprindo a
promessa solene de, somente morto, deixar a sede do
Governo antes do ﬁm do seu mandato.
A solução trágica tirou-lhe a existência física e
entretanto, meio século depois, o vulto da sua ﬁgura,
compreendendo suas idéias e toda sua construção
política, econômica, social e cultural, permanece viva
com uma grandeza e uma densidade inigualadas em
nosso País.
Há os que querem extinguí-la, decretando o ﬁm
da Era Vargas, e os que indagam, confusos, se estão
mesmo superados inteiramente os valores e o legado
do getulismo. Os ouvintes mais atentos e informados já
pronunciaram mentalmente o categórico “não” àquela
assertiva e à respectiva indagação, conscientes de que
o funesto e chocante gesto com o revólver ressaltou e
perenizou a vasta e profunda obra política.
Raros são os Homens de Estado, no Brasil e no
mundo, capazes de atribuir – pela grandeza histórica
do seu trabalho e da sua liderança – nome e sentido
a toda uma era de prosperidade e avanços sociais
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tão inquestionáveis. Pois assim foi o longo período de
governo e de desdobramentos dos feitos do Estadista
Vargas, herdeiro da versão gaúcha do Positivismo de
Augusto Comte, cosmovisão inaugural da vida republicana brasileira, baseada na crença inquebrantável
no progresso da humanidade pela aﬁrmação da moral
e da ciência.
Os positivistas brasileiros, principais inspiradores
e articuladores do movimento militar que instaurou a
República, haveriam de esperar quarenta anos para
verem seus princípios norteadores governarem nossa Federação, muito embora, no Rio Grande do Sul,
o republicanismo positivista há muito já existisse, solidamente instaurado por lideranças locais de grande
importância, com seu chefe maior Júlio de Castilhos
e seguidores da dimensão de Borges de Medeiros e
Pinheiro Machado, entre outros. O próprio Vargas, herdeiro político desta linhagem, revelar-se-ia um claro
adepto do positivismo castilhista durante todo o tempo
em que governou o País. O único, aliás, não obstante
a força da liderança que exerceu e a importância da
indelével marca que deixou; o seguidor próximo do
mesmo castilhismo, sucessor natural, também líder de
grande expressão popular, Leonel de Moura Brizola,
jamais chegaria à Presidência da República.
“O Amor por princípio, a Ordem por base e o
Progresso por ﬁm”, eis as palavras de ordem do Positivismo de Comte, inscritas no Pavilhão Nacional
pelos republicanos de Benjamin Constant, implícito o
Amor no sentimento acendrado dos positivistas, com
presença muito forte em todo o projeto de poder capitaneado por Vargas.
O Castilhismo enfatizou o acento na austeridade,
na moralidade, na educação moral, que era um dos
pontos destacados da doutrina Comteana, e entronizou a idéia da necessária tutela do Estado sobre a
sociedade, com o ﬁm de proporcionar à população a
educação nova, de espírito positivo, mais importante
do que as próprias instituições na construção da nação próspera dentro da ordem. O rigor na exigência
da austeridade e da moralidade acabou por tornar-se
como um distintivo que há cem anos marca os políticos gaúchos, especialmente aqueles ﬁliados à corrente
castilhista, como ainda se observa hoje no franciscanismo do Senador Pedro Simon, rebento último daquela
corrente, embora com características já bem diferenciadas, eminentemente democráticas, que o afastam
das proposições do velho autoritarismo tutelar que só
chegou até Brizola.
Curioso é observar que a rigidez na observância
da moralidade no trato da coisa pública não se estendia,
na visão castilhista, à ética na realização dos pleitos
eleitorais, quase todos com seus resultados forjados,
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em razão do menosprezo que tinha pela consulta popular e pela idéia democrática liberal, claramente demonstrado até o ﬁm por Getúlio Vargas.
O ideário positivista-castilhista não reconhecia
legitimidade na representação de interesses num parlamento responsável pelas grandes decisões políticas
nacionais, repudiando claramente este sistema, por
lhe atribuir o mal irremediável de converter o interesse maior e global da Nação numa disputa mesquinha,
freqüentemente sórdida, de interesses parciais, particulares, anárquicos, gananciosos, sem dignidade,
espúrios.
O destino da Nação seria traçado por um Estado
constituído por virtudes republicanas, racionalizado e
esclarecido pelo desenvolvimento da ciência, da ciência social especialmente, estado que incorporaria
todo o conjunto dos grandes interesses nacionais, e
cuidaria especialmente de tutelar o povo no processo
de transformá-lo numa nação de “espíritos educados
nas verdades da ciência moderna”.
É de se ressaltar que este conjunto sistematizado
de idéias já existia no Brasil, praticado no Rio Grande
do Sul, muito antes das formas ditatoriais fascistas,
cruentas, aparecerem na Europa com Mussolini, Hitler,
Franco e Salazar. E não tinha nenhuma conotação de
belicismo, de nacionalismo exacerbado e expansionista,
de racismo nem de desumanidade, sendo, ao contrário,
uma aﬁrmação de ideais humanitários a serem materializados sob a égide da moral e da ciência.
Getúlio Vargas foi claramente um adepto das
idéias positivistas, e nem se pode falar, no caso, em
inﬂuências européias de outra índole, contrária ao fascismo – trabalhista ou social-democrata – eis que as
experiências da década de 1920, dos governos Mac
Donald na Inglaterra, Friederich Ebert na Alemanha e
do Front Populaire na França, haviam sido efêmeras e
fracassadas, sem força de estímulo que chegasse ao
Brasil. A orientação fortemente voltada para o social de
Getúlio origina-se claramente no positivismo castilhista,
assumindo sem hesitação a missão de um condutor
esclarecido do processo político e social do País, auxiliado por uma burocracia iluminada pelos conceitos da
ciência, da verdade e da moral. Sóbrio, austero, portador de inquestionável envergadura moral, não faltaria
ao grande líder caudilho o sentido agudo de amor pelo
Brasil e por sua gente mais simples. Amor como base
da crença ﬁrme em um futuro realmente auspicioso, a
ser construído por um Estado forte, necessariamente
forte, capaz de equiparar o poder nacional à grandeza
do seu território agigantado.
O Brasil era um país agrário e atrasado, comandado por retrógradas elites oligárquicas locais, sem
unidade nacional, produtor e exportador de café e
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matérias primas quase sempre desvalorizadas, que
perdera, havia mais de século, o bonde da Revolução
Industrial. Até a vitoriosa revolução capitaneada por
Vargas, apenas dois fracos espasmos industrializantes ocorreram e não lograram alterar em substância
o modelo econômico fadado ao atraso: o conjunto de
iniciativas empresariais de Mauá e uma abortada tentativa de substituição de importações durante a primeira
guerra do século vinte.
Em paralelo com os atrasos do Estado e da economia, o balanço histórico da acumulação capitalista
de então deixava o soturno legado de miséria de um
regime que, ao ﬁm do mais demorado tempo de escravidão sobre a terra, não soube, ou não quis incluir no
sistema as enormes massas depauperadas de afrobrasileiros, em tudo e por tudo deserdados.
A mão-de-obra imigrante, que no momento da
Revolução já contabilizava mais de quarenta anos de
labor duro e desprovido de garantias sociais, manifestava inconformismos crescentes, ensaiava organizações
de resistência à exploração mas era tratada com o desprezo de governos que, antes de Vargas, consideravam
a questão social como “caso de polícia”.
Positivista, Getúlio iniciou então, metodicamente,
a implementação do seu projeto de progresso pela ordem, o trabalho de racionalização cientíﬁca, a começar
pela modernização do instrumento essencial – o Estado. Era preciso que este Estado começasse a atuar
pronta e eﬁcazmente na defesa e no fomento daqueles
setores da economia que eram os principais geradores
de renda e de receitas de exportação, num momento
em que o mundo vivia a grande crise depressiva que
seguiu por toda uma década depois da derrocada de
1929. A economia brasileira era agrária e as produções
de café, de açúcar e álcool, de mate e de pinho eram
os setores vitais, uma vez que a borracha havia perdido toda a sua importância do início do século. Vargas
criou então os Institutos respectivos, o IBC, o IAA, o
do Mate e o do Pinho, e esta ação decisiva impediu
que a economia brasileira fosse ao fundo do poço e
conseguiu que aparecesse como uma das primeiras
a dar sinais de recuperação.
E logo vieram as decisões de reestruturar, modernizar e moralizar todo o aparelho burocrático que
deveria realizar o projeto nacional. Veio o Departamento Administrativo do Serviço Público, o famoso DASP,
em 1938, órgão da mais alta relevância que cuidou
de instituir a proﬁssionalização e o aperfeiçoamento
de toda a burocracia estatal, sobretudo pelo estabelecimento do critério de recrutamento dos servidores
públicos por concursos abertos a todos os cidadãos. O
DASP cumpriu este papel de importância inestimável,
de racionalizar e valorizar os serviços públicos, em um
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tempo em que imperavam, como regra geral para as
nomeações, o nepotismo, o aﬁlhadismo, o clientelismo
político, com grave comprometimento da sua qualidade
e da sua eﬁciência.
Veio à luz também outro órgão público de relevância primordial para o processo de racionalização
do Estado Brasileiro: o Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística, o IBGE, que passaria a coletar e sistematizar toda a informação, antes inexistente na forma
cientíﬁca, sobre a evolução ﬁsiográﬁca, demográﬁca,
sociológica e econômica do País.
Veio também toda uma reforma educacional que
ampliou substancialmente o acesso da população à
educação formal, com a criação de cursos técnicos e
de ensino secundário e acadêmico, visando à formação das elites brasileiras vocacionadas ao comando
do Estado. Vargas pôde contar, na Educação, com a
colaboração, como ministros, de dois dos seus mais
brilhantes auxiliares: Francisco Campos e Gustavo
Capanema. O Interventor Federal em São Paulo deu
início em 1934 à criação da Universidade de São Paulo
e, três anos após, o Governo Federal criava a Universidade do Brasil no Rio de Janeiro.
O Positivismo, doutrinariamente, não admitia a
exploração vil do trabalho humano, mas exigia a sua
elevação espiritual, sua valorização pela formação
cultural e moral. Tinham sido ferrrenhos opositores
do regime escravocrata, e não podiam aceitar como
realidade necessária ao funcionamento da economia
o quadro social gritantemente injusto e atrasado que
se mostrava no Brasil, explodindo em protestos aqui
e ali, sempre contidos com a repressão forte com que
se tratavam os desordeiros.
Getúlio Vargas, positivista, também repudiava a
desordem e a anarquia, mas, ﬁel ao princípio da valorização do trabalhador pela instituição de uma nova
ordem justa e progressista, cuidou, logo aos primeiros
tempos do seu governo, de instituir o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação
e da Saúde, estabelecendo, progressivamente, “ordeiramente”, todo um progressista corpo normativo de leis
trabalhistas que, tempos depois, seriam reunidas na
Consolidação das Leis do Trabalho, já em 1943.
Limitação da jornada de trabalho em oito horas,
criação da Previdência Social e da carteira de trabalho,
concessão de férias remuneradas, regulamentação do
trabalho de gestantes e menores, estabelecimento do
salário mínimo condigno, direito à aposentadoria e ao
repouso semanal remunerado, regulamentação do
movimento sindical (tutelado, naturalmente), tais foram
alguns dentre os muitos avanços assegurados pela
visão positivista de Vargas à classe trabalhadora até
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então aviltada pelo rudimentar capitalismo brasileiro.
Foi, realmente, uma revolução.
Mas a Economia precisava merecer o tratamento
estatal adequado à consecução do projeto desenvolvimentista tutelado racionalmente segundo uma ordem
cientíﬁca. O grande atraso no processo de industrialização tinha de ser reduzido decididamente, a começar
pelos setores de base, produtores das matérias primas
fundamentais, capazes de induzir a produção de toda
a cadeia industrial. A siderurgia, para a qual o Brasil
tinha evidente vocação, constituiria o primeiro passo,
logo seguido pela química pesada e pela fabricação
de motores para veículos pesados. O Estado incumbiu-se de criar a Companhia Siderúrgica Nacional, a
Companhia Nacional de Álcalis e a Fábrica Nacional
de Motores.
Como é sabido, o primeiro e longo período do
Governo Vargas foi marcado por demorada e profunda crise econômica mundial e por graves conﬂitos internacionais que desaguaram na eclosão da segunda
grande guerra em 1939.
Iniciado o conﬂito entre o “Eixo” e os “Aliados”, que
contaram com o posterior ingresso dos Estados Unidos, Vargas logrou estender ao máximo a neutralidade
do Brasil, em busca de vantagens concretas vindas de
uma adesão “encarecida” aos esforços do Ocidente na
luta contra o Nazi-Fascismo. Resistindo às fortes pressões externas e internas (vindas, estas, dos setores
democráticos brasileiros, de certa forma opositores do
seu Governo, e da juventude idealista), postergou até
o ponto necessário a sua decisão e obteve, por meio
de requintada barganha política, o reequipamento das
Forças Armadas e sobretudo a construção da grande
usina siderúrgica de Volta Redonda, marco fundamental
do processo da industrialização brasileira.
Como resultado dessas negociações abalizadas,
o Brasil ﬁgurou como único país latino-americano a
participar diretamente do esforço bélico aliado no continente europeu, com uma brilhante campanha desenvolvida na Itália. Finda a guerra, o País pôde tomar acento
entre os vitoriosos nas tratativas de paz, enquanto em
solo pátrio, a CSN, inaugurada em 1945, garantia ao
mercado interno o suprimento de aço indispensável ao
incremento do projeto industrial brasileiro.
A política de aﬁrmação nacional de Getúlio Vargas,
sob o comando do Estado racional e desenvolvimentista, veio a converter-se em arquétipo do receituário,
já mais elaborado, da CEPAL , Comissão Econômica
para a América Latina, entidade de fomento voltada
para o subcontinente, fundada em 1948 pela Organização das Nações Unidas.
Esta política, que produziu êxito extraordinário
mundialmente reconhecido, que colocou o Brasil na
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posição inconteste de economia líder da América Latina, teve seguimento ﬁrme no segundo período do Governo Vargas, com as intervenções estatais ousadas e
resolutivas, que tornaram irreversível o processo vitorioso de industrialização e desenvolvimento nacional:
reﬁro-me às decisões relativas à Companhia Vale do
Rio Doce, hoje a maior empresa mundial de extração
de minérios; à Petrobrás, segundo grande marco do
nosso crescimento econômico, símbolo, muito querido
pela população, da aﬁrmação dos interesses nacionais
e da excelência da tecnologia brasileira; da Eletrobrás,
que colocou o Brasil entre os principais construtores
mundiais de usinas hidrelétricas; e o BNDE, o Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico, hoje BNDES (incluindo o social), principal agência planejadora e ﬁnanceira do desenvolvimento brasileiro, muito
perto de se transformar no maior banco de fomento
do mundo.
Srªs e Srs. Senadores, a esta altura do meu
discurso, não tenho como evitar algumas referências
de natureza estritamente pessoal, a sentimentos que
vivi, que me foram muito caros nos seus momentos,
e que até hoje guardo em escrínio muito especial do
coração.
Existia, sim, naquele tempo, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que exaltava a agenda positiva do governo e escondia ou disfarçava os
pontos negativos, por exemplo, as torturas da polícia
política. Correspondia a um momento dos acontecimentos mundiais quando essas práticas antiéticas,
hoje absolutamente condenáveis, eram freqüentes,
chegando a gerar, em alguns casos, conseqüências
monstruosas. Mas a visão positivista as tolerava, como
tolerava as fraudes eleitorais e desprezava eleições;
tinha-as mesmo como necessárias, segundo a visão
da indispensável tutela do Estado esclarecido e bem
intencionado. E assim formou-se no Brasil dos anos
trinta toda uma geração, que foi a minha, que efetivamente amava o seu Presidente e admirava candentemente sua obra. Uma geração de meninas e meninos
que muito orgulhosamente, garbosamente, marchava
diante do palanque presidencial no dia 4 de setembro,
o “Dia da Raça”, evento anual de forte conteúdo nacionalista, especialmente concebido para enaltecer a
multicor face brasileira.
Pois foi animado ainda por este mesmo sentimento que pude testemunhar, já adolescente, em 1945, a
enorme emoção popular que saudou delirante o Presidente Vargas no encerramento do desﬁle dos pracinhas
brasileiros que retornavam vitoriosos da batalha, onde
lutaram e morreram, em honra a um Brasil orgulhoso
e auto-aﬁrmado, pelos ideais de justiça e liberdade,
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contra as atrocidades do nazi-fascismo totalitário, racista e belicista ao extremo.
Adulto, já no governo de Juscelino Kubitschek,
atuei como servidor do BNDE, instituição estratégica e
modelar fundada por Getúlio para ser a grande agência
de emancipação econômica do País, e durante todos
aqueles memoráveis anos de sucesso desenvolvimentista, profundamente motivado pelo trabalho decisivo
executado naquele banco estatal, diuturnamente prestava meu tributo silencioso ao grande vulto criador que
pairava sobre o desempenho daqueles técnicos, funcionários dedicados e competentes. Sem me esquecer
da noite em que, de pé, por longas horas, no meio da
multidão desconsolada, inseri-me na enorme ﬁla dos
que queriam mirar a imagem ﬁnal do rosto sereno e
cheio daquela misteriosa força política que, pelo autoﬂagelo, converteu a própria morte em triunfo das causas de maior grandeza e profundidade para a nação
e o povo brasileiros. A serenidade daquela face, que
jamais hei de esquecer, revelava o conforto privativo
dos que cumprem, no plano da matéria, o seu dever
maior para com o próximo e com a humanidade.
Srªs e Srs. Senadores, termino esta homenagem
por onde comecei: perderam-se, com o passamento
de Getúlio Vargas, os valores e o legado do Getulismo? E respondo, eu mesmo, peremptório: De maneira nenhuma, não se perderam, não morreram, não se
ultrapassaram; sua obra, seu projeto, ainda não se
completou.
É óbvio que as condições de hoje, meio século
após, tempo em que o mundo se transformou mais intensamente do que durante muitos séculos anteriores,
não permitem uma reedição pura do projeto Vargas,
constatação simples que os brizolistas, fanatizados,
não compreenderam. Mas a reformulação necessária,
atualizadora, haverá de guardar o mesmo sentido e a
mesma ﬁrmeza de uma diretriz que venha a retomar
e completar a execução interrompida do Projeto Nacional Brasileiro, que o País e o seu povo, com ansiedade e grande expectativa, espera que o Presidente
Lula venha a efetivar, pondo de lado, como um descaminho, um equívoco lamentável, a experiência do
neoliberalismo.
Cinqüenta anos após a morte do admirável líder,
sua obra, suas idéias, o sentido de grandeza e de construção do seu Projeto Brasileiro revelam-se plenamente
atuais na sua substância, requerendo, naturalmente,
alterações de procedimentos, de forma a atender as
exigências inelutáveis e saudáveis da democracia. Em
um tempo de aviltamento freqüente do interesse público,
em que maus servidores não raramente convertem o
Estado em fonte de lucros criminosos e odiosos, subrepticiamente remetidos para vergonhosos paraísos
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ﬁscais, oremos por Getúlio Vargas, estadista maior,
austero e honrado, que, com toda a soma de poder que
exerceu na consecução de suas tarefas presidenciais,
nem de longe, jamais se locupletou com a “res publica”. Que ele nos sirva, hoje e sempre, de inspiração e
de modelo de conduta.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, neste dia 24 de agosto, são completados
cinqüenta anos da morte daquele que foi o maior estadista brasileiro do século XX, o doutor Getúlio Vargas.
Passado meio século de sua morte, Getúlio Vargas é hoje uma unanimidade nacional. Foi o nosso
maior líder político republicano, sem nenhuma dúvida. No entanto, quando morreu, em 1954, tinha contra si grande parte da elite brasileira – política, militar
e jornalística. A sua morte trágica jogou de imediato
o povo nas ruas para lamentar – comovido – a perda
do presidente. Portanto, o povo brasileiro já sabia, há
cinqüenta anos, da grandeza de Getúlio Vargas.
A unanimidade nacional, porém, só veio com a
passagem do tempo.
Todos os grandes veículos de comunicação do
Brasil dedicaram, nas últimas semanas, cadernos especiais para exaltar a passagem da data. Intelectuais
respeitados, de todas as áreas do conhecimento, convergem todos – nessas publicações – para um mesmo
ponto: o político sul-rio -grandense foi o homem que
criou o Brasil moderno. Também disseram esses estudiosos que sem o conhecimento da obra de Getúlio
Vargas não se pode entender as grandezas e os desaﬁos enfrentados pelo Brasil dos dias de hoje.
Ainda agora estão em pauta os temas que ocuparam a atenção de Getúlio Vargas. Fala-se em alterar a legislação que rege o trabalho. Pois bem, foi ele
quem nos deu uma legislação trabalhista muito avançada para a época e que, em grande parte, permanece
viva até hoje. Vargas criou a CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho).
Nos últimos tempos, a sociedade brasileira discute qual o papel que cabe Estado na economia: se
como agente direto do desenvolvimento econômico
ou se como controlador e regulador da atividade econômica.
Ora, o Estado brasileiro que liderou o crescimento
da economia nacional por várias décadas – com índices extremamente elevados – foi fundado por Getúlio
Vargas. Foi ele quem criou a Companhia Siderúrgica
Nacional(CSN), a Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobras e o BNDES.
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O nosso maior drama nacional é hoje saber como
escapar das malhas da dívida, interna e externa, cujos
juros consomem grande parte do Orçamento. Foi Vargas quem teve a iniciativa de, com a substituição de
importações, alavancar a incipiente indústria nacional
a ﬁm de reduzir a então grande dependência brasileira
de produtos vindos de fora.
Quem conhece a história do Brasil moderno é
forçado a reconhecer a imensa contribuição de Getúlio Vargas na área social. A República Velha deﬁniase pela economia centrada na atividade agrícola, pelo
domínio político dos fazendeiros e pelo tratamento policial dado à questão social. A partir de 1930, Getúlio
modiﬁcou esse quadro: a questão social virou preocupação de Estado.
Com o crescente e acelerado processo de urbanização e com a intensa industrialização, surge na política nacional uma nova entidade: o povo, antes eterno
ausente da cena brasileira. Aparece o operariado. Começa a nascer no país um segmento de classe média.
Deixamos de ser um Estado de uns poucos ricos e
muitos pobres. É bem verdade que anda hoje o Brasil
está alinhado entre as nações com a pior distribuição
de riquezas. Mas é importante considerar que, antes
de Vargas, essa situação era ainda mais grave.
Getúlio Vargas é também o maior enigma da nossa vida política. Como se pode explicar a chegada à
presidência da República de um político gaúcho, depois
de décadas da chamada política do café-com-leite, que
revezava na Presidência líderes dos dois mais populosos e ricos estados do país? Como entender que um
homem saído de uma pequena cidade do meio rural
derrubou em apenas um mês um sistema político que
estava consolidado havia mais de 40 anos? Como pode
Getúlio Vargas governar esta imensa nação durante 15
anos sem ter a apoiá-lo um partido político? E, depois,
como conseguiu ele voltar à Presidência da República,
com uma votação consagradora, apesar de ter sido
afastado do poder? Por ﬁm, pergunta-se: o que tinha
esse homem de tão impressionante que sua herança
– política, econômica e social – ainda permanece, meio
século depois de sua trágica morte?
Vargas governou o Brasil em três das décadas
mais sangrentas do século XX, tempo de radicalização profunda, de extremismo político, de violência e
de fanatismo.
Foi nessa época que surgiram o nazismo, de Hitler; o fascismo, de Mussolini; o franquismo, na Espanha; e o stalinismo, na então União Soviética.
O Brasil não escapou dessas paixões. Tivemos
aqui uma tentativa de golpe comunista, em 1935, que
foi exterminada rapidamente. Também tivemos uma
outra tentativa, de direita, com o ataque integralista
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ao Palácio da Guanabara. Também essa tentativa não
representou nenhuma ameaça ao governo Vargas. Alguns, mais apressados, tentaram ligar o governo Vargas ao fascismo, mas isso jamais se comprovou. Ele
se manteve eqüidistante dessas paixões.
É interessante destacar também que, ao contrário
dos ditadores europeus da época, que legaram todos
uma pesada herança de ruína econômica, Vargas promoveu aqui o desenvolvimento econômico.
Ao contrário dos ditadores europeus de sua época, que se sustentavam apoiados em partidos de massas, Getúlio Vargas governou sozinho. Ele só viria a
se aproximar realmente das classes populares no seu
segundo mandato.
Suas características pessoais eram intrigantes.
Vargas era um homem bem-humorado, que sabia apreciar as piadas que se faziam a seu respeito e que se
divertia com as charges dos jornais. No trato diário era
monossilábico. Nem mesmo seus auxiliares mais próximos sabiam o que lhe ia pela cabeça. Escondia suas
reações. Sabia manipular os homens. Sabia manejar
até mesmo os políticos mais experientes. Atraía para
sua volta até os que mais o atacavam.
Getúlio Vargas colocou sempre os objetivos nacionais acima de seus interesses particulares ou regionais.
Derrotada a revolta de 1932, ele soube aproximar-se
da elite paulista – que lhe ﬁzera forte oposição – mas
que estava interessada em participar dos projetos econômicos que o presidente tinha para o país.
Antes de Vargas, a política nacional girava em
torno dos oligarcas rurais, que dominavam seus estados com mão de ferro. As eleições eram calcadas na
manipulação dos votos. Após 1930, a atividade política
torna-se mais complexa como a incorporação de novas
forças: os sindicatos de trabalhadores que surgiam, a
classe média que se espalhava pelas cidades e a burguesia empresarial que crescia rapidamente.
Há que se destacar que o próprio serviço público, que era insigniﬁcante antes de Getúlio, se tornou relativamente bem organizado, graças à criação
do Departamento Administrativo do Serviço Público
(Dasp), algo que não teve similar nos demais países
latino-americanos.
Na área da economia sua herança foi marcante.
A Petrobrás surgiu com Vargas. Segundo historiadores,
a empresa só nasceu como estatal e monopolista por
força dos maiores opositores de Getúlio, os políticos
da UDN. Consta que o ex-presidente não queria que
o petróleo fosse explorado por uma estatal e nem que
a empresa tivesse o monopólio de extração e reﬁno
do petróleo.
É preciso destacar ainda a criação da Companhia
Vale do Rio Doce, empresa surgida em 1942 com a
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missão de fornecer minério para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que entrou em operação em
Volta Redonda em 1946. A virada econômica do Brasil
começa, aliás, pela criação da CSN. Ela foi a primeira grande e moderna indústria nacional a fornecer o
aço que, pouco depois, seria utilizado pela incipiente
indústria de fogões, automóveis e geladeiras.
Em artigo recente, na revista Exame, o ex-ministro
da Fazenda Maílson da Nóbrega aﬁrma que “Getúlio
Vargas foi um líder populista, mas não praticou o populismo econômico”. Segundo Maílson, o populismo
econômico consiste em prometer desenvolvimento e
redistribuição de renda para conquistar popularidade
e votos.
Diz Maílson da Nóbrega sobre o populismo econômico, algo que no Brasil conhecemos muito bem: “Seus
instrumentos são a intervenção excessiva na economia
e políticas salariais incompatíveis com os ganhos de
produtividade. Despreza os riscos dos agentes econômicos e adota práticas predatórias como os controles
conﬁscatórios dos preços e a violação dos direitos de
propriedade. Ainda que possa estar imbuído de boas
intenções, o populista econômico provoca perdas econômicas e sociais consideráveis. Isso porque suas
políticas se caracterizam por gestão desastrosa em
áreas-chave como a moeda, o crédito, a dívida pública
e a regulação dos serviços de infra-estrutura”.
E escreve ainda o ex-ministro Maílson da Nóbrega: “A Era Vargas não conheceu a irresponsabilidade
ﬁscal nem o ativismo creditício que nos conduziu ao
desastre dos bancos estaduais, utilizados por governadores para favorecer amigos, desperdiçar recursos e
transformar-se em canal vigoroso de corrupção. Getúlio
decretou uma moratória unilateral da dívida externa em
1937, mas não recorreu ao povo para apoiá-la. Preferiu
mobilizar os militares, alegando que a interrupção dos
pagamentos visava a reequipar as Forças Armadas
e a investir no sistema de transporte. Sua legislação
trabalhista não pode ser classiﬁcada como populismo
econômico. Como lembra o historiador Boris Fausto, a
política trabalhista de Getúlio “teve por objetivos principais reprimir os esforços organizatórios da classe trabalhadora urbana fora do controle do Estado e atraí-la
para o apoio difuso ao governo”. A criação da Justiça
do Trabalho e a instituição do salário mínimo eram parte integrante dessa estratégia, mas as metas eram a
preservação do apoio e o controle das massas, e não
a conquista destas com ações de caráter inﬂacionário
ou violação do direito de propriedade. Getúlio sabia
avaliar os limites do autoritarismo e a conveniência
de não contrariar em excesso os interesses das elites
e das oligarquias. Embora tenha utilizado os tenentes
para evitar o predomínio desses grupos, não permitiu
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que controlassem aluguéis, como pretendiam, o que
seria ato inequívoco de populismo econômico”.
Se quisermos resumir o verdadeiro legado de
Vargas podemos dizer que ele está expresso, hoje,
nos automóveis que circulam pelas nossas ruas e cidades; está nas aposentadorias e pensões do INSS,
que se constituem, hoje, num dos melhores sistemas
de distribuição de renda do mundo; está na atuação
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
(BNDS) que Vargas criou em 1952 e que de lá até hoje
vem alavancando o nosso desenvolvimento econômico; está no salário mínimo que, embora insuﬁciente,
ainda é uma garantia para a parcela mais desfavorecida da população.
Quando Vargas chegou ao poder, a agropecuária signiﬁcava 40% da produção nacional, enquanto
a indústria – localizada quase integralmente em São
Paulo – representava dez por cento do PIB. Ao ﬁm da
era Vargas, em 1955, a indústria já respondia por 30%
da produção nacional.
Eu gostaria de levantar aqui um outro aspecto
importante. Getúlio Vargas era adepto do positivismo
(como o eram alguns dos grandes líderes políticos gaúchos, como Borges de Medeiros e Júlio de Castilhos),
corrente ﬁlosóﬁca que defendia o estabelecimento de
uma sociedade organizada em bases técnicas, cientíﬁcas e industriais. Assim, compreende-se porque Getúlio
Vargas esteve sempre tão empenhado em promover
o desenvolvimento industrial rápido, a intervenção do
Estado no domínio econômico e a arregimentação
sindical dos trabalhadores.
Deposto em 1945, Getúlio Vargas acabou sendo
eleito presidente em 1950. Sua posse foi alicerçada
numa improvável aliança de partidos, que reunia o
PSD, ligado ao empresariado do meio rural; e, paradoxalmente, o PTB, com base nos sindicatos. Esse
seu segundo governo inicia-se também numa época
de marcada divisão ideológica. Estávamos na chamada guerra fria, que tentava dividir o mundo em duas
facções – uma pró-Estados Unidos e outra pró-União
soviética.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho até
hoje diante das minhas retinas uma imagem muito forte. Jovem ainda, lembro-me de ter visto a população
de Porto Alegre sair às ruas para chorar, lamentar e
protestar pela trágica morte de Getúlio Vargas.
Ainda hoje me lembro do que ﬁz para conseguir
uma carona que me levasse até a remota São Borja,
onde assisti – no cemitério daquela cidade – aos discursos fantásticos de Tancredo Neves e de Osvaldo Aranha, chorando ambos a morte do Presidente Vargas.
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É difícil encontrar na História do Brasil um nome
que tenha signiﬁcado semelhante ao que teve a ﬁgura
de Getúlio Vargas.
Jamais defendi o Estado Novo; jamais defendi
as violências que ali se cometeram. Aquelas contra
Prestes, por exemplo – a entrega de sua mulher aos
nazistas – não têm explicação. Mas é preciso ter em
mente qual era o contexto cruel daquela época de radicalismos incendiados.
Até Vargas, este País havia tido um grande estadista: Dom Pedro II que conseguiu levar o seu longo
reinado dentro de um clima de respeito.
A República teve um início lamentável entre nós:
não havia democracia, os partidos inexistiam, as eleições eram de cartas marcadas. Sucediam-se as sublevações, as revoltas. Nos Estados permaneciam as
mesmas oligarquias que tiveram origem do império.
Surgiu então a política do “café com leite” – revezando
Minas Gerais e São Paulo no governo da nação – deixava o povo praticamente à margem.
O Brasil moderno começa verdadeiramente com
Getúlio Vargas.
Mas ele teve que enfrentar muitas resistências
para implantar seu projeto de modernização nacional.
Lembro agora dos seus últimos dias que acabariam na tragédia que mergulhou a nação em profunda
convulsão.
Naqueles dias, os meios de comunicação engendraram uma campanha terrível que acabaria levando
o Dr. Getúlio Vargas à morte na madrugada de 24 de
agosto, traído por seu Ministro do Exército, que fazia a
intermediação entre os militares e o gabinete, reunido
permanentemente no Palácio do Catete.
O Ministro vendeu a cabeça do ex-Presidente
e disse que S. Exª tinha que se afastar. Quando o Dr.
Getúlio perguntou: “Sim, mas e por quanto tempo a
minha licença?” A resposta foi: “Não há volta”.
Foi quando o Dr. Tancredo Neves, Ministro da
Justiça, praticamente um menino, em revolta, disse a
S. Exª: “Presidente, nomeie-me Ministro da Guerra e
garanto terminar com a rebelião agora”.
Mas o Dr. Getúlio Vargas sentiu que estávamos
à beira de uma guerra civil e que o confronto entre o
povo e as Forças Armadas seria interminável.
Suicidou-se.
Foi um gesto extraordinário, que mostra a grandeza de um homem que serenamente terminou com a
própria vida pensando na sua terra e na sua gente.
Hoje, passados cinqüenta anos, há uma unanimidade: ali estava um dos homens de maior dignidade
moral e ética da História deste País.
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Vejam que contraste com os tempos de hoje! O
patrimônio pessoal deixado por Getúlio Vagas – depois de 20 anos ocupando a Presidência da República – era inferior ao que ele tinha recebido de herança
de seu pai.
A fazenda que ele tinha era aquela que seu pai
lhe deixou; ele não possuía residência, nem casa, nem
no Rio, nem em Porto Alegre, onde ele fora Governador do Estado, nem em lugar algum.
Esse é um exemplo fantástico!
Também devo lembrar aqui a sua carta-testamento, aquele inigualável documento, prova de sua
honradez e de sua coragem!
Que impressionante foi a fórmula com que Getúlio Vargas, de alguma maneira, se vingou dos seus
algozes.
Pertenci ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
criado por ele. Aquele não era o PTB que eu queria,
porque eu queria um partido que tivesse forte conteúdo ideológico-social, e aquele não o tinha.
Getúlio Vargas foi uma ﬁgura que nasceu, de
certa forma, predestinada.
Getúlio começa a se destacar na política nacional como Líder do Governo. Washington Luís o escolhe Ministro da Fazenda, de certa forma, para irritar
a ﬁgura de Borges de Medeiros, Governador do Rio
Grande do Sul, dando uma projeção maior a Getúlio
Vargas, para que o seu chefe passasse a vê-lo com
certa restrição.
É até interessante: vi em um arquivo de Borges de
Medeiros, no Rio Grande do Sul, uma carta de Getúlio
Vargas a ele – naquela época, era correspondência
– dizendo que tinha sido surpreendido com um convite
de Washington Luís para ser Ministro da Fazenda. Ele
não sabia o que responder, pedia um tempo e consultava o Dr. Borges de Medeiros, o chefe, para este dizer
o que deveria fazer.
Vejam a malícia do Dr. Getúlio Vargas e vejam a
franqueza de Borges de Medeiros, que responde dizendo que previa um grande futuro para Getúlio Vargas, mas que ele não deveria assumir o Ministério da
Fazenda, pois não era essa a sua missão. Devia continuar lutando, como todos nós lutávamos, para que
Assis Brasil fosse Ministro da Agricultura – e repare
como é a história –, porque, naquela época, o Ministério da Agricultura era muito mais importante para o Rio
Grande do Sul do que o Ministério da Fazenda.
Getúlio Vargas recebeu a carta e o que fez? Em
vez de ir ao encontro de Washington Luís e transmitirlhe a sua decisão – em outras palavras, acatar ou não
o pedido do Governador, que havia lhe pedido para não
aceitar -, Getúlio Vargas teve uma “enfermidade”. Essa
enfermidade durou algum tempo: o tempo suﬁciente
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para que Borges de Medeiros mandasse outra carta
a Getúlio Vargas, dizendo que ele alterava o seu pensamento e achava que Getúlio Vargas deveria aceitar
o Ministério da Fazenda. Getúlio Vargas responde,
dizendo: “Atendendo ao seu pedido, vou aceitar o Ministério da Fazenda”.
Mesmo assim, aonde é que iria Getúlio Vargas?
Era um candidato destinado à derrota, porque era a
vez de Minas Gerais e São Paulo quis repetir com
Washington Luís, substituindo-o por Júlio Prestes. O
Governador de Minas Gerais não aceitou, rebelou-se
e lançou a candidatura de Getúlio. Assim teve início a
sua caminhada.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o presidente
Getúlio Vargas foi levado ao suicídio e hoje seus restos
repousam em São Borja. Também estão lá os restos
mortais do ex-presidente João Goulart, que morreu no
exterior porque não lhe deram o direito nem de voltar
à sua pátria, embora, muito doente, desejasse morrer
em solo brasileiro.
Esses dois grandes políticos gaúchos foram levados ao suicídio, um; e, outro, à deposição.
Getúlio Vargas e Jango jamais foram aceitos por
certa elite brasileira porque ambos pregavam reformas
estruturais.
Getúlio Vagas não tem, na história republicana
brasileira, ﬁgura que se ombreie a ele. Permanece no
topo. Político habilidoso, estadista de visão. Homem
que soube singrar um mar revoltoso, de muitos e arraigados ódios. Homem que soube se manter sereno
numa época de duros fanatismos.
O Brasil ainda não é hoje a grande nação com
que sonhamos. Falta-nos muito para ocuparmos a
posição de relevo que deveremos ocupar no planeta.
Mas a verdade é que, do muito que avançamos, a parte mais consistente vem dos anos Vargas, quando o
Brasil deixou de ser apenas uma nação rural para se
urbanizar e industrializar.
O nome de Getúlio Vargas será sempre lembrado
quando se tratar dos grandes estadistas da América.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou apresentando hoje à Mesa do Senado Federal requerimento
para que seja publicado, dentro da coleção “Grandes
Vultos que Honraram o Senado”, um volume em homenagem ao ex-Senador Getúlio Dornelles Vargas.
Getúlio Vargas pertenceu aos quadros desta
Casa no curto período que separam suas duas atuações como líder máximo da Nação brasileira. Assim, é
de suma importância que o Senado Federal lhe renda,
além do preito desta manhã, um outro mais duradouro,
qual seja o de alinhar entre os grandes vultos que o
honraram, o nome de Getúlio Vargas.
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Com efeito, logo após afastado do poder, pelos
militares, em 1945, Getúlio se candidatou a Deputado
Federal e Senador, sendo eleito Deputado, pelo PTB,
por nada menos que seis estados (Rio Grande do Sul,
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná), além do Distrito Federal. A Senador, elegeu-se
pelo Rio Grande do Sul (pelo PSD) e por São Paulo
(pelo PTB).
Assino o requerimento junto com os Senadores Paulo Paim e Sérgio Zambiasi, do Rio Grande do
Sul.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, há 50 anos, Getúlio Vargas – como ele
mesmo aﬁrmara em sua carta testamento – deixava a
vida para entrar na história. Mesmo depois de decorrido
meio século, Getúlio continua a despertar paixões, a
favor e contra aquele que, a despeito das controvérsias
que gera, é apontado unanimemente como a maior ﬁgura política brasileira, em todos os tempos.
Tão grande, que de uma forma ou de outra, inﬂuenciou e continua a inﬂuenciar todas as gerações
de políticos brasileiros, até hoje. Posso testemunhar
por exemplo, como Getúlio foi determinante na vida de
meu pai, Carlos Jereissati.
Filho de imigrante libanês, meu pai sofreu toda
espécie de preconceitos, comuns também aos brasileiros que se batiam contra as barreiras sociais e
econômicas impostas pelas oligarquias rurais, interessadas em manter a monocultura cafeeira, fonte do poder daquelas elites. Mesmo sem ser político, guardava
profunda identidade com Getúlio, admirando a força e
a coragem daquele homem que se levantara contra a
política do “café-com-leite” que dominava a república
velha. Como milhões de brasileiros, meu pai reconhecia
em Getúlio o líder capaz de transformar a sociedade
brasileira, elitista, retrógrada e excludente, em algo
novo, igualitário e integrante, um Brasil de todos.
Tal era sua admiração por Vargas, que meu pai
ousou recebê-lo como hóspede em sua casa em Fortaleza, saindo do exílio em São Borja, quando Getúlio
apenas ensaiava seu retorno à vida pública, após a queda do estado novo. Àquela época, Getúlio era execrado,
perseguido pelas mesmas forças que o obrigaram a
renunciar em 1945 e temiam sua inﬂuência e popularidade junto aos trabalhadores e os mais pobres. Dar-lhe
abrigo era perigoso e arriscava-se, quem o ﬁzesse, a
ser tomado como inimigo pelo poder constituído, numa
época de caça às bruxas. Trazido por Salgado Filho,
Getúlio veio à nossa casa para – mais tarde eu saberia
– mudar nossas vidas para sempre.
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Construiram-se então uma amizade e uma admiração mútua que marcou a trajetória política de meu
pai, iniciada com a construção do ptb no ceará. Com
o retorno de Getúlio à presidência, agora em bases
democráticas e motivado por levar a defesa de Getúlio
contra os ataques de Carlos Lacerda até o Congresso Nacional, meu pai já era candidato à Câmara dos
Deputados antes mesmo do fatídico agosto de 1954.
Mesmo tomado de surpresa pelo gesto trágico do líder
e amigo, insistiu na campanha e foi eleito em outubro
daquele ano. Desde de sua posse na Câmara em 1955
até sua morte em pleno mandato de Senador em 1963,
defendeu as bandeiras levantadas por Vargas.
Esforço-me, entretanto, para que esta vertente
pessoal não desvirtue minha análise de Getúlio e do
getulismo. Abstendo-me das paixões que o assunto
comumente provoca, preﬁro mirar Getúlio e a sua importância para este país, pelo ponto de vista de sua
obra. E sua obra se espalha por todos os setores da
vida nacional.
Não seria exagero aﬁrmar que o próprio Estado
brasileiro começou com Getúlio. Estamos nos referindo
ao estado no sentido prático, da sua efetiva presença, de forma organizada, na vida dos cidadãos. Se é
verdade que já existíamos há muito como nação, com
identidade cultural sendo construída desde sempre;
no Brasil do ﬁnal da década de 20 o estado nacional
se resumia à capital federal. A atuação da união nos
Estados, pouco se diferenciava das antigas províncias
coloniais, obedecendo aos interesses e circunstâncias
dos acordos locais com o poder central. O que alguns
estudiosos chamavam de “nervos” do estado, ou seja,
a rede institucional necessária a implantação de qualquer política pública de âmbito nacional, as bases da
organização governamental, tudo se inicia com a revolução liderada pelo Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba – portanto, com decisiva participação do Nordeste.
Nem poderia ser diferente. Como um movimento que
pretendia alterar as bases de uma sociedade quase
feudal, sem promover profundas transformações nas
estruturas de poder e de governo propriamente dito?
Como transformar as relações trabalho x capital, fundadas em condições quase escravocratas, sem criar
institutos e instrumentos de valorização dos trabalhadores? Por outro lado, como alterar uma sociedade
que economicamente era incapaz sequer de produzir
os próprios sapatos e tecidos que consumia, sem estabelecer institutos que propiciassem esta mudança?
A absoluta dependência externa condenava os brasileiros a uma igual mendicância em relação aos repre-
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sentantes internos dos interesses estrangeiros e estes
tinham que ser removidos.
Da mesma forma era necessário estabelecer
uma nova relação com o capital estrangeiro, enfrentando todos os obstáculos e as forças que a isso se
opunham. Esta última questão acompanhou Vargas
até seus últimos dias. Não é por acaso que a carta
testamento cita a lei de remessa de lucros, por ele tão
intransigentemente defendida, como a causa por trás
das campanhas encetadas contra ele por seus inimigos. Esse era em linhas gerais, o ideário da revolução
de 30, da qual Getúlio inteligentemente soube cristalizar-se como símbolo.
O nacional-desenvolvimentismo implantado por
Vargas, foi a base política responsável pela construção
dos marcos do Brasil moderno. Para servir de instrumentos dessa nova ideologia, Getúlio criou, quer como
líder do movimento rebelde, quer como ditador autoritário, a máquina e as leis necessárias ao novo Brasil. A
proﬁssionalização do serviço público, com a criação do
DASP, a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho e
a consolidação das leis trabalhistas, o salário mínimo,
a Previdência Social, o Ministério da Saúde, a nacionalização do petróleo e a Petrobras são exemplos deste
instrumental. Seu pensamento, estejamos falando de
qualquer dos dois getúlios, alcançava muito além do
horizonte imediato. Inaugurou o planejamento de longo
prazo com o IBGE e o BNDE (atual BNDES), ampliou
o processo de integração nacional com os correios e
o correio aéreo nacional, para muito além da construção de estradas. Essa visão que alguns consideravam
meramente intuitiva, veio a se revelar estratégica na
opção pelos aliados na 2ª Grande Guerra. Mesmo
após conﬂagrado o conﬂito mundial, Getúlio consegue
manter o equilíbrio até o último instante, ﬂertando tanto
com o eixo quanto com os aliados, tirando proveito de
ambos. Reprovável ou não tal procedimento, a verdade é que dele resultou a liderança estratégica de um
continente em que todos os outros países optaram pela
neutralidade. Esta preferência, entre outros benefícios,
valeu-nos o ﬁnanciamento americano para inúmeros
projetos industriais como a companhia siderúrgica nacional em volta redonda.
Muitos condenam a transformação do líder libertário em um déspota repressor.
Preﬁro buscar compreender um homem, qualquer um, como fruto de seu tempo e de suas circunstâncias. E o mundo dos tempos de Getúlio Vargas era
tremendamente instável, experimentando profundas
transformações em velocidade incontrolável. A América recuperava-se do crash de 29, fruto do excessivo
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liberalismo da economia. As ditaduras totalitárias, por
sua vez, sejam de direita como de esquerda, ainda não
haviam demonstrado sua face mais cruel e contavam
com poderosa propaganda. Internamente Getúlio se via
entre integralistas e comunistas, numa edição caseira
dos conﬂitos ideológicos internacionais que ditaram as
relações internacionais até bem recentemente. Por seu
lado, as diversas forças de oposição já haviam mostrado sua força na revolução constitucionalista de 32
e a intentona comunista de 35. Sentindo-se ameaçado, tanto à direita quanto à esquerda, em 1937 Vargas
não resistiu à tentação do golpe. Atacado por antigos
companheiros liberais, alvo da esquerda aparelhada e
preso na verdadeira barafunda ideológica do Brasil de
então, Vargas preferiria a força. Rendia-se ao fascínio
da miragem fascista, que seduzia o continente.
O Estado Novo sepulta a república nova e tudo
que eventualmente tivesse de democrática. Vargas
via-se agora livre dos incômodos constitucionais que
jurara defender na carta de 1934. Surgia um estado à
feição de seu criador, fechado, voltado para si próprio,
personalista e concentrador, muitas vezes autoritário.
Há, entretanto, um traço distintivo entre a ditadura
de Vargas e seus similares europeus. Não havia um
partido como sustentáculo político do estado novo. O
Estado Novo era Getúlio, parafraseando Luís XIV. Em
assim sendo, Getúlio era um homem só. E era só um
homem, repleto de contradições, como demonstrou
ao longo da vida. Finda a guerra, os pracinhas são o
símbolo de mais esta contradição, de nos alinharmos
contra regimes que em muito se assemelhavam ao
nosso estado novo. É o mote dos neogolpistas que
forçam sua renúncia em outubro de 1945. Cai Getúlio,
o ditador que abandonara os ideais democráticos dos
rebeldes de 30, mas que ironicamente consolidara um
dos pilares revolucionários: a construção de uma nova
sociedade, emergente da ruptura do pacto oligárquico
da monocultura e da total dependência externa, para
uma nova realidade com a substituição das importações através de um processo de industrialização e
urbanização, acompanhada da expansão das classes
média e proletária urbanas. Esta mudança, já não tinha
retorno. Para desespero de seus opositores, a popularidade de Vargas – construída em boa dose com a
descarada utilização de poderosa propaganda, mas
sem dúvida nenhuma, também motivada por inquestionáveis avanços sociais – só aumenta. As massas
trazem de volta ao poder, o “pai dos pobres”, agora,
por ironia, de forma democrática.
A desconﬁança dos conservadores e dos militares anticomunistas, as críticas da esquerda aparelha-
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da que por sua vez o denunciavam como entreguista,
as condicionantes da nova geopolítica da “guerra fria”
transformaram o novo governo Vargas em um turbilhão
incontrolável. O episódio da rua Tonelero fora apenas a
gota d’água de um processo de desgaste que levaria
irremediavelmente o país a um impasse. Vítima incompreendida ou déspota ardiloso, Getúlio escolhe a morte
como o ato ﬁnal de uma tragédia brasileira.
Há quem critique, com razão, os excessos de
Getúlio. Condena-se, por exemplo, os rigores da legislação sindical e trabalhista e o protecionismo que
acabou por nos retardar a integração à economia
globalizada, hoje indispensável ao desenvolvimento.
Isto é fato. Mas fato também é que ele foi o primeiro a
pensar e implantar uma política de desenvolvimento
para o Brasil, de longo prazo. Certo ou errado, o saldo
é mais do que positivo.
Poucos de seus sucessores, mesmo em circunstâncias institucionais e históricas muito mais favoráveis,
ousaram tanto.
Ousadia Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
ousar e inovar. Esta foi uma das lições de Vargas que
os que hoje, louvam ou criticam, quer o Getúlio revolucionário, quer o Getúlio do estado novo, não foram por
aqueles absorvidas. O Presidente Fernando Henrique
sintetiza Getúlio como “um homem que sabia sonhar
com os pés no chão”. Não me atrevo a resumir Getúlio Vargas a apenas um conceito. Talvez porque para
compreender completamente as múltiplas dimensões
de um grande homem como Getúlio Vargas e suas
idéias, sejam necessários bem mais do que “apenas”
50 anos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 239, DE 2004
Determina o tombamento de túmulos
onde se encontram os restos mortais de
ex-presidentes da República.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os túmulos onde se encontram sepultados
ex-presidentes da República são considerados bens
culturais, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 25, de
30 de novembro de 1937, serão tombados e passarão
a integrar o acervo histórico e artístico da União.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
O Decreto-Lei nº 25, de 1937 – legislação em
vigor, que deﬁne e regula as relações entre o Estado e a cultura no que se refere à proteção, guarda e
recuperação dos bens culturais – assim dispõe, em
seu art. 1º:
Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e
artístico nacional o conjunto dos bens móveis e
imóveis existentes no País e cuja conservação
seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da História do Brasil,
quer por seu excepcional valor arqueológico
ou etnográﬁco, bibliográﬁco ou artístico.
Nesses termos, não há como questionar a oportunidade do tombamento dos túmulos onde repousam
os restos mortais dos ex-presidentes da República,
legítimos testemunhos da história social e política
brasileira.
Em várias nações do mundo ocidental, como os
Estados Unidos, por exemplo, os túmulos presidenciais
são lugares de visitação e expressão do culto cívico.
Mesmo entre nós, os túmulos de alguns ex-presidentes
da República tornam-se locais de verdadeira romaria,
como é o caso do jazigo de Tancredo Neves, em São
João del Rei, ou o de Getúlio Vargas, em São Borja.

Entendemos que o tombamento desses mausoléus, bens históricos incontestáveis, faz-se urgente e necessário. O estado em que se encontram os jazigos de grandes homens que ﬁzeram
a História do Brasil é, em sua maioria, de abandono e deterioração. Por outro lado, é grande
o número de municípios cujos orçamentos são
insuﬁcientes para o atendimento das necessidades básicas de suas comunidades. Assim, pouco
sobra para a atenção devida aos monumentos
históricos. Nesse sentido, a proteção federal, por
intermédio do tombamento, criaria condições para
a reversão do quadro de precariedade em que se
encontram muitos dos túmulos de ex-presidentes
da República.
Nada mais legítimo, portanto, que o Poder Público
tome, sem delongas, as providências para a efetivação
do tombamento desses bens históricos, sob pena de
vê-los legados à sina do descuido e da destruição.
Convictos da importância da presente iniciativa,
esperamos a acolhida do presente projeto de lei pelos
ilustres pares.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004. – Heráclito Fortes – Paulo Paim – Antonio Carlos Magalhães – Sérgio Zambiasi – Ideli Salvatti.
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LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 25,
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937
Organiza a proteção do patrimônio
histórico e artístico nacional.
O Presidente da República dos Estados Unidos
do Brasil, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta:
CAPÍTULO I
Do Patrimônio E Artístico Nacional
Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e artístico
nacional o conjunto de bens móveis e imóveis existentes
no País e cuja conservação seja de interesse público,
que por sua vinculação a fatos memoráveis da História
do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico
ou etnográﬁco, bibliográﬁco ou artístico.
....................................................................................
....................................................................................
Rio de Janeiro, 30 de novembro 1937, 116º da
Independência e 49º da República. – GETÚLIO VARGAS – Gustavo Capanema.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O projeto lido será publicado e remetido à Comissão
competente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Assim, encerraremos esta sessão histórica de homenagem ao ex-Presidente Getúlio Vargas pelo transcurso
dos 50 anos do seu falecimento.
Cumprimento todos, com carinho especial as
confederações e federações de trabalhadores que estiveram aqui, do início ao ﬁm da sessão, demonstrando
o seu carinho para com aquele que o povo brasileiro
jamais vai esquecer: o grande líder Getúlio Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Não havendo mais oradores inscritos, a Presidência
declarará encerrados os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 50
minutos.)
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Ata da 117ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 24 de agosto de 2004
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Eduardo Siqueira Campos e Romeu Tuma
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aelton Freitas – Almeida Lima – Aloizio Mercadante – Alvaro Dias – Ana Júlia Carepa – Antero Paes de
Barros – Antonio Carlos Magalhães – Antonio Carlos
Valadares – Arthur Virgílio – Augusto Botelho – César Borges – Cristovam Buarque – Delcidio Amaral
– Demostenes Torres – Duciomar Costa – Edison Lobão – Eduardo Azeredo – Eduardo Siqueira Campos
– Eduardo Suplicy – Efraim Morais – Fátima Cleide
– Fernando Bezerra – Flávio Arns – Garibaldi Alves
Filho – Geraldo Mesquita Júnior – Gerson Camata
– Gilberto Mestrinho – Hélio Costa – Heloísa Helena
– Heráclito Fortes – Ideli Salvatti – João Alberto Souza
– João Batista Motta – João Capiberibe – João Ribeiro
– Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino
– José Jorge – José Maranhão – José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha – Leonel Pavan
– Lúcia Vânia – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Magno
Malta – Maguito Vilela – Mão Santa – Marco Maciel
– Mário Calixto – Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna – Osmar Dias – Papaléo Paes – Patrícia Saboya
Gomes – Paulo Octávio – Paulo Paim – Ramez Tebet
– Renan Calheiros – Renildo Santana – Rodolpho
Tourinho – Romero Jucá – Romeu Tuma – Roseana
Sarney – Sérgio Cabral – Sérgio Guerra – Sérgio Zambiasi – Serys Slhessarenko – Sibá Machado – Tasso
Jereissati – Teotonio Vilela Filho – Tião Viana – Valdir
Raupp – Valmir Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – A lista de presença acusa o comparecimento de 76 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.173 , DE 2004
Requeiro , nos termos do art. 258 do Regimento
Interno , a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei
do Senado nos 504 , de 2003 , e 80 , de 2004, com o

Projeto de Lei da Câmara nº 52 , de 2003 , por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões , 24 de agosto de 2004. – Patrícia Saboya Gomes.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O requerimento será publicado e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 255, inciso II, alínea c, item 8, do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.174, DE 2004
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro sejam prestadas pelo Senhor Ministro da Fazenda, Dr. Antonio Palocci Filho, as seguintes informações sobre as áreas
de livre comércio de Bonﬁm e Pacaraima, no Estado
de Roraima, criadas pela Lei nº 8.256, de 25 de novembro de 1991.
1 – Qual a situação atual das Áreas de
Livre Comércio de Bonﬁm e Pacaraima?
2 – Por quais motivos ainda não foram
implantadas as referidas áreas?
3 – Há previsão de implantação dessas
áreas?
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004. – Mozarildo Cavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.256, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1991
Cria áreas de livre comércio nos municípios de Pacaraima e Bonﬁm, no Estado
de Roraima e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1º São criadas, nos municípios de Pacaraima e Bonﬁm, Estado de Roraima, áreas de livre comércio de importação e exportação, sob regime ﬁscal
especial, estabelecidas com a ﬁnalidade de promover
o desenvolvimento das regiões fronteiriças do extremo
norte daquele estado e com o objetivo de incrementar
as relações bilaterais com os países vizinhos, segundo
a política de integração latino-americana.
Art. 2º O Poder Executivo fará demarcar as áreas
contínuas com a superfície de vinte quilômetros quadrados, envolvendo, inclusive, os perímetros urbanos
dos municípios de Pacaraima e Bonﬁm, onde serão
instaladas as áreas de livre comércio de Pacaraima
(ALCP) e Bonﬁm (ALCB), incluindo locais próprios para
entrepostamento de mercadorias a serem nacionalizadas ou reexportadas.
Parágrafo único. Consideram-se integrantes das
áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonﬁm (ALCB) todas as suas superfícies territoriais, observadas as disposições dos tratados e convenções
internacionais.
Art. 3º As mercadorias estrangeiras ou nacionais enviadas às áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonﬁm (ALCB) serão, obrigatoriamente, destinadas às empresas autorizadas a operarem
nessas áreas.
Art. 4º A entrada de mercadorias estrangeiras
nas áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e
Bonﬁm (ALCB) farse-á com suspensão do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos industrializados, que será convertida em isenção quando forem
destinadas a:
I – consumo e venda interna nas áreas de livre
comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonﬁm (ALCB);
II – beneﬁciamento, em seus territórios, de pescado, pecuária, recursos minerais e matérias-primas
de origem agrícola ou ﬂorestal;
III – agropecuária e piscicultura;
IV – instalação e operação de turismo e serviços
de qualquer natureza;
V – estocagem para comercialização no mercado externo;
VI – (VETADO)
VII – bagagem acompanhada de viajantes, observados os limites ﬁxados pelo Poder Executivo por
intermédio do Departamento da Receita Federal.
1º As demais mercadorias estrangeiras, inclusive
as utilizadas como partes, peças ou insumos de produtos industrializados nas áreas de livre comércio de
Pacaraima (ALCP) e Bonﬁm (ALCB), gozarão de suspensão dos tributos referidos neste artigo, mas estarão
sujeitas à tributação no momento de sua internação.
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2º Não se aplica o regime ﬁscal previsto neste
artigo a:
a) durante o prazo estabelecido no art. 4º, inciso
VIII, da Lei nº 7.232, de 29 de outubro de 1984, bens
ﬁnais de informática;
b) armas e munições de qualquer natureza;
c) automóveis de passageiros;
d) bebidas alcoólicas;
e) perfumes;
f) fumos e seus derivados.
Art. 5º As importações de mercadorias destinadas às áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP)
e Bonﬁm (ALCB) estarão sujeitas a guia de importação
ou documento de efeito equivalente, previamente ao
desembaraço aduaneiro.
Parágrafo único. As importações de que trata
este artigo deverão contar com a prévia anuência da
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.
Art. 6º A compra de mercadorias estrangeiras armazenadas nas áreas de livre comércio de Pacaraima
(ALCP) e Bonﬁm (ALCB) por empresas estabelecidas
em qualquer outro ponto do território nacional é considerada, para efeitos administrativos e ﬁscais, como
importação normal.
Art. 7º A venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas
fora das áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP)
e Bonﬁm (ALCB), para empresas ali sediadas, é equiparada à exportação.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a aplicação de regimes aduaneiros especiais para as mercadorias estrangeiras destinadas às áreas de Livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonﬁm (ALCB), assim
como para as mercadorias delas procedentes.
Art. 9º O Banco Central do Brasil normatizará os
procedimentos cambiais aplicáveis às operações das
áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonﬁm (ALCB), criando mecanismos que favoreçam seu
comércio exterior.
Art. 10. O limite global para as importações por
meio das áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP)
e Bonﬁm (ALCB) será estabelecido, anualmente, pelo
Poder Executivo, no ato que o ﬁzer para as demais
áreas de livre comércio.
Parágrafo único. A critério do Poder Executivo,
poderão ser excluídas do limite global as importações
de produtos pelas áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonﬁm (ALCB), destinados exclusivamente à reexportação, vedada a remessa de divisas
correspondentes e observados, quando reexportados,
todos os procedimentos legais aplicáveis às exportações brasileiras.
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Art. 11. Estão as áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonﬁm (ALCB) sob a administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus
– SUFRAMA, que deverá promover e coordenar suas
implantações, sendo, inclusive, aplicada no que couber, às áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e
Bonﬁm (ALCB), a legislação pertinente à Zona Franca
de Manaus, com suas alterações e respectivas disposições regulamentares.
Parágrafo único. A Suframa haverá preço público
pela utilização de suas instalações e pelos serviços de
autorização, controle de importações e internamentos
de mercadorias nas áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonﬁm (ALCB) ou destas para outras
regiões do País.
Art. 12. As receitas decorrentes das cobranças dos
preços públicos dos serviços de que trata o parágrafo
único do art. 11 desta lei, nas áreas de livre comércio
de Pacaraima (ALCP) e Bonﬁm (ALCB), serão parcialmente aplicadas em educação, saúde e saneamento,
em proveito das comunidades mais carentes da zona
fronteiriça do Estado de Roraima, consoante projetos
especíﬁcos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa.
Art. 13. O Departamento da Receita Federal exercerá a vigilância nas áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonﬁm (ALCB) e a repressão ao
contrabando e ao descaminho, sem prejuízo da competência do Departamento de Polícia Federal.
Parágrafo único. O Poder Executivo deverá assegurar os recursos materiais e humanos necessários
aos serviços de ﬁscalização e controle aduaneiro das
áreas de livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonﬁm (ALCB).
Art. 14. As isenções e benefícios das áreas de
livre comércio de Pacaraima (ALCP) e Bonﬁm (ALCB)
serão mantidos durante vinte e cinco anos.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 25 de novembro de 1991. – 170º da
Independência e 103º da República. – FERNANDO
COLLOR – Marcílio Marques Moreira.
(À Mesa para decisão).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – O requerimento será despachado
à Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art.
216 do Regimento Interno desta Casa.
Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 240, DE 2004
Altera dispositivos da Lei nº 9.445, de
14 de março de 1997, para conceder subvenção econômica ao preço da gasolina
consumida por embarcações pesqueiras
nacionais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 1º da Lei nº 9.445, de 14
de março de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção econômica ao preço
do óleo diesel e da gasolina adquiridos para
o abastecimento de embarcações pesqueiras
nacionais, limitada ao valor da diferença entre
os valores pagos por embarcações pesqueiras
nacionais e estrangeiras. (NR)”
Art. 2º A subvenção de que trata esta lei será
compensada pelo excesso de arrecadação previsto na
margem de expansão explicitada na lei de diretrizes
orçamentárias referente ao exercício em que a subvenção tiver eﬁcácia.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Esta proposição destina-se a estender à compra
da gasolina a mesma subvenção econômica que atualmente é concedida ao óleo diesel pela Lei nº 9.445, de
14 de março de 1997, em benefício das embarcações
pesqueiras nacionais.
A subvenção ao diesel surgiu em virtude da Medida Provisória nº 1.557-6, de 1997, convertida pelo
Congresso na atual Lei nº 9.445, de 1997. O objetivo
da lei é o de fortalecer a competitividade da pesca
nacional, assegurando aos pesqueiros brasileiros o
acesso a um combustível com preço não superior
ao pago pelas embarcações estrangeiras. Em 14 de
agosto de 1997, o Poder Executivo baixou o Decreto
nº 2.302, regulamentando a matéria e instituindo uma
série de exigências e controles destinados a coibir
desvios do combustível. Em 30 de janeiro deste ano
de 2004, o Poder Executivo revogou o citado Decreto
nº 2.302 e baixou o Decreto nº 4.969, que introduz algumas modiﬁcações nos procedimentos envolvendo
a subvenção ao diesel.
Embora o óleo diesel constitua o combustível mais
largamente consumido pelas embarcações do setor,
não se deve esquecer que uma parcela considerável
dos proﬁssionais da pesca se valem de embarcações
equipadas com motores de pequena potência, movidos à gasolina. É o caso sobretudo da chamada “ra-
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betinha”, barco de preço acessível, com baixo custo
de manutenção e que permite a navegação em rios
de pouca profundidade.
A concessão de uma subvenção econômica também a esses pequenos pescadores que utilizam a gasolina constitui, acima de tudo, uma questão de justiça.
Mas há outras razões. Se o preço do combustível for barateado, a pesca mais artesanal se tomará competitiva
e poderá dinamizar as economias locais, fortalecendo
sistemas de produção econômica e ecologicamente
sustentáveis. As pequenas comunidades do interior,
até agora tão esquecidas, poderão desenvolver-se. O
resultado será uma maior produção de pescado – acarretando uma redução no seu preço para o consumidor
– e uma redução do ﬂuxo migratório para as cidades.
Não obstante o indubitável mérito do projeto, sua
aprovação estará necessariamente sujeita ao cumprimento das exigências contidas nos arts. 14 a 17 da Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF). O art. 14 da lei, em
particular, exige uma estimativa do valor da renúncia
ﬁscal, no exercício em que iniciar sua vigência e nos
dois seguintes. Requer também que a renúncia tenha
sido considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que esteja acompanhada de medidas de
compensação. Como não é possível prever o prazo de
tramitação deste projeto e, portanto, sua entrada em
vigor, esta exigência não poderá ser cumprida neste
estágio inicial da vida do projeto.
Por outro lado, antecipa-se que o volume de renúncia ﬁscal seja pouco signiﬁcativo, uma vez que as
embarcações movidas a gasolina são utilizadas sobretudo por pescadores artesanais, com operações em
pequena escala. Sendo assim, a subvenção possivelmente será coberta pela margem de expansão das
receitas prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), o que atende aos propósitos da LRF.
Tendo em vista que a medida proposta terá consideráveis benefícios não só do ponto de vista social
mas também em termos de maior oferta de pescado
e preservação ambiental, pedimos o apoio dos nobres
colegas para a aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004. – Arthur
Virgílio.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.445, DE 14 DE MARÇO DE 1997
Concede subvenção econômica ao
preço do óleo diesel consumido por embarcações pesqueiras nacionais.
Regulamento
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 1.557-6, de 1997, que o
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Congresso Nacional aprovou, e eu, Antônio Carlos
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção econômica ao preço do óleo diesel
adquirido para o abastecimento de embarcações pesqueiras nacionais, limitada ao valor da diferença entre
os valores pagos por, embarcações pesqueiras nacionais e estrangeiras.
Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará
as condições operacionais para o pagamento e controle da subvenção de que trata este artigo.
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 1.557-5, de 16 de
Janeiro de 1997.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Congresso Nacional, 14 de março de 1997; 176º
da Independência e 109º da República. – Senador
Antônio Carlos Magalhães, Presidente do Congresso Nacional.
Este texto não substitui no DOU de 15-3-1997.
(Às Comissões de Assuntos Sociais e
Assuntos Econômicos, cabendo à última decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 241, DE 2004
Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei Eleitoral), para ampliar a
segurança e a ﬁscalização do voto eletrônico mediante a emissão de comprovante
de votação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 59 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997, com a redação dada pela Lei nº 10.740, de
2003, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º a
7º renumerando-se os atuais §§ 4º a 7º como 8º a 11.
“Art.59 ...................................................
..............................................................
§ 4º A urna eletrônica disporá de mecanismo para emitir o voto impresso, com a discriminação dos candidatos votados, que será
depositado pelo eleitor em urna convencional,
sob às vistas dos mesários.
§ 5º Se, ao conferir o voto impresso, o
eleitor não concordar com os dados nele registrados, poderá cancelá-lo e repetir a votação pelo sistema eletrônico. Caso reitere a
discordância entre os dados da tela da urna
eletrônica e o voto impresso, seu voto será
colhido em separado e apurado na forma que
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for regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, observado, no que couber, o disposto no
art. 82 desta lei.
§ 6º Na véspera do dia da votação, o
juiz eleitoral, em audiência pública, sorteará
três por cento das urnas de cada zona eleitoral, respeitado o limite mínimo de três urnas
por município, que deverão ter seus votos impressos contados e conferidos com os resultados apresentados pelo respectivo boletim
de urna.
§ 7º A diferença entre o resultado apresentado no boletim de urna e o da contagem
dos votos impressos será resolvida pelo juiz
eleitoral, que também decidirá sobre a conferência de outras urnas.
..................................................... (NR)”
Art. 2º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
com a redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 61-B:
“Art. 61-B. Os tribunais eleitorais somente
proclamarão o resultado das eleições depois
de procedida a conferência a que se referem
os §§ 6º e 7º do art. 59.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observado o disposto no art. 16, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 4, de 1993.
Justiﬁcação
O objetivo deste projeto é afastar qualquer possibilidade de fraude na votação eletrônica, mediante
a alteração da Lei Eleitoral a ﬁm de permitir ao eleitor
conferir o seu voto impresso em papel e, em seguida,
depositá-lo pessoalmente em urna convencional.
Devemos observar que a preocupação com a segurança do voto eletrônico foi objeto de duas recentes
leis que alteraram a Lei Eleitoral, especiﬁcamente o seu
art. 59 que trata do sistema eletrônico de votação.
A mais recente, a Lei nº 10.740, de 1º de outubro
de 2003, que altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997, e a Lei nº 10.408, de 10 de janeiro de 2002,
para implantar o registro digital do voto, derrogou a
citada Lei nº 10.408, de 2002, cujo objetivo expresso
também era ampliar a segurança e a ﬁscalização do
voto eletrônico.
Ambas as leis se originaram de projetos apresentados nesta Casa.
A derrogada Lei nº 10.408, de 2002, resultou do
Projeto de Lei nº 194, de 1999, apresentado originalmente pelo então Senador Roberto Requião e que
sofreu modiﬁcações durante a tramitação.
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Já a Lei nº 10.740, de 2003, com menos de um
ano de vigência e ainda não aplicada em qualquer
eleição, resultou do Projeto de Lei nº 172, de 2003, de
autoria do Senador Eduardo Azeredo, com o objetivo
de implantar o registro digital do voto mediante a substituição das medidas de ﬁscalização do voto eletrônico
introduzidas na Lei Eleitoral pela já mencionada Lei nº
10.408, de 2002.
Não obstante, a alegada segurança oferecida
pelo registro digital de votos, conforme prevê a Lei nº
10.740, de 2003, entendemos que a derrogação da Lei
nº 10.408, de 2002, subtraiu da Lei Eleitoral os mecanismos de ﬁscalização do voto que era de fácil compreensão pelo eleitos em razão de poder este veriﬁcar,
no ato de votação, se o voto impresso corresponde ao
que ele assinalou aos candidatos que escolheu, cujos
números digitou na urna eletrônica.
Tendo em vista esse objetivo de recuperar a previsão do voto impresso contida na Lei nº 10.408, de
2002, recomenda a boa técnica legislativa o aproveitamento dos dispositivos recentemente revogados pela
Lei nº 10.740, de 2003, pois já estavam assimilados
pela Justiça Eleitoral, candidatos e eleitores.
Pretendemos, portanto, restaurar as normas contidas na Lei nº 10.408, de 2002, que previam a impressão
do voto, exceto quanto à proibição de o próprio eleitor
manusear o seu voto impresso para depositá-lo em urna
convencional, sem, contudo, revogar o registro digital
do voto introduzido pela Lei nº 10.740, de 2003.
Assim, propomos a alteração da redação dos
dispositivos introduzidos pela Lei nº 10.408, de 2002,
como parágrafos do art. 59 da Lei nº 9.504, de 1997
(Lei Eleitoral), mediante nova redação para o § 4º e
repristinação do conteúdo dos seus §§ 5º ao 7º que
tiveram a redação inteiramente modiﬁcada pela citada Lei nº 10.740, de 2003, com o objetivo de substituir
o voto impresso pela assinatura digital, que constitui
mecanismo eletrônico de segurança do voto.
Também propomos a repristinação do conteúdo do art. 61-A, que foi revogado pela mesma Lei nº
10.740, de 2003, mediante a introdução do art. 61-B,
de idêntica redação, de modo a contornar a proibição
de aproveitamento de dispositivo revogado, contida na
letra c do art. 12 da Lei Complementar nº 95, de 1998,
com a redação dada pela Lei Complementar nº 107,
de 2001. Neste caso, a alteração proposta está vinculada ao ressurgimento dos citados §§ 6º e 7º do art.
59, introduzidos pela Lei nº 10.408, de 2002.
Não obstante a curta duração de vigência da Lei
nº 10.408, de 2002, quase inteiramente revogada pela
Lei nº 10.740, de 2003, concordamos com as advertências dos especialistas em segurança eletrônica quando
aﬁrmam não haver sistema eletrônico perfeitamente
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seguro, haja vista que mesmo o sistema bancário, que
investe muito dinheiro em tecnologia de segurança
eletrônica, ainda não conseguiu esse intento, pois rotineiramente tomamos conhecimento de que pessoas
tiveram seus depósitos e aplicações ﬁnanceiras subtraídas por quadrilhas especializadas no assunto.
Não podemos creditar a nossa conﬁança na segurança e correção dos programas usados nas urnas
eletrônicas apenas à boa-fé dos técnicos do TSE.
Justiﬁca-se, assim, a retomada da discussão sobre o assunto, de modo a prevenir a fraude eleitoral
que, se vier a ocorrer colocará em risco não só o nosso sistema eleitoral mas também a própria democracia
representativa entre nós praticada.
Em face do exposto, contamos com a compreensão dos nossos pares para que possamos tornar
mais seguro o nosso processo de votação eletrônico
o qual tem sido, até agora, motivo de orgulho para os
brasileiros.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004. – Gerson Camata.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições.
O Vice-Presidente da República no exercício do
cargo de Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Disposições Gerais
Art. 1º As eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de
estado e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito,
senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador dar-se-ão, em todo o País, no
primeiro domingo de outubro do ano respectivo.
Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições:
I – para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado e do
Distrito Federal, senador, deputado federal, deputado
estadual e deputado distrital;
II – para prefeito, vice-prefeito e vereador.
Art. 2º Será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta
de votos, não computados os em branco e os nulos.
§ 1º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no
último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados, e considerando-se eleito o que
obtiver a maioria dos votos válidos.
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§ 2º Se, antes de realizado o segundo turno,
ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de
candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes,
o de maior votação.
§ 3º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores,
remanescer em segundo lugar mais de um candidato
com a mesma votação, qualiﬁcar-se-á o mais idoso.
§ 4º A eleição do presidente importará a do candidato a vice-presidente com ele registrado, o mesmo
se aplicando à eleição de governador.
Art. 3º Será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados
os em branco e os nulos.
§ 1º A eleição do prefeito importará a do candidato a vice-prefeito com ele registrado.
§ 2º Nos municípios com mais de duzentos mil
eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos §§
1º a 3º do artigo anterior.
Art. 4º Poderá participar das eleições o partido
que, até um ano antes do pleito, tenha registrado seu
estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão
de direção constituído na circunscrição, de acordo com
o respectivo estatuto.
Art. 5º A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal
Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a
aplicação das regras ﬁxadas nos arts. 83 a 89.
§ 1º A votação eletrônica será feita no número do
candidato ou da legenda partidária, devendo o nome
e fotograﬁa do candidato e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer no painel da urna eletrônica,
com a expressão designadora do cargo disputado no
masculino ou feminino, conforme o caso.
§ 2º Na votação para as eleições proporcionais,
serão computados para a legenda partidária os votos
em que não seja possível a identiﬁcação do candidato, desde que o número identiﬁcador do partido seja
digitado de forma correta.
§ 3º A urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os painéis referentes às eleições proporcionais e, em seguida, os referentes às eleições
majoritárias.
§ 4º A urna eletrônica disporá de recursos que,
mediante assinatura digital, permitam o registro digital
de cada voto e a identiﬁcação da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor. (Redação
dada pela Lei nº 10.740, de 1º-10-2003)
§ 5º Caberá à Justiça Eleitoral deﬁnir a chave
de segurança e a identiﬁcação da urna eletrônica de
que trata o § 4º. (Redação dada pela Lei nº 10.740,
de 1º-10-2003)
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§ 6º Ao ﬁnal da eleição, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos, com aplicação do registro de horário e do arquivo do boletim
de urna, de maneira a impedir a substituição de votos
e a alteração dos registros dos termos de início e término da votação. (Redação dada pela Lei nº 10.740,
de 1º-10-2003)
§ 7º O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a
treinamento. (Redação dada pela Lei nº 10.740, de
1º-10-2003)
....................................................................................
LEI Nº 10.740, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003
Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e a Lei nº 10.408, de 10 de
janeiro de 2002, para implantar o registro
digital do voto.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Os arts. 59 e 66 da Lei nº 9.504, de 30
de setembro de 1997, com as alterações introduzidas
pela Lei nº 10.408, de 10 de janeiro de 2002, passam
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 59. ..............................................................
§ 4º A urna eletrônica disporá de recursos que,
mediante assinatura digital, permitam o registro digital
de cada voto e a identiﬁcação da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor.
§ 5º Caberá à Justiça Eleitoral deﬁnir a chave
de segurança e a identiﬁcação da urna eletrônica de
que trata o § 4º .
§ 6º Ao ﬁnal da eleição, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos, com
aplicação do registro de horário e do arquivo do boletim de urna, de maneira a impedir a substituição de
votos e a alteração dos registros dos termos de início
e término da votação.
§ 7º O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a
treinamento”.(NR)
“Art.66. ...............................................................
§ 1º Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos
por ele ou sob sua encomenda, utilizados nas urnas
eletrônicas para os processos de votação, apuração
e totalização, poderão ter suas fases de especiﬁcação
e de desenvolvimento acompanhadas por técnicos
indicados pelos partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público, até seis meses
antes das eleições.
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§ 2º Uma vez concluídos os programas a que se
refere o § 1º , serão eles apresentados, para análise,
aos representantes credenciados dos partidos políticos
e coligações, até vinte dias antes das eleições, nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral, na forma de
programas-fonte e de programas-executáveis, inclusive
os sistemas aplicativo e de segurança e as bibliotecas
especiais, sendo que as chaves eletrônicas privadas e
senhas eletrônicas de acesso manter-se-ão no sigilo
da Justiça Eleitoral. Após a apresentação e conferência, serão lacradas cópias dos programas-fonte e dos
programas compilados.
§ 3º No prazo de cinco dias a contar da data da
apresentação referida no § 2º , o partido político e a
coligação poderão apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral.
§ 4º Havendo a necessidade de qualquer alteração nos programas, após a apresentação de que trata
o § 3º , dar-se-á conhecimento do fato aos representantes dos partidos políticos e das coligações, para
que sejam novamente analisados e lacrados.
...................................................................”(NR)
Art. 2º São revogados os arts. 61-A, da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997 e 4º da Lei nº 10.408
de 10 de janeiro de 2002.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observado o disposto no art. 16 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 4, de 1993.
Brasília, 1º de outubro de 2003. – 182º da Independência e 115º da República. – LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA – Márcio Thomaz Bastos.
Este texto não substitui o publicado no DOU, de 2-10-2003.

LEI Nº 10.408, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para
as eleições, para ampliar a segurança e a
ﬁscalização do voto eletrônico.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O art. 59 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido dos §§ 4º a 8º,
com a seguinte redação:
“Art.59. ...............................................................
§ 4º A urna eletrônica disporá de mecanismo que
permita a impressão do voto, sua conferência visual
e depósito automático, sem contato manual, em local
previamente lacrado, após conferência pelo eleitor.
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§ 5º Se, ao conferir o voto impresso, o eleitor não
concordar com os dados nele registrados, poderá cancelá-lo e repetir a votação pelo sistema eletrônico. Caso
reitere a discordância entre os dados da tela da urna
eletrônica e o voto impresso, seu voto será colhido em
separado e apurado na forma que for regulamentada
pelo Tribunal Superior Eleitoral, observado, no que
couber, o disposto no art. 82 desta lei.
§ 6º Na véspera do dia da votação, o juiz eleitoral,
em audiência pública, sorteará três por cento das urnas
de cada zona eleitoral, respeitado o limite mínimo de
três urnas por município, que deverão ter seus votos
impressos contados e conferidos com os resultados
apresentados pelo respectivo boletim de urna.
§ 7º A diferença entre o resultado apresentado no
boletim de urna e o da contagem dos votos impressos
será resolvida pelo juiz eleitoral, que também decidirá
sobre a conferência de outras urnas.
§ 8º O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a
treinamento.”(NR)
Art. 2º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 61-A:
“Art. 61A. Os tribunais eleitorais somente proclamarão o resultado das eleições depois de procedida a conferência a que se referem os §§ 6º e 7º do
art. 59.”
Art. 3º O art. 66 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 66. Os partidos e coligações poderão ﬁscalizar todas as fases do processo de votação e apuração
das eleições e o processamento eletrônico da totalização dos resultados.
§ 1º Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos
por si ou sob encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas para o processo de votação e apuração, serão
apresentados para análise dos partidos e coligações,
na forma de programas-fonte e programas-executáveis,
inclusive os sistemas aplicativo e de segurança e as
bibliotecas especiais, sendo que as chaves eletrônicas
privadas e senhas eletrônicas de acesso se manterão
no sigilo da Justiça Eleitoral.
§ 2º A compilação dos programas das urnas eletrônicas, referidos no § 1º, será feita em sessão pública, com prévia convocação dos ﬁscais dos partidos
e coligações, após o que serão lacradas cópias dos
programas-fonte e dos programas compilados.
§ 3º No prazo de cinco dias, a contar da sessão
referida no § 2º, o partido ou coligação poderá apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral.
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§ 4º Havendo necessidade de modiﬁcação dos
programas, a sessão referida no § 3º realizar-se-á,
novamente, para este efeito.
§ 5º A carga ou preparação das urnas eletrônicas
será feita em sessão pública, com prévia convocação
dos ﬁscais dos partidos e coligações para a assistirem
e precederem aos atos de ﬁscalização, inclusive para
veriﬁcarem se os programas carregados nas urnas
são idênticos aos que foram lacrados na sessão referida no § 2º deste artigo, após o que as umas serão
lacradas.
§ 6º No dia da eleição, será realizada, por amostragem, auditoria de veriﬁcação do funcionamento das
urnas eletrônicas, por meio de votação paralela, na
presença dos ﬁscais dos partidos e coligações, nos
moldes ﬁxados em resolução do Tribunal Superior
Eleitoral.
§ 7º Os partidos concorrentes ao pleito poderão
constituir sistema próprio de ﬁscalização, apuração e totalização dos resultados contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à
Justiça Eleitoral, receberão, previamente, os programas
de computador e os mesmos dados aumentadores do
sistema oﬁcial de apuração e totalização.”(NR)
Art. 5º Esta lei entra vigor na data de sua publicação, observado o disposto no art. 16 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 4, de 1993.
Brasília, 10 de janeiro de 2002. – 181º da Independência e 114º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Aloysio Nunes Ferreira Filho.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11-1-2002.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania em decisão terminativa).
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 242, DE 2004
Dá nova redação a dispositivos da Lei
nº 9.613, de 3 de março de 1998, para prever a aﬁançabilidade do crime de lavagem
de dinheiro, a indisponibilidade de bens e
maior controle sobre as transações realizadas por servidores ou agentes públicos,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.1º .................................................. ”.
Pena: reclusão de quatro a doze anos e
multa”. (NR)
”§ 5º A pena será reduzida de um a dois
terços e começará a ser cumprida em regime
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aberto, podendo o juiz substituí-la por pena
restritiva de direitos, se o autor, co-autor ou
partícipe colaborar espontaneamente com as
autoridades, prestando esclarecimentos que
conduzam à apuração das infrações penais e
de sua autoria ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime” (NR).
Art.2º .....................................................
“Parágrafo único. A denúncia será instruída com indícios suﬁcientes da existência do
crime antecedente, sendo puníveis os fatos
previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou
isento da pena o autor daquele crime”. (NR)
“Art. 3º Nos crimes disciplinados nesta lei,
a ﬁança poderá atingir até o valor total estimado
envolvido na prática criminosa”. (NR)
“Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento
do Ministério Público, ou representação da
autoridade policial, ouvido o Ministério Público em vinte e quatro horas, havendo indícios
suﬁcientes do crime deﬁnido no art. 1º desta
lei, poderá decretar a qualquer tempo:
1 – a apreensão ou o seqüestro de bens,
direitos ou valores do acusado obtidos de forma
ilícita, ainda que transferidos ou mantidos em
nome de terceiros ou misturados ao patrimônio
legalmente constituído, até o valor total estimado envolvido na prática criminosa ou do produto
e dos rendimentos auferidos, procedendo-se
na forma dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
I – Código de Processo Penal;
II – a indisponibilidade total ou parcial dos
bens do acusado ou de terceiro, que deverá
abranger o valor integral estimado envolvido
na prática criminosa, assegurando, no mínimo, na impossibilidade dessa estimativa, o
completo ressarcimento do dano causado ao
erário público.
§ 1º........................................................
§ 2º O juiz determinará a liberação dos
bens, direitos e valores apreendidos, seqüestrados ou declarados indisponíveis quando
comprovada a licitude de sua origem.
§ 3º Nenhum pedido de restituição ou de
disponibilidade será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz
determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores.
§ 4º A ordem de prisão de pessoas, de
apreensão, seqüestro ou indisponibilidade de
bens, direitos ou valores, poderá ser suspensa
pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando
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a sua execução imediata possa comprometer as investigações ou quando se tornarem
desnecessárias.
§ 5º A medida de que trata o inciso II do
caput deste artigo será levantada no caso de
absolvição ou de extinção da punibilidade por
decisão transitada em julgado.
§ 6º Enquanto pendente decisão de extradição, o Supremo Tribunal Federal decretará
a medida prevista no inciso II do caput deste
artigo” (NR)
..............................................................
“Art. 11. .................................................
..............................................................
§ 4º As pessoas referidas no art. 9º desta lei, quando o cliente for servidor ou agente público, manterão arquivo permanente e
atualizado em que conste o nome completo,
número de identidade e registro no cadastro
de pessoas físicas, endereço residencial e
comercial, e comprovante de rendimentos, o
qual deverá servir como referência para qualquer operação ou transação a ser realizada,
observado o seguinte:
I – as operações ou transações superiores à renda mensal do servidor ou agente público só poderão ser realizadas ou contatadas
por ele pessoalmente;
II – todas as operações ou transações de
servidor ou agente público cujo valor ultrapassar o limite referido no inciso II, a, do caput
deste artigo, serão comunicadas à autoridade
competente, independentemente de qualquer
análise ou providência prévia” (NR)
“Art. 12. .................................................
.............................................................
II – multa pecuniária variável, de 10%
(dez por cento) até o dobro do valor da operação, ou até 200% (duzentos por cento) do lucro
obtido ou que presumivelmente seria obtido
pela realização da operação, ou, ainda, multa
de até 4.000 (quatro mil) salários mínimos”.
..............................................................
...................................................... (NR)
“Art. 16. O Coaf será composto por servidores públicos de reputação ilibada e reconhecida competência, designados em ato
do Ministro de Estado da Fazenda, dentre
os integrantes do quadro de pessoal efetivo
do Banco Central do Brasil, da Comissão de
Valores Mobiliários, da Superintendência de
Seguros Privados, da Procuradoria-Geral da
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Fazenda Nacional, da Secretaria da Receita
Federal, do Ministério Público Federal, de órgão
de inteligência do Poder Executivo, do Departamento de Polícia Federal, do Ministério da
Relações Exteriores e da Controladoria-Geral
da União, atendendo, nesses quatro últimos
casos, à indicação dos respectivos Ministros
de Estado”. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O projeto de lei que ora se apresenta traz alterações fúndamentais na atual Lei de Lavagem de Dinheiro
– Lei nº 9.613, de 1998 – e tem como fonte motivadora
o Relatório Final da “CPI dos Fiscais do ICMS” da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mais
conhecida como CPI do “Propinoduto”, que investigou
um prejuízo superior a US$30 milhões ao erário público, resultante de fraudes cometidas por funcionários
públicos estaduais e federais ao ﬁsco estadual.
Em primeiro lugar, a presente proposta vislumbra um necessário aumento dos parâmetros mínimo
e máximo da pena aplicável em crimes de lavagem
de dinheiro.
No Direito Penal Comparado, são díspares os
parâmetros na atribuição de pena a semelhantes ilícitos. Desse modo, a pena privativa de liberdade é ﬁxada
segundo critérios próprios à legislação de cada país:
na Argentina e em Portugal, a variação da pena é de
dois a dez anos; na Alemanha, de cinco a dez; na Itália,
de quatro a doze anos; no México, de cinco a quinze.
Já nos Estados Unidos, a pena máxima a ser aplicada pode chegar aos vinte anos de prisão, sendo que
naquele país não há ﬁxação de pena mínima.
Pela atual redação da Lei nº 9.613, de 1998, o
estabelecimento de pena de reclusão pode variar entre três e dez anos, parâmetros insuﬁcientes ante a
gravidade do crime de lavagem de dinheiro, em regra
cometido em decorrência de atividades profundamente
danosas à República, como nos casos de terrorismo,
tráﬁco de drogas, contrabando de armas ou em escândalos como o investigado pela CPI do “Propinoduto”.
Por semelhantes razões, optamos por uma variaçâo de pena um pouco mais elevada nos seus parâmetros mínimo e máximo que os deﬁnidos anteriormente.
Não obstante, a lei apresenta uma grave contradição no seu texto e, tendo em vista a ﬂagrante inconstitucionalidade do art. 2º, § 2º, que impede a aplicação
do art. 366, do Código de Processo Penal, cumpre optar
pela completa supressão do mencionado dispositivo,
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reconvertendo-se o § 1º do art. 2º, da Lei de Lavagem
de Dinheiro em parágrafo único.
É que o § 1º do art. 2º, da Lei de Lavagem de
Dinheiro, torna inaplicável o art. 366, do Código de
Processo Penal (CPP), que cuida da suspensão do
processo resultante de citação por edital. Tal a regra
jamais poderia ser suprimida no contexto da lei, pois
o acusado tem a garantia constitucional de ser informado do inteiro teor da acusação que pesa contra si,
em respeito ao princípio da ampla defesa.
Ressalte-se, a propósito, que a Lei nº 9.613/98,
após afastar, inconstitucionalmente, a aplicação do
art. 366, do CPP, revela toda a sua contradição ao
invocar expressamente, em seu art. 4º, § 3º, o artigo
366 do CPP.
Patente, nesses termos, o paradoxo do texto legal,
que em um momento afasta um dispositivo do Código
de Processo Penal para logo em seguida reconhecer
sua aplicabilidade. Tal constatação exige o aperfeiçoamento da norma, pela reconversão do § 1º em parágrafo único, com a total supressão do § 2º.
Outra importante alteração no texto legal diz respeito à restrição do controvertido benefício “delação
premiada”. Com efeito, tal como na Lei do Crime Organizado – nº 9.034, de 1995 – e na Lei dos Crimes
Hediondos – Lei nº 8.072, de 1990 – a Lei de Lavagem
de Dinheiro prevê o mecanismo da “delação premiada”,
a beneﬁciar autor, co-autor ou partícipe que contribuam
espontaneamente para a descoberta do crime.
O instrumento legal da delação premiada é tema
controverso e, na opinião de inúmeros especialistas em
Direito Penal, não mereceria ser albergado pela legislação brasileira. De fato, para não poucos estudiosos,
a delação premiada, tal como estabelecida pelo § 5º,
do artigo 1º, da Lei nº 9.613, de 1998, converte-se,
na prática, em instrumento de premiação de traidor, o
que, em verdade, demonstra a falência do Estado em
sua capacidade investigativa e punitiva.
Nesse sentido, opina o célebre jurista Eugenio Raúl
Zaffaroni, membro da Suprema Corte argentina.
Vale ressaltar, no entanto, que o mecanismo da
delação premiada também conta com defensores nos
universos jurídico e político, que o reputam útil e eﬁcaz
no combate à criminalidade. Nesses termos, cumpre ao
legislador adequar a lei, aparando-lhes os excessos,
pela retirada da prerrogativa conferida ao magistrado
de até mesmo não aplicar a pena, conforme prescrição legal vigente.
A presente proposta torna o crime aﬁançável, e
prevê que a ﬁança pode atingir até o valor total estimado envolvido na prática criminosa. Essa alteração
é imperiosa, pois busca, de forma imediata, recuperar o prejuízo sofrido pelo Estado. Crimes de ordem ﬁ-
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nanceira não devem ser inaﬁançáveis. A punição mais
eﬁcaz e utilitária para o que a moderna Criminologia
denomina “criminosos do ‘colarinho branco” é a que se
dirige ao patrimônio, pois anula o ganho obtido com
o crime e – mais importante – possibilita ao Estado
minimizar as suas conseqüências para a sociedade.
A aﬁançabilidade do crime de lavagem de dinheiro,
portanto, associada à possibilidade de aplicação de
alto valor para a ﬁança, é um primeiro passo para a
recapitalização do Erário público.
Os crimes de lavagem de dinheiro, que agridem
a ordem econômico-ﬁnanceira nacional acima de qualquer outro bem jurídico tutelado, o estabelecimento
de ﬁança em altos patamares pode levar o Estado a
recuperar um razoável quantum desviado, como no
caso investigado pela CPI do “Propinoduto”. A ﬁança
pode efetivamente operar em prol da ambicionada restituição do status quo ante, no que tange às perdas
impostas aos cofres públicos, razão pela qual deve ser
albergada pela lei.
Em seguida, as alterações feitas no art. 4º incrementam a persecução penal do Estado. Com inspiração
buscada na “Convenção das Nações Unidas contra o
Crime Organizado Transnacional”, celebrada em Palermo/Itália, em 15 de dezembro de 2000, e já outorgada
por nosso Congresso Nacional, o seqüestro de bens
móveis obtidos ilicitamente passa a abarcar expressamente as hipóteses de bens móveis transferidos a
terceiros ou convertidos em ativos lícitos ou misturados
ao patrimônio legalmente constituído.
Além disso, acrescenta o instituto da indisponibilidade de bens – ausência irrazoável na lei, o qual
é já contemplado no campo da improbidade administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992). Assim,
veriﬁcada a existência de indícios suﬁcientes de lavagem ou ocultação de bens, poderá o juiz decretar a
indisponibilidade de todos os bens do acusado, ou de
parte deles, até que se descubra qual o montante exato correspondente ao produto do crime. E um ganho
para a sociedade, pois incrementa-se o rol das medidas assecuratórias processuais penais, diﬁcultando o
desfazimento e a pulverização do patrimônio por parte
do agente criminoso.
Não menos fundamental é a inovação trazida com
a adição do § 4º ao art. 11. As instituições elencadas
no art. 9º da lei – garantes do sistema de prevenção
criado pela lei – terão de manter, obrigatoriamente,
registro atualizado sobre seus clientes que sejam
servidores ou agentes públicos, com destaque para o
comprovante de rendimentos, o qual deverá servir de
referência para qualquer transação contratada.
Ademais, as transações superiores à renda comprovada só poderão ser contratadas pelo servidor pes-
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soalmente, e o limite de transação ﬁxado pela autoridade competente como “gatilho” para a comunicação da
instituição-garante passa a ser vinculativo e ensejador
de comunicação obrigatória no caso de servidores públicos. Atualmente, mesmo ultrapassado tal limite, as
instituições-garantes só comunicam o fato à autoridade
competente após análise prévia (que evidencie uma
suspeita). Doravante, independentemente de análise
ou providência prévia, tratando-se de servidor público,
a comunicação deverá ocorrer.
O presente projeto aumenta o valor da multa pecuniária às instituições-garantes que não obedecerem
ao disposto na lei. Na redação vigente do art. 12 da Lei
de Lavagem de Dinheiro, o legislador optou por fazer
menção expressa a multa no valor de até R$200 mil,
decisão que tornará a pena pecuniária estabelecida
cada vez menos importante, uma vez que a lei não
conta com mecanismo algum de atualização monetária
da multa expressa em moeda nacional. Desse modo,
a nova redação, com valor atribuído em salários mínimos, resolve o problema.
Caberá ao novo texto legal, por último, incluir o
Ministério Público Federal no rol dos órgãos públicos
que compõem o COAF, nossa unidade de inteligência
ﬁnanceira, ausência até hoje injustiﬁcada.
O projeto de lei em comento, como se observa,
é de importância capital no fortalecimento das instituições brasileiras para o combate sem tréguas, para
a prevenção e repressão aos crimes de lavagem de
dinheiro, principalmente quando praticados por funcionários públicos, usurpadores da ética pública.
Aperfeiçoada a Lei de Lavagem de Dinheiro, haverá de consolidar-se como instrumento genuinamente republicano, ainda mais adequado a promover uma
proteção adicional e mais efetiva ao patrimônio e ao
interesse públicos.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004. – Ney
Suassuna.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998
Dispõe sobre os crimes de lavagem
ou ocultação de bens, direitos e valores; a
prevenção da utilização do sistema ﬁnanceiro para os ilícitos previstos nesta lei; cria o
Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, e dá outras providências.
O Presidente da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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CAPÍTULO I
Dos Crimes de Lavagem ou Ocultação
de Bens, Direitos e Valores
Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de crime:
I – de tráﬁco ilícito de substâncias entorpecentes
ou drogas aﬁns;
II – de terrorismo e seu ﬁnanciamento; (Redação
dada pela Lei nº 10.701, de 9-7-2003)
III – de contrabando ou tráﬁco de armas, munições ou material destinado à sua produção;
IV – de extorsão mediante seqüestro;
V – contra a Administração Pública, inclusive a
exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço
para a prática ou omissão de atos administrativos;
VI – contra o sistema ﬁnanceiro nacional;
VII – praticado por organização criminosa;
VIII – praticado por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-D
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal). (Inciso incluído pela Lei nº 10.467,
de 11-6-2002)
Pena: reclusão de três a dez anos e multa.
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar
ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores
provenientes de qualquer dos crimes antecedentes
referidos neste artigo:
I – os converte em ativos lícitos;
II – os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou
recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;
III – importa ou exporta bens com valores não
correspondentes aos verdadeiros.
§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I – utiliza, na atividade econômica ou ﬁnanceira, bens,
direitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo;
II – participa de grupo, associação ou escritório
tendo conhecimento de que sua atividade principal
ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos
nesta lei.
§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo
único do art. 14 do Código Penal.
§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços,
nos casos previstos nos incisos I a VI do caput deste
artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou
por intermédio de organização criminosa.
§ 5º A pena será reduzida de um a dois terços e
começará a ser cumprida em regime aberto, podendo o juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la por pena
restritiva de direitos, se o autor, co-autor ou partícipe
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colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das
infrações penais e de sua autoria ou à localização dos
bens, direitos ou valores objeto do crime.
CAPÍTULO II
Disposições Processuais Especiais
Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei:
I – obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão, da
competência do juiz singular;
II – independem do processo e julgamento dos
crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda
que praticados em outro país;
III – são da competência da Justiça Federal:
a) quando praticados contra o sistema ﬁnanceiro e a ordem econômico-ﬁnanceira, ou em detrimento
de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas;
b) quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal.
§ 1º A denúncia será instruída com indícios suﬁcientes da existência do crime antecedente, sendo
puníveis os fatos previstos nesta lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime.
§ 2º No processo por crime previsto nesta lei,
não se aplica o disposto no art. 366 do Código de
Processo Penal.
Art. 3º Os crimes disciplinados nesta lei são insuscetÍveis de ﬁança e liberdade provisória e, em caso
de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.
Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério
Público, ou representação da autoridade policial, ouvido o
Ministério Público em vinte e quatro horas, havendo indícios suﬁcientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou
da ação penal, a apreensão ou o seqüestro de bens, direitos ou valores do acusado, ou existentes em seu nome,
objeto dos crimes previstos nesta lei, procedendo-se na
forma dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3
de outubro de 1941 – Código de Processo Penal.
§ 1º As medidas assecuratórias previstas neste
artigo serão levantadas se a ação penal não for iniciada
no prazo de cento e vinte dias, contados da data em
que ﬁcar concluída a diligência.
§ 2º O juiz determinará a liberação dos bens, direitos e valores apreendidos ou seqüestrados quando
comprovada a licitude de sua origem.
§ 3º Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários
à conservação de bens, direitos ou valores, nos casos
do art. 366 do Código de Processo Penal.
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§ 4º A ordem de prisão de pessoas ou da apreensão ou seqüestro de bens, direitos ou valores, poderá
ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público,
quando a sua execução imediata possa comprometer
as investigações.
Art. 5º Quando as circunstâncias o aconselharem,
o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa
qualiﬁcada para a administração dos bens, direitos ou
valores apreendidos ou seqüestrados, mediante termo
de compromisso.
Art. 6º O administrador dos bens:
I – fará jus a uma remuneração, ﬁxada pelo juiz,
que será satisfeita com o produto dos bens objeto da
administração;
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Os projetos lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.
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Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.287, DE 2004
Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 78, de 2004,
que submete à apreciação do Senado Federal, a indicação do Senhor Oscar de Moraes
Cordeiro Neto para exercer o cargo de Diretor
da Agência Nacional de Águas – ANA.
A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, em
votação secreta realizada em 24 de agosto de 2004,
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador Paulo Octávio, sobre a Mensagem nº 78, de 2004,
opina pela aprovação da indicação do Senhor, Oscar de
Moraes Cordeiro Neto, para exercer o cargo de Diretor
da Agência Nacional de Águas – ANA, por 19 votos
favoraveis, 00 contrário (os) e 00 abstenção (ões).
Sala das Comissões, 24 de agosto de 2004. –
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RELATÓRIO
Relator: Senador Paulo Octávio
Nos termos do Artigo 52, inciso III, alínea f da
Constituição Federal, combinado com o disposto nos
arts. 9º e 22 da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000,
o Senhor Presidente da República submete, por meio
da Mensagem nº 78, de 2004 (mensagem 313/2004
na origem), à consideração dos Senhores Membros
do Senado Federal o nome do Senhor Oscar de Moraes Cordeiro Netto para exercer o cargo de Diretor da
Agência Nacional de Águas – ANA, para um mandato de 4 (quatro) anos no lugar da Senhora Duma Celi
Pena Pereira, cujo mandato expirou.
De acordo com a Lei nº 9.984, de 17 de julho de
2000, a Agência Nacional de Águas – ANA, trata-se
de uma autarquia federal sob regime especial, com
autonomia administrativa e ﬁnanceira, vinculada ao
Ministério do Meio Ambiente, e que tem por ﬁnalidade
implementar, em sua esfera de atribuições, a Política
Nacional de Recursos Hídricos.
A Autarquia, com sede e foro no Distrito Federal, atua em obediência aos fundamentos, objetivos,
diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e se desenvolve em articulação com
órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo-lhe importantíssimas atribuições para
o desenvolvimento sustentável do país.
Enumeramos tais atribuições, concedidas pela
Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000 pela sua importância:
• supervisionar, controlar e avaliar as
ações e atividades decorrentes do cumprimento da Legislação Federal pertinente aos
recursos hídricos;
• disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política
Nacional de Recursos Hídricos;
• outorgar, por intermédio de autorização,
o direito de uso de recursos hídricos, em corpos de água de domínio da União;
• ﬁscalizar os usos de recursos hídricos
nos corpos de água de domínio da União;
• elaborar estudos técnicos para subsidiar a deﬁnição pelo Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União;
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• estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de Comitês de Bacia Hidrográﬁca;
• implementar, em articulação com os
Comitês de Bacia Hidrográﬁca, a cobrança
pelo uso de recursos hídricos de domínio da
União;
• arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da cobrança
pelo uso de recursos hídricos de domínio
da União;
• planejar e promover ações destinadas
a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e
inundações no âmbito do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em
articulação com o Órgão Central do Sistema
Nacional de Defesa Civil, em apoio aos Estados e Municípios;
• promover a elaboração de estudos para
subsidiar a aplicação de recursos ﬁnanceiros
da União em obras e serviços de regularização
de cursos de água, de alocação e distribuição
de água e de controle da poluição hídrica, em
consonância com o estabelecido nos planos
de recursos hídricos das respectivas bacias
hidrográﬁcas;
• promover a coordenação das atividades
desenvolvidas no âmbito da Rede Hidrometeorológica Nacional;
• organizar, implantar e gerir o Sistema
Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos;
• estimular a pesquisa e a capacitação
de recursos humanos para a gestão de recursos hídricos;
• prestar apoio aos Estados na criação
de órgãos gestores de recursos hídricos;
• propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabelecimento de incentivos,
inclusive ﬁnanceiros, a conservação qualitativa
e quantitativa dos recursos hídricos.
A Agência Nacional de Águas – ANA é dirigida
por uma Diretoria Colegiada, composta por 5 (cinco)
Membros, nomeados pelo Presidente da República,
com mandatos não coincidentes de 4 (quatro) anos,
admitida uma única recondução consecutiva.
O Dr. Oscar de Moraes Cordeiro Netto é indicado
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente para ocupar,
pelo prazo de 4 (quatro) anos, o cargo de Diretor da
Agência Nacional de Águas – ANA.
Especialista de ampla formação acadêmica e
proﬁssional na área de recursos hídricos, o Dr. Oscar
de Moraes Cordeiro Netto cursou Engenharia Civil na
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Universidade de Brasília – UnB, de 1973 a 1978, estando hoje com 25 anos de carreira proﬁssional, com
Diploma de Estudos Aprofundados – DEA na conceituada internacionalmente Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées, em 1989, no tema Técnica e Gestão
do Meio Ambiente – Subárea Economia e Gestão do
Meio Ambiente, tendo obtido o seu Doutorado STE
– Ciências e Técnicas Ambientais, nesta mesma escola, em 1989.
O Dr. Oscar de Moraes Cordeiro Netto tem experiência proﬁssional e acadêmica rica e diversiﬁcada,
praticamente em todos os campos de recursos hídricos:
Professor-Adjunto do Departamento de Engenharia
Civil e Ambiental da Universidade de Brasília – UnB,
desde 1996, é também Professor Associado do Centro de Desenvolvimento Sustentável – CDS da UnB,
colaborador do Centro de Estudos em Regulação de
Mercados do Departamento de Economia, do Núcleo
de Estudos e de Políticas de Desenvolvimento Agrícola
e de Meio Ambiente – NEPAMA e do Centro Integrado
de Ordenamento Territorial.
Nos últimos anos, o Dr. Oscar de Moraes Cordeiro Netto foi Presidente da Associação Brasileira
de Recursos Hídricos – ABRH (período 2002/2003),
Conselheiro do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, Conselheiro do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, Membro da Comissão Brasileira
para o Programa Hidrológico Internacional da Unesco,
Presidente da Câmara Técnica do Plano Nacional de
Recursos Hídricos do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos e, a nível
internacional, Consultor do Global Water Partnership.
Possui o Dr. Oscar de Moraes Cordeiro Netto vasta experiência proﬁssional na área pública, iniciativa
privada e organismo internacional como demonstram
sua passagem pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, em 1995/1996, Pesquisador
do Centro de Ensino e Pesquisa para a Gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente, de 1988 a 1995, em
Paris – França, Consultor da ENGEVIX S/A, de 1986
a 1988, Coordenador no Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica – DNAEE, de 1982 a 1985,
e Engenheiro da Companhia de Águas e Esgotos de
Brasília atual Companhia de Saneamento do Distrito
Federal, de 1978 a 1980.
Realizou, ainda, o Dr. Oscar de Moraes Cordeiro Netto numerosas e importantes consultorias para
o Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos – CGEE, Unesco, Ministério das
Cidades, Agência Nacional de Águas – ANA, Banco
Mundial, Comissão Mundial de Barragens, Ministério
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do Meio Ambiente e o Programa de Modernização do
Setor de Saneamento – PMSS.
Publicou também, o indicado, 9 livros em parceria, 9 artigos em periódicos, 52 comunicações
apresentadas em Simpósios e Congressos e orientou 44 Mestrados e Doutorados com 51 participações em Bancas de Trabalhos de Conclusão em
nível de Doutorado, Mestrado e Projetos Finais de
Graduação.
O Dr. Oscar de Moraes Cordeiro Netto tem formação e experiência em todas as atribuições concedidas à Agência Nacional de Águas -ANA acima
relacionadas, com grande conhecimento geográﬁco
e do conhecimento das injunções da questão do uso
da água no País e uma visão abrangente na agenda
internacional.
Não é do nosso conhecimento nenhuma questão
que desabone a conduta ética, moral e proﬁssional do
Dr. Oscar de Moraes Cordeiro Netto.
Diante do exposto, entendemos que os Senhores Senadores Membros da Comissão de Serviços de
infra-estrutura já possuem os elementos
suﬁcientes e necessários para a apreciação do
nome do Senhor Oscar de Moraes Cordeiro Netto
para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional
de Águas, com mandato de 4(quatro) anos.
É o Relatório.
Sala da Comissão, 24 de agosto de 2004, – Paulo Octávio, Relator.
PARECER Nº 1.288, DE 2004
Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura sobre a Mensagem nº 93 de 2004 (nº
364/2004, na origem) que submete a apreciação do Senado Federal, a indicação do
Senhor José Airton Félix Cirilo da Silva
para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT,
na vaga do Senhor Luis Afonso dos Santos Senna.
A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura em
votação secreta realizada em 24 de agosto de 2004,
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador José Maranhão sobre a mensagem nº 93 de
2004 opina pela aprovação da indicação do Senhor
José Airton Félix Cirilo da Silva para exercer o cargo
de Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, na vaga do Senhor Luis Afonso dos
Santos Senna por 18 votos favoráveis, 1 contrário(os)
e 0 abstenção(ões).
Sala das Comissões, 24 de agosto de 2004. –
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RELATÓRIO
Relator: Senador José Maranhão
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, por meio da Mensagem nº 93, de 2004 (nº 364,
de 2004, na origem), submete ao exame do Senado
Federal a indicação do Senhor José Airton Félix Cirilo
da Silva para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANIT).
A ANTT, autarquia especial vinculada ao Ministério dos Transportes, foi criada pela Lei nº 10.233, de 5
de junho de 2001, que dispõe sobre a reestruturação
dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho
Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a
Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência
Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes.
A indicação em apreço obedece ao disposto no
art. 52, III, f, da Constituição Federal, que atribui competência privativa a esta Casa do Parlamento para
aprovar previamente, por voto secreto, após argüição
pública, a escolha de titulares dos cargos enunciados
na Lei Maior e de outros “que a lei determinar”.
Em conformidade com o citado dispositivo constitucional, o art. 53, § 1º, da Lei nº 10.233, de 2001,
determina que os membros da Diretoria da ANTT serão nomeados pelo Presidente da República, após
aprovação pelo Senado Federal. Em complementação, ﬁxa os requisitos aplicáveis aos ocupantes dos
cargos de diretor.
O indicado para o cargo é cidadão brasileiro,
nascido em Aracati, Estado do Ceará. Graduou-se
em Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza
(UNIFOR-CE) em 1983, e em Direito, em 1997, pela
mesma instituição. No período 1999-2000, especializou-se em Direito Público na Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), obtendo, em 2001, o grau de
Mestre nesse campo do conhecimento.
O currículo do indicado reúne experiências em
ambas as áreas de sua formação acadêmica. Como
engenheiro civil ou como advogado, atuou predominantemente em empresas privadas, embora haja registro de
trabalhos realizados junto a prefeituras municipais.
No setor público, todavia, concentra-se a maior
parte de suas atividades – desenvolvidas ora no âmbito
do poder legislativo, ora no do executivo. No primeiro
caso, enquadram-se os dois mandatos parlamentares
que exerceu nas câmaras de vereadores dos municípios cearenses de Icapuí (1982-1985) e Fortaleza
(2000-2004). No executivo, destaca-se a sua experiência administrativa como prefeito municipal de Icapuí
(CE), cargo que exerceu pela primeira vez no período
de 1985 a 1988, e ao qual retomou, para novo mandato, em 1992.
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A análise do curriculum vitae encaminhado em
anexo à Mensagem nº 93, de 2004 (nº 364, de 2004,
na origem), evidencia que a formação acadêmica e o
histórico proﬁssional do indicado o credenciam para
o desempenho das atividades do cargo para o qual
foi escolhido pelo Exmo. Sr. Presidente da República.
Consideram-se atendidos os requisitos estabelecidos
no art. 53 da Lei nº 10.233, de 2001, segundo o qual
o ocupante de cargo de Diretor da ANTT deve ser
brasileiro, ter idoneidade moral e reputação ilibada,
formação universitária, experiência proﬁssional compatível com os objetivos, atribuições e competências
da Agência, e elevado conceito no campo de suas
especialidades.
Isto posto, submetemos à apreciação e ao julgamento desta douta Comissão a indicação do Senhor
José Airton Félix Cirilo da Silva, constante da referida
mensagem presidencial, em cumprimento ao disposto
no art. 52, III, f, da Constituição Federal, combinado com
o art. 53 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001.
Sala da Comissão, em 24 de agosto de 2004.
– José Maranhão, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Os pareceres lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.175, DE 2004
Requer Voto de Aplauso ao jornal Diário de Petrópolis pelo transcurso de seu
cinqüentenário.
Requeiro nos termos do art. 222 do Regimento
Interno e ouvido o Plenário que seja consignado nos
anais do Senado, Voto de Aplauso ao jornal Diário de
Petrópolis pelo transcurso de seu cinqüentenário .
Requeiro ainda que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento do editor do jornal homenageado
Paulo Antonio Carneiro Dias.
Justiﬁcação
A homenagem que ora formulo justiﬁca-se pelo
feito extraordinário do Diário de Petrópolis principalmente num país em que grande parte dos jornais não
suportando enormes diﬁculdades no setor, surgem e
desaparecem em pouco espaço de tempo. São cinco
décadas de bom trabalho jornalístico em boa parte por
mim atentamente acompanhado. Sei que isso se deve
ao dinamismo, à capacidade administrativa e à correção
de seu diretor, Paulo Antonio Carneiro Dias.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004.
– Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.PSDB – TO) – Nos termos do art. 222, §1º, do
Regimento Interno, o requerimento será despachado
à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – O Senhor Presidente da República adotou, em 20 de agosto de 2004, e publicou no
mesmo dia, a Medida Provisória nº 208, de 2004,
que “Altera dispositivos da Lei nº 9.678, de 3 de julho de 1998, que institui a Gratiﬁcação de Estímulo à Docência no Magistério Superior, e dá outras
providências.”
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e
seus parágrafos, ﬁca assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Suplentes

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
1.Paulo Octávio (PFL)
José Agripino (PFL)
2.Demóstenes Torres (PFL)
Arthur Virgílio (PSDB)
3.Antero Paes de Barros (PSDB)
Tasso Jereissati (PSDB)
4.Lúcia Vânia (PSDB)
PMDB
Renan Calheiros
Hélio Costa
Sérgio Cabral

1.Luiz Otávio
2.Ney Suassuna
3.Garibaldi Alves Filho

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PSB/PTB)
Ideli Salvatti (PT)
1.Roberto Saturnino (PT)
João Capiberibe (PSB)
2.Geraldo Mesquita Júnior (PSB)
Duciomar Costa (PTB)
3.Ana Júlia Carepa (PT)

PPS(2)
1.vago

(1)O PL se desligou do Bloco de Apoio ao Governo em 13-4-2004
(2)Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

DEPUTADOS
PT
Arlindo Chinaglia
Angela Guadagnin

PFL
José Carlos Aleluia
Rodrigo Maia

1.José Roberto Arruda
2.Onyx Lorenzoni
PP

Pedro Henry

1.Celso Russomanno
PSDB

Custódio Mattos

1.Alberto Goldman
PTB

José Múcio Monteiro

1.Ricarte de Freitas

Sandro Mabel

1.Miguel de Souza
PPS

Júlio Delgado

1.Lupércio Ramos
PSB

Renato Casagrande

1.Dr. Evilásio
PRONA(*)

Enéas

1.vago

(*) Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência recebeu o Aviso de nº
28, de 2004 (nº 316/2004, na origem), do Ministro da

1 Aelton Freitas

Titulares

1.André Luiz
2.Gustavo Fruet

1.Fernando Ferro
2.Ivan Valente

PL(1)

Mozarildo Cavalcanti

José Borba
Mendes Ribeiro Filho

Suplentes

1.Almeida Lima

Magno Malta

PMDB

– Publicação no DO: 20-8-2004 Ed. Extra;
– Designação da Comissão: 24-8-2004;
– Instalação da Comissão: 25-8-2004;
– Emendas: até 26-8-2004 (7º dia da publicação);
– Prazo ﬁnal na Comissão: 20-8-2004 a 2-9-2004(14º
dia);
– Remessa do processo à CD: 2-9-2004;
– Prazo na CD: de 3-9-2004 a 16-9-2004 (15º ao 28º
dia);
– Recebimento previsto no SF: 16-9-2004;
– Prazo no SF: de 17-9-2004 a 30-9-2004 (42º dia);
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 30-9-2004;
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD: de 1º-10-2004 a 3-10-2004 (43º ao 45º dia);
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
4-10-2004 (46º dia);
– Prazo ﬁnal no Congresso: 18-10-2004 (60 dias).

PDT
Jefferson Péres
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Fazenda, encaminhando, nos termos da Resolução
nº 64, de 1999, do Senado Federal, o 3º Relatório de
Progresso do Programa Nacional de Apoio à Gestão
Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros –
PNAFM, relativo ao segundo semestre de 2003.
O expediente, anexado ao processado da referida
resolução, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência recebeu do Ministério da
Fazenda, o Aviso nº 29, de 2004 (nº 322/2004, na origem), de 19 do corrente, encaminhando, nos termos
do art. 41 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, o relatório com as características das operações
de crédito analisadas no âmbito daquela Pasta no mês
de julho do corrente ano, a tabela demonstrativa da
Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito
Federal e a relação entre a Dívida Consolidada Líquida
e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.
O Ministro esclarece, ainda, que os dados relativos às dívidas consolidadas dos Estados foram extraídos dos Relatórios de Gestão Fiscal elaborados pelas
unidades da Federação, em cumprimento ao art. 54
da Lei Complementar nº 101, de 2000.
O expediente, anexado ao processado do Aviso
nº 9, de 2004, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência recebeu a Mensagem nº
148, de 2004 (nº 524/2004, na origem), de 20 do corrente, pela qual o Presidente da República, nos termos
do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita
autorização para contratar operação de crédito externo pela República Federativa do Brasil junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
– BIRD, no valor total de quinhentos e cinco milhões
e cinqüenta mil dólares dos Estados Unidos da América, cujos recursos constituirão o Primeiro Empréstimo Programático para a Sustentabilidade Ambiental,
no âmbito do Programa de Apoio Financeiro ao Brasil
(Paﬁb), destinados ao ﬁnanciamento de longo prazo
do Tesouro Nacional.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 684-L-PFL/2004
Brasília, 24 de agosto de 2004
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Onyx Lorenzoni para integrar, como membro suplente, a Co-
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missão Mista destinada a emitir parecer à Medida
Provisória nº 207, de 13 de agosto de 2004, que “Altera disposições das Leis nos 10.683, de 28 de maio
de 2003, e 9.650, de 27 de maio de 1998.”, em minha
substituição.
Atenciosamente, – Deputado José Carlos Aleluia, Líder do PFL.
Of. nº 764/2004
Brasília, 24 de agosto de 2004
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o Senhor Deputado Luiz Antônio Fleury (PTB-SP),
como titular, em substituição ao Senhor Deputado José
Múcio Monteiro (PTB-PE), para integrar a Comissão
Mista que analisa a Medida Provisória nº 207, de 13
de agosto de 2004, que “altera disposições das Leis
nos 10.683, de 28 de maio de 2003, e 9.650, de 27 de
maio de 1998”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos
de estima e elevada consideração. – Deputado José
Múcio Monteiro, Líder do PTB.
Of. nº 788/04-BLP
Brasília, 24 de agosto de 2004
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Bloco PL/PSL indica o Deputado Sandro Mabel (PL/GO),
na qualidade de titular, e o Deputado Miguel de Souza
(PL/RO), na qualidade de suplente, em substituição aos
anteriormente indicados, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 207, de 2004, que “altera disposições das Leis
nos 10.683, de 28 de maio de 2003 e 9.650, de 27 de
maio de 1998”.
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado
apreço e distinta consideração. – Deputado Sandro
Mabel, Líder do Bloco PL/PSL.
OF. PSDB/nº 1.026/2004
Brasília, 24 de agosto de 2004
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Alberto
Goldman, como membro titular, e a Deputada Yeda
Crusius, como membro suplente, para integrarem a
Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 207, de 2004, que “altera disposições das
Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, e 9.650, de
27 de maio de 1998”, em substituição aos anteriormente indicados.
Respeitosamente, – Deputado Custódio Mattos,
Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.PSDB – TO) – Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Há oradores inscritos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Antes de conceder a palavra a V.
Exª, concedo-a, pela ordem, à nobre Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição para
uma comunicação inadiável, conforme me possibilita
o Regimento.
Sr. Presidente, parece-me que os Senadores
Leonel Pavan e Aelton Freitas estão em primeiro e
segundo lugares, respectivamente. Então, quando for
oportuno, gostaria de me manifestar.
Muito obrigada.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, entendo que a Senadora Heloísa Helena deve
falar em primeiro lugar.
A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL) – Mas,
V. Exª chegou primeiro.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sim; mas
V. Exª tem sempre a preferência. Em segundo lugar,
seremos nós; em terceiro, o Senador Aelton Freitas.
O SR. AELTON FREITAS (PL – MG. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. AELTON FREITAS (PL – MG. Pela ordem.)
– Quero agradecer, Sr. Presidente, as gentilezas da
nobre Senadora Heloísa Helena e do Senador Leonel Pavan em pedir a palavra pela Liderança de meu
Partido, o PL, se possível, de imediato.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, solicitei a palavra para uma comunicação
inadiável.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) –Ouviremos o Senador Maguito Vilela,
pela ordem.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação inadiável no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Nobre Senador Leonel Pavan, esta Presidência concedeu a palavra, em primeiro lugar, à Senadora Heloísa Helena, porque sabe que S. Exª sempre respeita a ordem de chegada ao plenário e S. Exª,
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costumeiramente, o faz em primeiro lugar, mas quando
assim não é, S. Exª informa prontamente à Mesa.
Conhecendo a maneira gentil de S. Exª, a Presidência procedeu assim e, portanto, procede às inscrições de acordo com o solicitado: em primeiro lugar,
V. Exª, Senadora Heloísa Helena; em segundo lugar
V. Exª, Senador Leonel Pavan; e, em terceiro lugar V.
Exª, Senador Maguito Vilela.
Concedo, de imediato, a palavra, na condição
de Líder, ao Senador Aelton Freitas, que fará uso da
palavra para uma comunicação de interesse partidário
pelo Partido Liberal.
S. Exª dispõe de até cinco minutos.
Após, dando seqüência à lista de oradores inscritos, falará o Senador Osmar Dias, o primeiro orador
inscrito para esta sessão.
O SR. AELTON FREITAS (PL – MG. Pela Liderança do PL. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente
Eduardo Siqueira Campos, Srª Senadora Heloísa Helena, Srs. Senadores, companheiro Senador Osmar
Dias, grande representante da Bancada ruralista nesta
Casa, líder de nossa grande bandeira, da qual também
tenho a honra e orgulho em participar.
Para mim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
é uma satisfação, em um dia como o de hoje, receber
nesta Casa as ilustres presenças do Presidente da
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ),
com sede na cidade em que moro, Uberaba, Minas
Gerais, e a do diretor da entidade, Dr. Marco Túlio Andrade Barbosa, nessa tribuna, exatamente o que não
acontece por acaso.
Sr. Presidente, venho à tribuna para registrar o
importante movimento vivido pela ABCZ ao completar,
em 2004, 70 anos de existência e de excelentes serviços prestados à agropecuária nacional. Por todos os
atributos que marcam a atuação da ABCZ, há mais de
meio século trabalhando em prol do desenvolvimento
da agropecuária nacional, estou apresentando à Mesa
Diretora desta Casa um requerimento solicitando voto
oﬁcial de congratulação à ABCZ pela passagem dos
seus 70 anos, e ao seu Presidente, Dr. José Olavo
Borges Mendes, que encerra, na próxima semana,
um mandato de realizações ímpares à frente da instituição, deixando-a presente em todos os Estados do
nosso País.
Tenho a certeza, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de que o Senado Federal estará, dessa forma,
prestando homenagem das mais justas a um contingente signiﬁcativo da classe agrícola nacional.
Com sede na cidade de Uberaba, no Triângulo
Mineiro, a ABCZ conta com aproximadamente 13 mil
associados no Brasil e no exterior, coordenando ativi-

426

27510 Quarta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dades técnicas, políticas e econômicas, relacionadas
ao gado Zebu.
A ABCZ é referência internacional em sua área
de atuação e foi sistematicamente, ao longo de sua história, uma mola propulsora da agropecuária brasileira,
investindo em inovações cientíﬁcas e tecnológicas que
culminaram com o crescente aumento da qualidade
das criações nacionais.
As comemorações pela passagem dos 70 anos
da associação tiveram início com a solenidade realizada em Uberaba com a presença de ilustres ﬁguras
políticas das esferas municipal, estadual e federal, às
quais ﬁz questão de prestigiar.
Por minha história de vida ligada à causa agrícola, não poderia, tendo a oportunidade de fazê-lo nesta
tribuna, deixar de manifestar o meu reconhecimento a
essa associação, a ABCZ.
Trata-se de um reconhecimento quase unânime
entre aqueles que conhecem a instituição. O ilustre
Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, e o exMinistro dos Transportes, Anderson Adauto, que reassumiu o seu mandato na Câmara dos Deputados, são
testemunhas do quanto a ABCZ tem colaborado para
o desenvolvimento do nosso País, sobretudo com um
trabalho sobretudo com um trabalho obstinado de sua
atual diretoria, comandada com competência pelo Dr.
José Olavo Borges Mendes, bem como dos ex-presidentes que por lá passaram.
A ABCZ, Sr. Presidente, ainda organiza, anualmente, em Uberaba a ExpoZebu, evento de repercussão mundial que sempre demonstra o crescente salto
de qualidade genética experimentado pela bovinocultura nacional, bem como leilões e competições do
mais alto gabarito – apoiados pelo carinho acolhedor
da gente triangulina.
No momento em que apresento este voto de congratulações à ABCZ, pretendo homenagear de forma
especial o Dr. José Olavo Borges Mendes – e toda a
diretoria – pela dedicação com a qual guiou os caminhos dessa instituição nos últimos anos.
Desde que assumi o mandato de Senador da
República, tive a felicidade de estar ao lado desse
competente empresário em lutas importantes em defesa da agropecuária nacional, trabalhando com ele
para que esse setor fundamental a nossa economia
pudesse receber tratamento adequado por parte dos
órgãos públicos e de governo. Que o seu sucessor, o
Dr. Orestes Prata Tibery Júnior, tenha o mesmo sucesso e a mesma liberdade, para que possamos buscar
novas parcerias.
Tenho plena certeza, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, de que, ao aprovar este requerimento de
nossa autoria, a Mesa Diretora desta Casa estará pres-
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tando homenagem das mais justas não só à ABCZ, ao
Dr. José Olavo e à diretoria, mas a todos os agropecuaristas que trabalharam e trabalham incansavelmente
no campo neste País, superando obstáculos e batendo
sucessivos recordes de produção.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Mesa procederá à leitura do requerimento de autoria do nobre Senador Aelton Freitas.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.176, DE 2004
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, voto oﬁcial de congratulações para a Associação Brasileira dos Criadores de
Zebu (ABCZ), com sede em Uberaba/MG, que representa cerca de 13 mil associados (no Brasil e no exterior), tendo como objetivo a coordenação de todas as
atividades relacionadas ao zebu nas áreas técnica, política e econômica, de âmbito nacional, pelo transcurso
dos 70 anos de trabalho da referida entidade, iniciados
em 18 de junho de 1934, sob a antiga denominação
de Sociedade Rural do Triângulo Mineiro.
Requeiro igualmente que este voto seja extensivo, de forma especial, à pessoa do atual presidente
da ABCZ, Dr. José Olavo Borges Mendes, que encerra o seu mandato de 3 anos à frente desta instituição
em 30 de agosto do corrente, deixando um legado de
competência e dedicação integral ao pleno desenvolvimento da agropecuária nacional.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004.
– Aelton Freitas.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Mesa encaminhará os votos de congratulações apresentados e se associa, nobre Senador
Aelton Freitas, às homenagens prestadas por V. Exª
à Associação Brasileira dos Criadores de Zebu e ao
seu ilustre Presidente, que se encontra na tribuna de
honra, para alegria de todos os Srs. Senadores, que o
saúdam nas palavras expressadas da tribuna por V. Exª,
principalmente em função do término de seu mandato
à frente dessa tão importante associação.
A Presidência cumprimenta, portanto, a ABCZ
pelos setenta anos de história e reconhece o trabalho
da atual diretoria e a plena dedicação ao crescimento
do agronegócio brasileiro no mercado internacional,
com os avanços obtidos na criação do gado zebu.
Votos de muito sucesso à ABCZ, aos próximos
gestores e o reconhecimento pelo trabalho prestado
ao País.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra a V. Exª, Senadora
Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição para
uma comunicação em nome da Liderança do PT, após
o pronunciamento do Senador Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência anunciou as palavras do
Senador Osmar Dias como primeiro orador inscrito.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Falarei após o pronunciamento do Senador Osmar Dias,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Agradecendo a compreensão de V. Exª,
a Presidência assegurará a palavra ao Senador Osmar
Dias, como primeiro orador inscrito.
Tem a palavra V. Exª, que representa o Estado
do Paraná pelo PDT.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Siqueira Campos, Srªs e
Srs. Senadores, é bom que a Senadora Ideli esteja no
plenário, porque o assunto que me traz à tribuna é o
mesmo que debatemos hoje na Comissão de Educação. Aliás, é a terceira vez que falo sobre o assunto. A
primeira foi em dezembro do ano passado; a segunda,
em abril deste ano. E agora volto a falar.
Talvez eu tenha sido o primeiro Senador a denunciar a manobra do Governo para criar a Ancinav
(Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual). E
não estou falando aqui contra a criação da agência ou
contra a transformação da Ancine em Ancinav. Mas
quem leu a proposta de anteprojeto que está no site
do Ministério da Cultura vai entender o que vamos falar aqui e agora.
Hoje, na Comissão de Educação, eu não quis
polemizar. A Senadora Ideli Salvatti disse que não
entende por que se está tratando esse assunto como
tão polêmico.
As palavras dirigismo e autoritarismo não são
aceitas pelo Governo, mas vou reaﬁrmar aqui: esse
projeto, assim como aquele que cria o Conselho dos
Jornalistas, não é somente autoritário e dirigista, ele é
também centralizador, é abusado mesmo. Ele é muito
abusado, porque transforma uma agência do Governo num instrumento de controle, de administração, de
interferência indevida num setor de fundamental importância para o País.
E vou usar até os argumentos da Senadora Ideli
Salvatti, como o de que não estamos falando de qual-
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quer coisa. O mercado do audiovisual no Brasil e no
mundo inteiro é enorme e muito promissor, ﬁca atrás
apenas de outros segmentos da economia. É um mercado que cresce e que, nos Estados Unidos, tem uma
importância fundamental para a economia. São esses
argumentos que me trazem à tribuna. Não podemos
permitir que uma agência seja criada com a proposta
que está sendo feita.
Vou resumir o meu pronunciamento para haver
tempo de comentar determinados artigos. Sinto-me no
dever mesmo de estar aqui, como Presidente da Comissão de Educação e como cidadão, para denunciar
o que traz o anteprojeto do Ministério da Cultura que
trata da criação da Ancinav.
Gostaria de agradecer, antes de mais nada, aos
Senadores que me ajudaram, porque era para esse
projeto ter sido proposto por medida provisória. Se o
anteprojeto que está no site do Ministério da Cultura
já criou essa celeuma toda, imaginem se esse assunto fosse tratado por medida provisória, como tem
sido regra e hábito do Governo. E nós evitamos isso.
A Comissão de Educação do Senado evitou que essa
matéria fosse tratada por medida provisória quando
– o Senador Gerson Camata participou daqueles debates, e o Senador Papaléo Paes – ﬁzemos o Ministro
assumir o compromisso de que não encaminharia a
medida provisória, pois queríamos tempo para debater o assunto.
Era um assunto a ser tratado por medida provisória e, hoje, os argumentos da Líder do PT na Comissão
foram os seguintes: por que para tratar desse assunto
com tanta urgência? Por que tanta urgência em discutir
o anteprojeto em audiência pública?
Ora, o assunto era tão urgente para o Governo
que ele queria editar uma medida provisória. Ou então urgência e relevância não são importantes para o
Governo quando ele edita medida provisória?
Então, esses argumentos não servem. Aprovado o requerimento, como ocorreu hoje na Comissão
de Educação, queremos colocar todos na mesa para
debater: o Ministro da Cultura, o Ministro das Comunicações e todos os segmentos envolvidos, inclusive
a associação que pediu que o Governo editasse esse
projeto de lei.
Quero dizer também que li na imprensa esta semana que o Presidente da República não pôde ir ao
festival de cinema mais tradicional do País, que é realizado em Gramado, no Rio Grande do Sul, porque lá
ele ouviria protestos em função desse anteprojeto. Será
que as pessoas que estavam naquela ﬁnal do Festival de Cinema de Gramado combinaram, ﬁzeram um
complô para ﬁcar, todas elas, juntas, contra o projeto
do Governo? Será que todos lá armaram um complô
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e o projeto é bom? O Governo tem razão, mas todos
os que trabalham com cinema, com arte, com audiovisual são contra, porque combinaram, no Festival de
Gramado? E o Presidente não pôde ir ao encerramento
do festival para não ouvir protestos?
Será que todo mundo está errado, e o Governo,
no Senado Federal, quer empurrar esse projeto para
ser votado?
Demonstrarei o quanto esse projeto será prejudicial à cultura nacional e ao mercado de audiovisual,
tão propalado pelo próprio Governo.
A Ancinave, que está sendo proposta, vai muito
além do estabelecimento de um marco regulatório claro e conﬁável para a produção cultural neste País. No
anteprojeto que cria a Ancinave, notamos um autoritarismo e uma paixão pelo dirigismo típicos daqueles
que não fazem a menor questão de diferenciar políticas
circunstanciais de governo das políticas perenes.
Talvez o Presidente esteja pensando realmente
aquilo que falou no Gabão: que vai ﬁcar 37 anos. Então, se o projeto atende aos interesses do Presidente
e do Governo do PT, está bom, porque ninguém mais
vai governar o País, só o PT. Desse modo, o que o PT
pensa tem de ser perene. No entanto, nem tudo o que
o PT pensa está fazendo bem para o País. E, nesse
caso, a criação da Ancinave nos moldes propostos vai
fazer muito mal.
Aqueles que defendem o anteprojeto dizem que
não há dirigismo. Mas reparem o que determina o art.
1º: “Compete também à Ancinave o planejamento e
a administração das atividades cinematográﬁcas e
audiovisuais”. Estamos falando aqui do planejamento
e da administração das atividades cinematográﬁcas
e audiovisuais. Regulamentar e ﬁscalizar é papel do
Estado. Não temos dúvida disso. Quanto a planejar e
administrar, creio que há muita nostalgia. Penso que aí
esse projeto começa a ter cheiro de naftalina, a cheirar
a mofo. Trata-se realmente de uma volta a um passado
triste, porque estamos falando aqui de o Estado planejar
e administrar uma atividade exercida pela sociedade
civil. Isso está sendo proposto no anteprojeto.
Não adianta dizer que se trata somente de um
anteprojeto, porque, se não houver Oposição no País,
o anteprojeto vira lei. Assim, se não houver debate na
Comissão de Educação, pode até virar medida provisória, transformando-se em lei e impondo uma ditadura ao setor, como quer o Governo. A proposta é uma
verdadeira ditadura.
Li o art. 1º, que já é um forte indício de autoritarismo. Quanto ao art. 8º, é algo em que não dá para
acreditar. Não acredito no que leio. Meu Deus do Céu,
o que está escrito aqui? Vejam bem o que determina
o art. 8º, inciso I: “A liberdade será regra, salvo as
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proibições, as restrições e as interferências do Poder
Público”. É muito subjetivo. O Governo ﬁca com todo
o poder para proibir, restringir e interferir, como está
escrito no inciso I.
Isso não é autoritarismo? Então, o que será autoritarismo? Que liberdade é essa, em que se impõe
essa regra na criação de uma agência de audiovisual?
Será que somente aqueles que estão no poder são
iluminados, podendo decidir tudo a respeito desse
assunto no País? Podem proibir, restringir e interferir,
porque está escrito no anteprojeto de lei.
No inciso III do art. 8º, está escrito o seguinte: “o
proveito coletivo gerado pelo condicionamento deverá
ser proporcional à privação que ele impuser”. Lerei novamente, porque nem o Senador Papaléo Paes entendeu: “o proveito coletivo gerado pelo condicionamento
deverá ser proporcional à privação que ele impuser”.
Faço uma pergunta: quem será o sábio do Governo para estabelecer parâmetros a essas privações? O
Governo poderá proibir, restringir e interferir, e o proveito
coletivo gerado pelo condicionamento – ou seja, pela
restrição, pela proibição, pela interferência – deverá
ser proporcional à privação que ele impuser.
É difícil entender, mas isso é uma dinamite. O Governo ﬁca com um poder enorme nas mãos, e haverá
um sábio do Governo que vai dizer o que vai acontecer com o setor de audiovisual e cinema. As empresas
que investem nesse segmento e que estão gerando
os empregos ﬁcam sem qualquer poder de decisão. É
preciso respeitar isso.
Vamos adiante para mostrar que há autoritarismo de sobra.
Eu não pretendia fazer este pronunciamento hoje.
Eu falaria novamente da promessa não cumprida do
Governo de liberar recursos de crédito rural. Apenas
30% do que foi anunciado são recursos do crédito rural;
o resto é taxa de mercado. De 40 bilhões anunciados,
mais ou menos 12 bilhões são taxa de crédito rural, e
22% são taxa de mercado. Fazendo um mix, isso dá
16%, e o Governo anuncia que aumentou os recursos
de crédito rural, o que é outra farsa.
Falei sobre isso ontem e pretendia falar hoje de
novo. No entanto, houve muita provocação na Comissão de Educação. Disseram que estávamos querendo
usar o tema no período eleitoral. Não estou falando
em eleição. Falo aqui de um assunto do qual tratei em
dezembro e em abril, quando não havia eleição. Estou repetindo o meu discurso hoje, fazendo a mesma
denúncia.
Esse anteprojeto é uma loucura! Não é possível
entender o que o Governo pretende com isso. Não entendo quais são as mágicas do Governo para equilibrar
os deveres impostos aos exploradores das atividades
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e os direitos a eles reconhecidos. Fica difícil entender
como está escrito no inciso IV.
Há algo ainda pior. O parágrafo único do art. 22
diz que “ﬁca autorizado o Conselho Diretor a realizar
reuniões em caráter sigiloso, reservado, quando a publicidade puder colocar em risco a segurança do País,
violar segredo protegido e a intimidade de alguém”.
Não sei se estamos em 2004, mas parece que
não. O Conselho Diretor poderá realizar reuniões em
caráter sigiloso, reservado, quando a publicidade puder
colocar em risco a segurança do País, violar segredo
protegido e a intimidade de alguém. É outra coisa subjetiva, que vai deixar o setor nas mãos de um grupo
de pessoas, o qual decidirá secretamente o que vai
acontecer com as suas vidas.
O nosso percurso histórico – acredito – já nos
autoriza a afastar esse tipo de veleidade autoritária,
a respeito da qual a Senadora hoje protestou muito
quando falei. Entretanto, penso que já sofremos demais
e percorremos um caminho muito longo para termos
ainda de nos deparar com esse tipo de vocação ao autoritarismo, essa nostalgia que está sendo colocada.
Pelo menos é o que estou interpretando.
Se o que falei antes era ruim de absorver, escutem agora o que vou dizer. É o ponto mais alto ou mais
baixo, depende de como se olha. O inciso I do art. 43
concede à Ancinave a responsabilidade editorial e as
atividades de seleção e de direção da programação
da produção cinematográﬁca e audiovisual. Em outras
palavras, a responsabilidade por editar, selecionar e
dirigir a programação da produção cinematográﬁca é
da Ancinave. E, como todos sabemos, a Ancinave será
totalmente controlada pelo Governo. O controle é total. O centralismo vai ﬁcando mais forte a cada artigo
que se vai lendo.
Isso criou tanta perplexidade, que até o Ministro
da Cultura, Gilberto Gil, propôs a retirada desse dispositivo do texto e uma nova discussão do assunto. S.
Exª viu que a coisa é grave, que o que está escrito ali
é de um tempo muito obscuro que vivemos.
Lerei novamente. O art. 43, inciso I, concede à
Ancinave a responsabilidade editorial e as atividades
de seleção e de direção da programação da produção
cinematográﬁca e audiovisual. Fica tudo na mão da
Ancinave. Como propôs o Ministro, isso será retirado,
mas o caráter casuístico, dirigista, controlador e centralizador permanece no texto.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Permiteme V. Exª um aparte, Senador Osmar Dias?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – E o Congresso Nacional não pode aceitar um texto como esse, a
não ser que vote sem ler.
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Concedo, com satisfação, o aparte a V. Exª, Senador Gerson Camata.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senador
Osmar Dias, acompanhei, há mais ou menos um ano
ou antes disso, o esforço e a luta de V. Exª na Comissão
de Educação, o apelo e até o convite feito ao Ministro
da Cultura no sentido de que a proposta de criação da
Ancinav não fosse feita por medida provisória. E creio
que V. Exª evitou um desastre para o Governo, porque,
se não fosse um anteprojeto como esse que estamos
analisando, pelo conhecimento que V. Exª tem da matéria como Presidente da Comissão de Educação, o
Governo teria caído numa esparrela perigosíssima,
que o deixaria numa situação pior do que está hoje.
Tenho a mais absoluta certeza de que pessoas da tradição democrática do Ministro Gilberto Gil e do próprio
Presidente da República hão de rever isso. Esse texto
jamais poderá chegar ao Senado. E há aqui, veja V.
Exª, tentativas de censura para o futuro, porque já se
prevê, por exemplo, por meio dos serviços de exploração de telefone e de telefone celular, a transmissão
de imagens de televisão, de programação de televisão
e até de cinema. Diz o art. 45: “poderá limitar as atividades cinematográﬁcas e audiovisuais de prestadoras
de serviço de telecomunicações e suas coligadas, controladas e controladoras”. Quer dizer, algo que ainda
vai acontecer já está enquadrado aqui. De modo que
tenho certeza de que, depois de um estudo e uma reﬂexão mais profundos, esta Casa poderá fazer ver ao
Governo que não pode aceitar, nas condições em que
está aqui, a criação desse organismo. V. Exª disse bem
que se trata de um órgão ao estilo do Departamento
de Imprensa e Propaganda, do Presidente Getúlio Vargas, homenageado aqui hoje, e também daquilo que
tentaram fazer os militares quando criaram a Embraﬁlme, mas não o ﬁzeram com tanta ousadia e com tanta
coragem. Cumprimentos a V. Exª pela advertência que
faz ao Brasil e também ao Governo.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado,
Senador Gerson Camata, pelo aparte e pelo apoio
que V. Exª deu para que aquela medida provisória não
fosse encaminhada. Nós lutamos juntos, a Comissão
de Educação apoiou, e conseguimos evitar o desastre,
pois se ela tivesse sido aprovada, nós não estaríamos
mais com a possibilidade de discutir o tema.
Entendo que estamos aqui dando uma contribuição ao Governo, porque creio que o Governo não leu
direito o que escreveu. Se tivesse lido, não acredito
que tivesse feito o que fez. Provavelmente alguém escreveu esse texto por lá e passou despercebido, porque quem lê direitinho não vai concordar com o que
está escrito nele.
Senador Eduardo Azeredo.
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O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Osmar Dias, eu pude acompanhar também na Comissão de Educação não só a preocupação de V. Exª na
data de hoje, mas em várias outras reuniões e, sem
dúvida, esse é um ponto que nós não podemos deixar
passar em vão. Precisamos estar alertas, porque não é
possível que o dirigismo possa voltar a ser implantado
no Brasil da maneira que se pretende. A ideologia não
tem que prevalecer numa situação como essa. Nós temos que ter liberdade plena de expressão e de imprensa. De maneira que esse é um ponto com o qual V. Exª
tem toda razão de estar preocupado. Nós precisamos
ter o cinema nacional valorizado, a televisão brasileira
valorizada, e não será com o dirigismo de poucos que
vão dizer o que é bom e o que é ruim.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado,
Senador Eduardo Azeredo.
Encaminho-me para o ﬁnal, não sem antes fazer
outro alerta aos Senadores. Tramita na Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei nº 3.337, de 2004, que
trata das agências reguladoras. Como nós votaremos
um projeto que cria uma agência com características
novas se o projeto que regulamentará as novas agências sequer foi votado na Câmara dos Deputados?
Será que, depois de aprovarmos a criação da Ancinav,
não teremos que votá-la novamente porque ela não se
encaixará na lei aprovada?
Sr. Presidente, encerrarei, deixando um apelo
aos Senadores, mas principalmente um apelo aos representantes da Bancada de apoio ao Governo. Não
podemos defender, de forma até irresponsável, a aprovação de um projeto de lei que trará tantos danos a um
setor tão importante, como já foi exaltado pela própria
Senadora Ideli Salvatti.
Devemos debater esse assunto. A Comissão de
Educação já aprovou a realização de uma audiência
pública. Contudo, queremos a presença do Ministro
Gilberto Gil, porque, nas últimas vezes em que foi convidado, S. Exª não veio, enviou representante. Como
disse a Senadora Ideli Salvatti, esse é um assunto de
Estado e, por isso, é preciso que venha o Ministro e
não o seu representante, porque, dessa forma, ﬁcaria
mal para o Ministério.
O Senador Sérgio Cabral me pede um aparte.
Se o Presidente me permite, eu o concedo e encerrarei em seguida.
O Sr. Sérgio Cabral (PMDB – RJ) – Sr. Presidente, muito obrigado. Senador Osmar Dias, cumprimento-o
e manifesto o meu orgulho de vê-lo como Presidente
da Comissão de Educação, a nossa comissão-mãe
desse assunto. E, como Vice-Presidente da Subcomissão de Cinema do Senado, estou absolutamente
de acordo com as palavras de V. Exª. Promovemos,
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sob a liderança de V. Exª, um debate na Comissão de
Educação, a que, como bem disse V. Exª, o Ministro
não compareceu, enviou o Ministro interino – que é
mais Ministro interino do que Secretário Executivo do
Ministério – e também o Subchefe da Casa Civil. De
fato, nada de concreto foi discutido e aprofundado na
nossa Comissão. Agora, vem essa proposta absolutamente incoerente, de encontro a tudo que conseguimos para o cinema brasileiro nos últimos anos em
nosso País. Portanto, é um desrespeito à categoria, à
classe produtora de cinema no País, com uma visão
distorcida do papel do Estado na produção cinematográﬁca, o que muito nos preocupa. Fico feliz de ver V.
Exª abordando o tema e, como sempre, nos liderando
nesse processo.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado,
Senador Sérgio Cabral, pelo aparte e principalmente
pela sua atuação na Comissão de Educação, onde está
sempre presente participando dos debates.
Sr. Presidente, encerro fazendo um alerta ﬁnal.
Vamos fazer as audiências públicas, mas necessitamos da presença de quem pode falar pelo Ministério
efetivamente, porque todas as vezes que vem um representante, ele diz: “Isso é com o Ministro”. Considero
um desrespeito com o Senado Federal simplesmente
liquidar com a Ancine e dispensar os mandatos dos
atuais diretores da Ancine, já aprovados aqui. Houve
sabatina e o Senado aprovou os nomes dos diretores,
que estão no meio do mandato. Eu gostaria de ter uma
explicação de como ﬁcará essa situação também.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, o
Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador José Sarney.
PMDB – AP) – Concedo a palavra à Senadora Ideli
Salvatti, por cinco minutos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras
e Srs. Senadores, continuarei falando sobre o mesmo
tema. Como ﬁz na Comissão de Educação, repetirei
nesta tribuna a leitura do texto da Carta de Gramado,
de encerramento do Festival de Gramado, aprovada
por todos os participantes desse evento tão signiﬁcativo e representativo da produção cinematográﬁca
nacional.
A Carta de Gramado diz o seguinte:
O cinema e o audiovisual são estratégicos para a cultura e a economia do país e é
necessário ampliar e atualizar a sua legislação e regulação, abrangendo as novas mídias,
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garantindo a presença do conteúdo nacional,
em defesa da liberdade e da diversidade de
expressão.
A criação da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual (Ancinav), abrangendo o
cinema, a televisão e os demais segmentos
que compõem o setor audiovisual, é demanda
histórica do cinema brasileiro.
O anteprojeto apresentado pelo Governo deve seguir o seu caminho democrático
de consulta pública e discussão com a sociedade, com toda a transparência necessária,
tendo como instância privilegiada o Conselho
Superior de Cinema.
O Congresso Brasileiro de Cinema (CBC)
está em contato permanente com suas 54 entidades e, a partir disso, encaminhará ao Conselho Superior de Cinema um documento com
a consolidação das propostas do setor.
Assumimos o compromisso de trabalhar
para viabilizar e consolidar a indústria do audiovisual no País e estamos conﬁantes que, ao
ﬁnal desse processo, o cinema e o audiovisual brasileiros terão suas atividades ampliadas
para atender às expectativas de crescimento
e desenvolvimento do setor.
Viva o Cinema Brasileiro!
Gramado, 21 de agosto de 2004.
Fiz questão de registrar porque essa é a declaração ﬁnal do Festival de Gramado, onde se coloca de
forma muito clara que haver uma agência nacional que
regulamente a questão do cinema e do audiovisual é
muito importante. Em relação ao cinema, já temos a
Ancine, mas a veiculação das imagens, da cultura, dos
ﬁlmes não se dá apenas pelo cinema, mas é uma teia.
Os mecanismos são amplos e essa amplitude também
deve existir na agência que regula todo esse setor.
E durante o festival, mais uma vez, tivemos a
demonstração do quão importante é esse setor e do
interesse que está voltado ao debate que estamos
fazendo.
Em entrevista ao Caderno B – do Jornal do Brasil –, Steve Solot, vice-presidente
para operações latino-americanas da Motion
Pictures Association (MPA) – órgão que representa o interesse dos grandes estúdios
de Hollywood dentro e fora dos EUA –, disse
temer inovações previstas no projeto da Ancinav, como taxação de ﬁlmes distribuídos em
mais de 200 cópias, e ameaçou retaliar com
a exigência de medidas mais duras contra a
pirataria por parte do Governo.
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Ou seja, de toda a veiculação de cinema no mundo, 85% já é comandada pelos americanos. E ainda
se dão o desplante, o desfrute de vir durante o Festival de Gramado dar palpite a respeito de um projeto
que está em debate em nosso País. Então, são essas
as questões sobre as quais temos que debater, com
várias audiências públicas, todas as necessárias e
suﬁcientes, para que possamos ter clareza do que
está posto, dos interesses que estão por trás, porque
essa indústria do audiovisual movimenta bilhões. É a
segunda indústria em termos de faturamento nos Estados Unidos, a primeira é a bélica.
Aqui no Brasil, 80% do que é veiculado nos cinemas são ﬁlmes americanos. Em nossas tevês, 90%
dos ﬁlmes veiculados são americanos. É disso que estamos falando, desse domínio de mentes e corações.
E aí me parece bom fazer o debate, porque as coisas
às vezes aparecem atravessadas. Além disso, o projeto
nem existe, é um pré-projeto, que está em debate. O
site do Ministério da Cultura está aberto para que todo
mundo apresente sugestões, propostas, alterações. O
Conselho Superior de Cinema está debatendo o projeto, aceitando modiﬁcações. Portanto, não chegou
ao Congresso Nacional. Assim, qual é o autoritarismo
que existe se a proposta está sendo debatida, se está
aberta a sugestões? Não consigo entender determinadas lógicas colocadas nos discursos, porque vêm
no viés do autoritarismo.
Outro ponto refere-se ao pronunciamento anterior.
Insiste-se na tecla de que vai haver controle, vai haver
interferência, vai haver intervenção, vai haver dirigismo
por parte do Governo como se esse projeto estivesse regulamentando um órgão do Governo. A agência
reguladora não é um órgão do Governo, como não é
a Anatel, como não é Aneel, como não é a Agência
Nacional do Petróleo. São agências reguladoras que
têm sua atuação independentemente do Governo. Nenhum Governo, nem o atual nem o próximo, vai fazer
controle. É prerrogativa da agência reguladora. Sendo
assim, em todos os setores onde há agências reguladoras, elas têm a prerrogativa de ﬁscalizar, de intervir
e de controlar o setor pertinente a elas.
Às vezes as coisas chegam um pouco conturbadas e colocadas de forma que não correspondem
nem à verdade, nem à realidade. Por isso, penso que
é importante que façamos todas as audiências, chamemos os Ministros a esta Casa quantas vezes se
ﬁzerem necessárias, até porque, como eu disse na
Comissão de Educação, quando a proposta chegar,
primeiro irá para a Câmara dos Deputados para depois
virá para o Senado, e então haverá muito tempo para
o debate desse projeto, desse pré-projeto – ainda é
um pré-projeto –, o que vamos fazer com toda a cla-
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reza que o assunto requer. E volto a dizer: esse é um
assunto de soberania nacional, porque, por intermédio
do que se veicula pelos meios de comunicação, estão
dominando mentes e corações.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Sr. Presidente, Senador José Sarney, V. Exª é
uma pessoa que de cultura talvez entenda mais do
que todos nós juntos. Sabe, portanto, muito bem do
que estou falando.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive notícia,
por intermédio dos meios de comunicação, de que o
Partido dos Trabalhadores e o Sr. Delúbio de Castro
apresentaram ao Supremo Tribunal Federal interpelação
judicial referente à reportagem do jornal O Estado de
S. Paulo que transcreveria trecho de conversa minha
com o Senador Tião Viana, no plenário desta Casa, a
respeito das Parcerias Público-Privadas, as PPPs.
Aguardarei a notiﬁcação oﬁcial para somente
então me manifestar judicialmente. Entretanto, quaisquer que sejam os termos da interpelação, adiantome e trago a este Plenário considerações sobre os
fatos que fundamentam a atuação deste Parlamentar
no exercício do seu papel de crítica e ﬁscalização do
Governo, função inerente à Oposição.
Tenho criticado reiteradamente alguns pontos que
considero essenciais dos projetos das PPPs, que se
mostram, desde o início, bastante polêmicos. A propósito, quero reiterar a minha convicção de que as PPPs,
se bem implementadas e com as devidas e necessárias
correções, certamente constituirão importante instrumento de atração de investimento, haja vista as notórias diﬁculdades do Estado brasileiro. Reitero a minha
posição favorável à idéia e à implantação das PPPs.
Gostaria de relembrar as circunstâncias de sua
tramitação no Senado Federal: após a sua aprovação
na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, onde se
adiantou a tramitação exatamente sob o pretexto que a
matéria seria mais profundamente discutida na Comissão de Assuntos Econômicos, o relatório do Senador
Valdir Raupp foi lido na CAE no dia 18 de maio.
Naquela oportunidade, lembro que o Senador Pedro Simon já manifestava seus receios em relação ao
pleno atendimento à Lei de Licitações, de que houvera
sido Relator. Por sua vez, o Senador Roberto Saturnino
muito bem levantou o questionamento sobre o compartilhamento das responsabilidades nas parcerias, com
a emblemática expressão “capitalismo sem risco”.
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O Senador Antonio Carlos Magalhães pediu vista
do projeto, exatamente por perceber as contradições
que se apresentavam, a que o Senador Ramez Tebet
aquiesceu, concedendo vista coletiva.
Ao longo desse período, que contou inclusive
com a interrupção do recesso, inúmeros contatos foram feitos entre as assessorias, inclusive com representantes do Tesouro e da Fazenda, sem que se chegasse a um consenso a respeito principalmente da
forma de contabilização do comprometimento futuro
da receita com o pagamento das PPPs, de forma a
se respeitarem os limites da Lei de Responsabilidade
Fiscal e o atendimento às exigências moralizantes da
Lei de Licitações.
Foram requeridas audiências públicas para trazer
a opinião de especialistas e entidades interessadas, e
o nosso requerimento sequer foi votado na CAE.
Houve o comparecimento do Ministro do Planejamento, mesmo assim dúvidas não foram dissipadas. A
cada dia, recebíamos novos alertas de entidades como
a ONG independente, Transparência Internacional, Seção Brasil; o Sinduscon de São Paulo; representantes
de categorias e aposentados ligados aos fundos de
pensões, que davam conta de questões que exigiam
estudo mais apurado.
Preocupa-nos a possibilidade de recursos públicos ﬁnanciando a participação privada. Da mesma
forma, há de se impor uma limitação à participação
dos fundos de pensão.
Não ouvi ainda nenhuma voz se levantar para
contestar meu alerta de que as parcerias nesse sentido teriam muito mais de públicas do que de privadas.
Apesar da campanha sistemática de alguns setores
da sociedade, pressionando para a aprovação desse
projeto, ninguém tomou a iniciativa de demonstrar de
onde virá o capital para tais investimentos.
Percebe-se o poderoso lobby das grandes empreiteiras em favor do projeto como ele está e a controversa
participação dos fundos de pensões nas privatizações.
Recomendo pelo menos muita cautela.
A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Licitações foram frutos de anos de experiência e muita
discussão, especialmente no Congresso Nacional;
foram, sem dúvidas, os mais signiﬁcativos avanços
legislativos no que se refere à moralidade e responsabilidade com os gastos públicos; vieram exatamente
preencher lacuna legislativa que possibilitava toda a
sorte de desmandos e irresponsabilidades.
O que pretendo é que esta lei das PPPs não sirva
de atalho para distorção ou desvio dessas normas. Por
outro lado, governadores do PSDB já apresentaram os
seus projetos de PPPs. Portanto, descabe a crítica de
que queremos tirar proveito político da demora para a

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sua votação; seria irresponsável e impatriótico. Àqueles
que me acusam de dar tratamento mais político do que
técnico ao projeto quero lembrar que, ao longo desses vinte meses de mandato, em nenhum momento
ﬁz distinção entre projetos de interesse do Governo ou
da Oposição. Sempre tratei as matérias em tramitação
nesta Casa sob a ótica do interesse nacional, independentemente da sua autoria ou origem partidária, correndo inclusive o risco de ser taxado de governista por
alguns companheiros. A linha de oposição responsável
para mim não é mera retórica, e comprovei tal prática
ao tratar das grandes questões aqui discutidas, como
a reforma da Previdência, a tributária, a do Judiciário,
a nova Lei de Falência e muitos outros projetos de
profunda repercussão na vida nacional.
Por isso, rebato as insinuações de que eu ou
o PSDB estaríamos propositadamente retardando o
andamento da matéria, com ﬁns eleitoreiros. Repito: a
matéria decididamente merece reparos, e estou apresentando emendas nesse sentido.
Reaﬁrmo, pois, as graves falhas do projeto, a
que me reportarei agora de forma sucinta, ao mesmo
tempo em que disponibilizamos em nosso site uma
análise conceitual mais profunda.
Imaginem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
um Estado ﬁctício. Pois bem, esse Estado está com
os limites de endividamento superiores aos permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e, portanto,
impossibilitado de contrair novas dívidas. Pela própria
natureza dos projetos que serão fruto do contrato das
PPPs, haverá comprometimento do setor público com
pagamentos ao parceiro privado. O atual projeto não
estabelece as formas de como esse compromisso será
contabilizado. O valor presente será incorporado na
dívida pública para efeitos de enquadramentos na Lei
de Responsabilidade Fiscal? É uma pergunta que não
foi respondida. Haverá o limite para comprometimentos
de receita pública para efeitos de contrato das PPPs?
Nunca ninguém respondeu a essa pergunta. O atual
projeto não as responde muito menos.
Vamos adiante: esse mesmo Estado, por alguma
circunstância do destino, é dirigido por um grupo de
pessoas que têm interesse comum ou compromissos
com empreiteiras. O art. 12 do projeto das PPPs prevê
explicitamente que não se aplicam às garantias exigíveis do parceiro privado aquelas determinadas pela
legislação em geral. Isso signiﬁca dizer que é permitido que as garantias atinjam valores muito mais elevados que os previstos pela Lei de Licitações. Dirão “os
consultores” do projeto que tal medida faz sentido na
medida em que a complexidade do serviço que será
ofertado requer uma escolha mais cuidadosa dos possíveis parceiros.
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O texto atual da lei, ao permitir ignorar as limitações da legislação, impede que se estabeleça um
parâmetro objetivo para as garantias, contrariando o
princípio já estabelecido pela Lei de Licitações. Não havendo limites, o nosso administrador hipotético poderá
ﬁxar para determinados casos, por exemplo, garantias
no valor de 60% do valor da obra, e para outros 1%, a
seu bel-prazer, permitindo, portanto, o dirigismo.
O inciso III do art. 3º do projeto, que deﬁne o que
pode ser objeto de parceria pública-privada, permite
a execução de obra para “administrações públicas”.
Notem, Srs. Senadores, quaisquer obras, mesmo que
sejam dissociadas de serviço, podem ser objeto das
PPPs. Ora, por que aquele nosso administrador hipotético, mal-intencionado, licitaria uma obra pelos meios
normais, se poderá fazê-lo por meio das PPPs, contornando todas as salva-guardas da Lei de Licitações?
Prossigamos. A título de construir uma estrada
ligando dois Municípios daquele Estado ﬁctício, um
daqueles empreiteiros da preferência do mau administrador oferece ao seu parceiro público um projeto. Sim,
a Lei das PPPs prevê no seu art. 9º que “a iniciativa do
projeto pode ser do parceiro privado” e que o eventual
vencedor da licitação está obrigado a indenizá-la pelos
custos para sua elaboração, o que poderá gerar uma
verdadeira indústria de projeto.
Outra afronta à Lei de Licitações é que quem elabora o projeto também pode participar da concorrência.
O que, evidentemente, também facilita o dirigismo.
Agora, a chave de ouro do projeto, Sr. Presidente: não há na lei qualquer empecilho ou limitação à
participação de recursos públicos no projeto. Ou seja,
o parceiro privado pode ir, por exemplo, ao BNDES e
obter ﬁnanciamentos para sua participação na parceria. Estaria concretizada a parceria pública/pública, enterrando de vez o que houvesse de boa vontade nos
idealizadores do projeto como aí está.
Analogamente, há possibilidade de que os fundos de pensão sejam os grandes ﬁnanciadores desses
projetos. É certo a sua natureza privada, mas o seu
processo decisório ainda sofre forte inﬂuência política.
Muito embora as normas do Banco Central limitem a
participação de fundos em determinados setores, não
há empecilho a que vários fundos participem conjuntamente da sociedade de propósito especíﬁco, previsto
no art. 8º do projeto, ﬁnanciando totalmente a parte
privada no investimento.
Essa e outras críticas ao projeto das PPPs certamente estão incomodando o Governo – e, como ﬁcou
demonstrado, o PT não suporta críticas.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, quero agora me reportar ao meu interpelante, o
Sr. Delúbio Soares.
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Não o conheço, assim como penso que a grande maioria da população brasileira também não havia
ouvido falar desse senhor até que o seu nome começou a surgir como um dos mais destacados dirigentes
petistas, ﬁgura de livre trânsito nos corredores palacianos. Assim como eu, a quase absoluta totalidade dos
brasileiros que dele ouviram falar, o ﬁzeram através da
mídia, das suas mui freqüentes aparições e inúmeras
reportagens que circularam Brasil afora.
Construímos assim, eu e qualquer outro brasileiro
que acompanhe o noticiário, a imagem de um homem
poderoso, arrecadador de campanha e tesoureiro do
PT, com forte inﬂuência, a ponto de indicar os ocupantes de vários cargos importantes no Governo.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Pois
não. Ouço o aparte de V. Exª, Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª chega
ao ponto. O discurso de V. Exª, de começo, desmente
o que está sendo uma orquestração: a de que impatrióticos sentimentos da oposição estariam impedindo a
votação dessa lei das PPPs. Não daria para nenhum
Líder do Governo dizer, hoje, que a matéria está pronta
para ser votada em plenário – não passou pela Comissão, não foi debatida – e, depois, é sabido que não
nos furtamos a debater e a aprovar matérias relevantes
como ﬁzemos relativamente à Previdência, à reforma
tributária, à Lei de Falências e a tantas outras que
passaram pelo nosso crivo. Portanto, que caia, de uma
vez por todas, essa balela que tem sido comprada por
algumas simpatias de que ainda desfruta o Governo
em alguns segmentos da própria imprensa brasileira.
Mas vamos então fazer o perﬁl do Sr. Delúbio: é aquele
do Banco do Brasil, dos R$70 mil para a dupla sertaneja – dinheiro do povo, do Banco do Brasil; é aquele
que teria comprado uma fazenda em dinheiro – e isso
não está esclarecido devidamente do ponto de vista
da fonte e da legitimidade; é aquele que teria recebido empreiteiros no Palácio do Planalto; é aquele que
teria recebido empreiteiros, de novo, com o Ministro
Anderson Adauto lá no Ministério dos Transportes; é
aquele que estaria montando uma determinada sede,
estabelecida por ele, e estaria convocando empreiteiros, quer dizer empresários – desculpem-me, pois
estou repetindo empreiteiros por mero cacoete – para
colaborarem para a tal sede do PT, pessoas que antes
não davam a menor bola para o Sr. Delúbio e que, de
repente, passaram a ver nele não sei o quê – se não
gostavam antes e passaram a gostar depois, que tenha sido mera coincidência e jamais realidade o fato
de ele agora estar acoplado ao esquema de poder
que aí está; é aquele que agora resolveu ir abraçar
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funcionárias em horário de expediente no Palácio do
Planalto – abraçar funcionárias em hora de expediente tira-as, no mínimo, do trabalho. Ali não é lugar para
se abraçar funcionárias. Depois do expediente, num
happy hour, pode ser, pois a vida é dele. É aquele da
frase: “É melhor apanhar no governo do que bater na
oposição” – ou seja, ele acha que é uma delícia estar
no governo; é o dos charutos caros. Por tudo isso, eu
considero ser o Sr. Delúbio uma ﬁgura nebulosa sim;
considero que tenha sido um equívoco, até um ultraje,
a idéia de tentarem violar a independência e essa coisa sagrada que é a opinião do parlamentar ao ameaçarem V. Exª com um processo. Mais ainda: quero lhe
dizer que a sua bancada, pela nota que está sendo
expedida para a imprensa, pela minha palavra, a sua
bancada faz questão absoluta de ser interpelada, ela
toda, a seu lado. Que o PT tenha a coragem de a todos nós interpelar, porque nós subscrevemos tudo o
que V. Exª disse naquele momento, tudo, as vírgulas,
o contexto, apenas não a emoção – seria uma emoção subscrever tudo. Ou seja, que nos interpelem todos juntos que reagiremos juntos, pedindo, inclusive,
aquilo que é um direito que a democracia assegura aos
cidadãos interpelados na Justiça, que é a chamada exceção da verdade. Parabéns a V. Exª pela defesa que
faz da independência do mandato parlamentar e pela
corajosa e lúcida intervenção que começa a rebater
essa balela de fato irritante, balela que começou a irritar V. Exª inclusive: a idéia de que choveria dinheiro de
repente se se aprovasse essa lei das PPPs e haveria
dinheiro para gerar inúmeros empregos e mexer substancialmente na chamada formação bruta de capital
ﬁxo. Disse-se que haveria dinheiro demais e que nós
estaríamos impedindo que a redenção e a felicidade
da Nação se completasse. V. Exª é muito feliz e, como
sempre, muito cheio de espírito público e muito merecedor da solidariedade de todos os seus pares, mais
até do que – aquilo que é lógico – de todos os seus
admiradores e amigos da bancada do PSDB.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Líder Arthur Virgílio.
Sr. Presidente, pediria um pouquinho de tolerância, porque gostaria de completar o meu discurso e há
vários pedidos de aparte que gostaria de conceder,
mas há alguns conceitos importantes que gostaria de
apresentar em função da interpelação.
Como eu dizia, não conheço e, portanto, nunca
teria intenção de ofender o Sr. Delúbio*, pois se trata
de uma pessoa com quem nunca tive contato pessoal
e, por isso, não teria razão para ofendê-lo. A imagem
que tenho do Sr. Delúbio é construída a partir de notícias de jornal.
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Passo a relatar alguns desses trechos jornalísticos
que montaram a imagem que tenho do Sr. Delúbio:
A Folha de S.Paulo, em edição de 19 de outubro de 2003, em matéria intitulada “Tesoureiro turbina
campanha do PT de 2004”, já proclamava o Sr. Delúbio
como “(...) dono do cofre da campanha que elegeu o
Presidente...”, à frente de “...um ambicioso projeto de
reestruturação material e política para as eleições municipais de 2004...”, anunciando “...a criação de uma
rede de sete mil computadores pessoais orçados em
cerca de R$20 milhões...”, e “... por trás de uma campanha de ﬁliação em massa...”, que “...pretende aumentar
sua arrecadação de R$43 milhões anuais.”
A revista Veja, de 26 de maio deste ano, publica matéria sob o título “Quem precisa de inimigos?”,
tratando do rumoroso caso da ONG Ágora, vincula o
empresário Mauro Dutra, envolvido no caso, com o
tesoureiro do PT.
Aﬁrma a reportagem:
Maurinho, como é chamado por Lula,
foi arrecadador de recursos nas campanhas
eleitorais. Na presidencial de 2002, abordava
empresários, e os que concordavam em pôr a
mão no bolso eram encaminhados ao tesoureiro oﬁcial, Delúbio Soares.
O jornal Folha de S.Paulo, sob a manchete “PT
atrai empresário em troca de acesso a Lula”, no dia 17
de julho, retrata a atuação de Delúbio, reproduzindo
uma frase dele próprio:
Empresário também é cidadão. Eles estiveram em São Paulo e cobraram a possibilidade de inﬂuir nos programas de governo.
Estamos fazendo até uma cartilha.
A mesma Veja, já no dia 9 de junho passado,
sob o título “Vampiros no gabinete”, publica a reportagem sobre o escândalo dos vampiros no Ministério
da Saúde, aﬁrmando:
Não bastassem os apuros do Ministro
da Saúde, outro petista graúdo enredou-se
no baile dos vampiros na semana passada.
Trata-se do tesoureiro da campanha de Luiz
Inácio Lula da Silva em 2002, Delúbio Soares.
O nome de Delúbio surgiu nas investigações a
partir do depoimento do empresário Francisco Danúbio Honorato, que foi preso. Honorato
declarou à Polícia Federal e ao Ministério Público ter ouvido comentários de que o lobista
Laerte Corrêa Júnior, um dos integrantes da
quadrilha, conhecido como Gordo, tinha o aval
de Delúbio para pedir dinheiro às empresas
farmacêuticas (...).
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A revista Veja, em outra reportagem, agora em
16 de junho, sob o título “Entre a Bela e a Fera”, aprofundando a reportagem sobre os vampiros, relata:
(...) A suspeita de que Gordo tenha sido
um arrecadador do PT levou a Polícia a convocar o tesoureiro Delúbio Soares para depor.
Soares já disse que Gordo, de fato, ajudou a
recolher doações ﬁnanceiras dos laboratórios
farmacêuticos, todas legais, mas nunca teve
autorização para falar em nome do partido.
Outra reportagem publicada na Folha de S.Paulo,
no dia 15 de agosto, sob o título “Governo e PT já articulam saída de Delúbio”, após citar que Delúbio nunca
escondeu ter forte relação com o Chefe da Casa Civil,
cita dois episódios que teriam levado Lula a concluir
que Delúbio perdeu a credibilidade para a função de
tesoureiro.
O primeiro foi sua participação no caso
em que o Banco do Brasil comprou ingressos
para 70 mesas, a R$1 mil cada uma, para um
show da dupla sertaneja Zezé di Camargo e
Luciano...
Henrique Pizzolato, Diretor de Marketing
do Banco do Brasil, foi o responsável pela
compra dos ingressos. Ele chegou ao posto
por indicação de Delúbio e Zé Dirceu.
O jornal O Globo, de 8 de agosto, publica matéria
sob o título “A dor de cabeça de Lula”, dando conta de
que a movimentação nada discreta do tesoureiro do PT
preocupa o Presidente. Inclusive, Sr. Presidente, essa
reportagem é uma espécie de resumo de tudo quanto
se publicou a respeito do Sr. Delúbio Soares.
Além do que já relatamos, chama atenção ainda
a matéria intitulada “Os escândalos envolvendo indicados do Delúbio para o Governo”, relacionando nomes
e episódios, dentre eles a ação do tesoureiro, quando,
segundo o jornal:
Delúbio se reuniu no Palácio do Planalto,
com o ex-Ministro dos Transportes Anderson
Adauto e um representante do Sindicato da
Indústria da Construção Pesada de Minas Gerais, no início do ano. No encontro, o tesoureiro do PT tentou pressionar o Ministro a liberar
R$600 milhões para pagamento de atrasados
aos empreiteiros.
Essas são todas observações lidas nos jornais.
O jornal O Estado de S. Paulo, sob o título “Delúbio: doação de campanha não cria compromisso”,
publica:
O tesoureiro do PT, Delúbio Soares, aﬁrmou que já pediu dinheiro a mais de 7 mil em-
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presas para as campanhas do PT. Em entrevista publicada pela revista Época, Delúbio disse
que a doação feita por uma empresa para as
campanhas do PT “não signiﬁca compromissos posteriores”. E completou: “Mas depois as
pessoas podem conversar com o Governo”.
Tamanha é a amplitude de ação do Sr. Delúbio
que surpreendeu o próprio Presidente Collor, que
inadvertidamente confessa, em entrevista publicada
na Folha de S.Paulo, em 12 de agosto, sob o título:
“Collor compara Delúbio a PC e critica Lula”: “O Delúbio é muito mais abrangente do que foi o Paulo César”. E vai adiante.
Especialmente no que se refere ao projeto das
Parceiras Público-Privadas, exemplar é o artigo de Mangabeira Unger publicado na Folha de S.Paulo, no dia
17 de agosto, sob o título “Bonapartismo negocista”, no
qual, inclusive, o economista apelida o projeto – isso
não é meu, Senador José Agripino, mas de Mangabeira
Unger, teórico da Oposição e da esquerda brasileira
durante tantos anos – de “Lei Delúbio”.
Enﬁm, Sr. Presidente, esse é o Sr. Delúbio Soares,
que me foi dado a conhecer pela imprensa brasileira.
A mim e a milhões de brasileiros.
Ao abordar esses fatos, quero concluir dizendo
que o PT e o Sr. Delúbio, ao levar ao Supremo Tribunal
Federal suas queixas contra mim, demonstram uma
atitude arrogante e autoritária de quem, como já dissemos, não suporta críticas.
Se o Presidente me permitir, eu gostaria de conceder um aparte ao Senador José Agripino.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Com a permissão de V. Exª, nobre Líder
José Agripino, uma vez que constata que há mais de
10 microfones indicando o desejo de aparte, e como
entende que o debate sempre enriquece esta Casa,
a Presidência solicita a todos que pretendem apartear que o façam permitindo que os demais também
tenham oportunidade.
Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador
Tasso Jereissati, procurarei ser muito breve e muito
conciso. Inicialmente, eu queria manifestar a minha
mais irrestrita, absoluta e consciente solidariedade
a V. Exª. Consciente por uma razão muito simples: V.
Exª foi Governador do Ceará três vezes, e não há um
registro sequer de denúncia contra V. Exª no trato do
dinheiro público. V. Exª, portanto, pode estufar o peito
e dizer: Eu respeito o dinheiro do povo; sou um homem público que quer andar na rua e ser respeitado.
Portanto, V. Exª tem autoridade moral para tratar de
questões que dizem respeito à probidade do seu Estado e do País. Tanto V. Exª está certo na sua indigna-
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ção com relação ao Sr. Delúbio Soares que um fato já
se cristalizou: o PT desistiu de comprar sua sede em
São Paulo por R$15 milhões, o que ensejou a venda
das mesas no Porcão e a sua compra pelo Banco do
Brasil. Os telefonemas dados pelo Sr. Delúbio a sete
mil – uns falam em sete mil; outros, em catorze mil
– empresas, às quais buscou para obter doações de
campanha, fazem parte de uma série de fatos que não
condizem com a probidade na vida pública no País, e
V. Exª teve o destemor, a coragem e autoridade moral
para denunciar isso. E, aqui, temos a obrigação de manifestar solidariedade a V. Exª. Barra de Tribunal para
V. Exª? Por quê? Para barra de Tribunal vão outros,
os que têm culpa no cartório, e não V. Exª. Parabéns!
Cumprimentos. Vá em frente!
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador José Agripino.
Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Vinha ouvindo, com a atenção que V. Exª merece, o
seu discurso. Impecável em todos os sentidos. De modo
que eu gostaria de trazer o meu apoio total e dizer que
estou solidário com V. Exª. É uma arbitrariedade querer
intimidar V. Exª ou qualquer Parlamentar por meio de
ação judicial. V. Exª não vai se intimidar e terá sempre, nesses casos, a solidariedade dos seus Colegas.
Apresso-me a dizer que estou solidário a V. Exª.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Antonio Carlos Magalhães.
Senador Rodolpho Tourinho.
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Senador Tasso Jereissati, quero também manifestar a minha solidariedade a V. Exª, além do apoio, e dizer-lhe
claramente que, em relação às PPPs, por mais importante que seja esse projeto, ele não está pronto
para vir ao plenário. Eu mesmo estou encaminhando
– aliás, já estivemos conversando várias vezes sobre
essa matéria – cerca de 12 emendas para discutirmos
o assunto. Portanto, sobretudo, quero trazer a minha
solidariedade a V. Exª.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Rodolpho Tourinho.
Senadora Patrícia Saboya Gomes.
A Srª Patrícia Saboya Gomes (PPS – CE) – Senador Tasso Jereissati, quero deixar muito claro que,
hoje, não venho a este plenário nem como Vice-Líder
do Governo nem como Senadora do PPS, mas como
Senadora do Ceará, que o conhece há mais de 20
anos. Acompanhei seus mandatos e sempre tive uma
grande admiração e respeito por V. Exª, assim como
todo o povo do Ceará e, certamente, o do nosso País.
Não quero entrar no mérito da questão do projeto das
PPPs nem do Sr. Delúbio Soares, mas quero aqui trazer
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o testemunho de alguém que o conhece, que o admira
e que conhece a sua seriedade, a sua honestidade e,
acima de tudo, o papel que V. Exª tem tido neste País
nos momentos mais delicados, inclusive desse Governo, ao qual sirvo como Vice-Líder, como na reforma da
Previdência e na reforma tributária. V. Exª enfrentou o
seu próprio Partido e defendeu a política econômica
desse Governo. Por isso, trago o meu abraço, a minha
solidariedade e ressalto que, acima de tudo, V. Exª
pode continuar contando, cada vez mais, com o meu
respeito, com a minha admiração e, principalmente,
com a minha amizade.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senadora Patrícia.
Senador Antero Paes de Barros.
O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) – Senador Tasso Jereissati, eu gostaria de abraçá-lo, de
cumprimentá-lo e de dizer aqui o que já disse pessoalmente: estou totalmente solidário a V. Exª. Já evoluímos
bastante na questão das imunidades parlamentares.
O processo que ocorre lá fora corre normalmente nos
tribunais e, para que cesse, é necessário que haja
manifestação da maioria desta Casa. Eu jamais imaginei que, depois da conquista da democracia, tivesse
a oportunidade de ver o PT – não estou me referindo
ao Delúbio – ir ao Supremo Tribunal Federal contra um
parlamentar por opinião manifestada nos corredores ou
no plenário desta Casa. A minha enorme solidariedade
a V. Exª. Não cabe esse autoritarismo. O projeto das
PPPs, do jeito que está, é ruim para o Brasil, revoga
a Lei das Licitações, fere a Lei de Responsabilidade
Fiscal, permite apadrinhamento sim, permite aparelhamento sim, e isso não é bom para a democracia
brasileira e para um projeto de transparência no Brasil. A que ponto chegou o PT! Querer intimidar quem
critica esse tal de Delúbio, essa ﬁgura que é preciso
seja esclarecido quem é para população brasileira!
Solidariedade total a V. Exª.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Antero.
Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Tasso Jereissati, trago, da mesma forma, a minha solidariedade total a V. Exª. Sabemos bem que a sua vida
pública mostra a sua responsabilidade, a sua respeitabilidade e a sua serenidade em todos os momentos
da sua vida. Portanto, criticar as Parcerias PúblicoPrivadas é um ato normal. Não podemos aceitar que
o Governo diga que não pode fazer obras de infra-estrutura no Brasil porque as Parcerias Público-Privadas
não foram aprovadas, porque isso não é verdade. Há
mais de R$8 bilhões em caixa, oriundos da Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), que o
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Governo não usa porque não quer ou porque não tem
capacidade para fazê-lo. Existe a possibilidade de se
fazerem concessões de estradas, e há várias outras
opções para se fazerem obras de infra-estrutura no
Brasil. Não é correto imputar à Oposição a crítica de
que não se pode fazer obra por causa das Parcerias
Público-Privadas. V. Exª está de acordo com seu pensamento e com sua consciência e tem a minha total
solidariedade, bem como a de sua Bancada.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito obrigado.
Concedo um aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PT – DF) –
Senador Tasso Jereissati, continuando o que falou o
Senador Antero Paes de Barros, quero dizer que não
acredito que por trás dessa ação de Delúbio Soares
esteja o Partido dos Trabalhadores. Mas, se estiver,
asseguro-lhe que não o está a Bancada no Senado
Federal, e, se esta estiver, não fui consultado. Aproveito para manifestar minha solidariedade a V. Exª. Sobre
as Parcerias Público-Privadas, quero dizer que tenho
acompanhado sua fala e considero a sua posição lúcida, quando defende audiências públicas antes que
esse projeto venha à votação.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Concedo um aparte ao Senador Leonel Pavan.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador
Tasso Jereissati, da mesma forma, quero deixar minha solidariedade a V. Exª. O que aconteceu com V.
Exª também ocorreu comigo em Santa Catarina, e,
a respeito disso, devo-me pronunciar daqui a pouco.
O PT, infelizmente, está colocando a democracia na
lata de lixo. Estamos preocupados em discutir projetos
enviados pelo Governo e encontrar os seus possíveis
defeitos. Assim, ﬁcamos um pouco receosos de sugerir modiﬁcações. Recentemente, no dia 21 de julho,
ﬁz um pronunciamento na Rádio Camboriú, de Santa Catarina, dizendo que houve desvio de orçamento
para a compra de um avião, pois isso foi aprovado aqui.
Os recursos foram retirados de um outro setor para a
compra de um avião do Governo. No dia 20 de agosto,
a Procuradoria-Geral da União determinou a busca e
apreensão da ﬁta, alegando que eu estaria maculando a imagem do Primeiro Mandatário da Nação. Fui
processado pela Procuradoria-Geral da República
apenas por ter questionado a compra do avião. Estou
com todos os processos montados aqui. Então, não
é o primeiro; já existem outros casos. A democracia,
infelizmente, está sendo colocada na lata do lixo pelo
Partido dos Trabalhadores.
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O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – É importante seu depoimento, Senador Leonel Pavan.
Concedo um aparte ao Senador Jorge Bornhausen.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu pediria aos Srs. Senadores que colaborassem
com a Mesa e com o orador, uma vez que seu tempo
já está bastante dilatado. Gostaríamos de concluir na
forma regimental.
O Sr. Jorge Bornhausen (PFL – SC) – Atendendo
a V. Exª, Sr. Presidente, quero-me manifestar dizendo
que o Senador Tasso Jereissati faz uma oposição responsável, analisando os projetos que vêm para esta
Casa e pretendendo aperfeiçoá-los. Concordo integralmente com a sua posição em relação ao projeto de
PPPs. Há necessidade de que se corrijam erros graves,
como os que agridem a Lei de Responsabilidade Fiscal
e a Lei de Licitações. É justo que a Oposição se manifeste no sentido de melhorar projetos e não permitir
retrocessos. Quero manifestar também, pessoalmente,
a minha solidariedade à sua atuação no Parlamento e
ao que foi dito por V. Exª no seu discurso.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Jorge Bornhausen.
Concedo um aparte ao Senador Sérgio Guerra.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador
Tasso Jereissati, nada que eu possa dizer agora sobre
esse episódio de interpelação do tesoureiro do PT será
relevante diante de tudo que já ouvimos, de depoimentos signiﬁcativos como, por exemplo, o do meu companheiro pernambucano, o Senador Cristovam Buarque.
Subscrevo inteiramente as suas ponderações. Essa
questão não é isolada, pois há uma campanha milionária em curso, que precisa ser explicada. Ela é cara
demais e bastante diferente das últimas campanhas do
Partido dos Trabalhadores. Isso terá de ser explicado.
Em vários Estados brasileiros, já tenho notícias, ações
judiciais começarão a ser movidas para esclarecer a
natureza dessas campanhas e o seu ﬁnanciamento.
No nosso Nordeste, as campanhas do PT, no interior,
estão irreconhecíveis. Antigamente, elas se caracterizavam pelas barbas e pela militância. Hoje, elas se
caracterizam pelo luxo publicitário, pelo padrão gráﬁco
das peças que são demonstradas e pela exuberância. São campanhas irreconhecíveis para os nossos
matutos nordestinos, campanhas aﬂuentes. No mais,
Senador Tasso Jereissati, quanto às PPPs, conheço a
sua atitude, trabalho com V. Exª desde que se elegeu
Senador. Na reforma tributária e em vários projetos
que têm sido aqui discutidos, a sua atuação sempre
foi muito segura, independente, aﬁrmativa e construtiva. Conversei com V. Exª ontem e já falei com o Líder
do Governo: essa questão tem que ser desmistiﬁca-
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da. Como está, esse projeto das PPPs é imprestável.
Apresenta alguns pontos polêmicos, que, na minha
relação, são sete, mas poderão ser seis, cinco, doze
ou quantos forem. Cabe examinar cada um deles, no
interesse do Brasil, porque todos desejamos um País
com condições de investir e de se desenvolver. Impedir o desenvolvimento do País não é tarefa e nem
vontade da Oposição. Exigir que recursos privados
de fato sejam incorporados a processos de desenvolvimento de forma articulada com o setor público, de
forma transparente e segura, é um desaﬁo que temos
que resolver. Presto minha total solidariedade à sua
manifestação. Tenho certeza de que V. Exª não falou
hoje apenas pela sua opinião ou pela opinião de sua
Bancada, do PFL, mas em nome do Congresso, do
Senado. Hoje, fala V. Exª, que representa o Senado
brasileiro na sua integralidade.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Sérgio Guerra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Mais uma vez, eu faria
um apelo a V. Exª para que concluísse o seu pronunciamento.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, peço a V. Exª um minuto mais de tolerância. Prometo respeitar essa tolerância o máximo
possível.
Concedo o aparte à Senadora Lúcia Vânia.
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Tasso Jereissati, associo-me aos demais Parlamentares
para solidarizar-me com V. Exª, que, quando assoma
a essa tribuna, traz consigo a sua experiência e o respeito adquirido ao longo da sua vida pública. É motivo
de orgulho para nós, da Bancada da PSDB, contar
com um integrante da sua categoria, principalmente em razão do respeito que desfruta na sociedade
brasileira. Tenho sido testemunha da sua profunda
responsabilidade em relação ao projeto das PPPs.
V. Exª tem-se debruçado sobre esse assunto e estudado intensamente o projeto, a ﬁm de alertar o País
para a necessidade de preservar a austeridade ﬁscal
que conquistamos duramente. Portanto, V. Exª tem a
nossa solidariedade. Em relação ao tesoureiro do PT,
comungamos com a sua reﬂexão, extraída de matérias publicadas nos jornais mais importantes do País.
Sussurros são ouvidos em cada canto deste Estado,
inclusive em Goiás, onde ele passou a exercer o papel
institucional, tomando o lugar dos Parlamentares, intervindo nos Ministérios para a liberação de recursos.
Sem dúvida, isso é do conhecimento de todo o povo
brasileiro e merece repúdio, pela forma quase que
debochada com que circula nos Ministérios, exigindo
a liberação de recursos. Portanto, V. Exª tem a nossa
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solidariedade e, sem dúvida nenhuma, a do povo brasileiro, neste momento.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senadora Lúcia Vânia.
Concedo o aparte ao Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador
Tasso Jereissati, infelizmente não pude ouvir o discurso de V. Exª desde o início, porque me encontrava na
Sala Nilo Coelho, aguardando o comparecimento do
representante do Governo para que pudéssemos instalar a comissão para apreciar a medida provisória que
transforma o Presidente do Banco Central em Ministro,
coisa que não foi possível por falta de comparecimento do membro do Governo. Mas o que quero fazer, de
maneira rápida, até para respeitar a ponderação do
Presidente José Sarney, é dar um depoimento sobre
o Governador Tasso Jereissati, do Estado do Ceará,
vizinho do meu Piauí, que mudou uma geração, que
modernizou administrativamente aquele Estado e também toda uma região, com uma vantagem: não tenho
conhecimento de nenhum tesoureiro ou chefe de arrecadação no governo do Ceará durante a sua administração. Penso que essa questão trará conseqüências
negativas para o Governo, porque parece-me que nessa
travessia apressada eles começam a queimar as caravelas. Quando digo isso é porque via, até ontem, em
V. Exª uma ponte sempre lúcida na defesa de alguns
questionamentos, inclusive, às vezes, a favor do próprio Governo, abrindo um diálogo, fazendo com que os
mais radicais da própria Oposição raciocinassem, muitas vezes, mais em benefício do País do que da causa
oposionista. Tenho a impressão de que esse baluarte
da lucidez, que era V. Exª até ontem, a partir de agora
está completamente desestimulado. Agora, com relação ao projeto das PPPs, penso que só o tempo dirá.
Nos moldes em que ele está proposto, se aprovado
for, ﬁque certo V. Exª de que mais cedo ou mais tarde
será notícia de página policial. Muito obrigado.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Concedo o aparte ao Senador Demóstenes Torres.
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Senador
Tasso Jereissati, V. Exª é um homem que tem honrado
este Congresso. Tem estatura de estadista e pode, com
certeza, até se tornar Presidente da República deste
País. É um homem que tem colaborado, e muito, para
que o Congresso Nacional possa desempenhar bem
suas funções. Vamos relembrar inclusive o episódio da
reforma tributária, que partiu de um acordo feito pela
Oposição de idéias lançadas e semeadas por V. Exª
– claro que com a aquiescência de toda a Situação.
Primeiro, quero dizer a V. Exª que interpelação e nada
é a mesma coisa. Muitos juristas acreditam que esse
instituto inclusive já desapareceu. E mais: se existe, é
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para aclarar dúvidas, para esclarecer obscuridades. V.
Exª foi bem claro, pois disse que, de acordo com o que
estava redigido, parecia mais uma roubalheira. É um
direito de V. Exª dizer isso! A Constituição lhe assegura.
V. Exª não pode ser processado civil e criminalmente.
Acredito inclusive que isso seja analfabetismo jurídico;
não posso acreditar. Na realidade, trata-se de alguém
que quis mais criar uma celeuma para dizer que estava
reagindo, que a sua honra estava ferida. Na realidade, isso não pode acontecer. A Lei nº 9.099, a Lei dos
Juizados Especiais, simplesmente acabou com esse
instituto que existe na Lei de Imprensa. Quem quisesse poderia ir a uma delegacia de polícia e registrar um
TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência, e que,
no caso de V. Exª, era incabível, porque V. Exª é um
Senador da República, e, como Parlamentar, tem direito a externar a sua opinião e a não ser processado
pelos votos que dá. Isso não existe, Senador. V. Exª
ﬁque tranqüilo. A passagem de V. Exª por esta Casa
é honrosa, é boa, é digna; e, juridicamente, esse ato
não se sustenta, ele é apenas uma tentativa clara de
intimidar V. Exª. É preciso deixar bem claro o seguinte:
aqui, muitas vezes critiquei o Ministro José Dirceu...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Demóstenes Torres (PFL – GO) – Para
encerrar, Sr. Presidente: ...e critiquei alguns Parlamentares. Isso é algo comum no Parlamento. Quantas
vezes aqui os nossos Parlamentares não fazem isso?
Até no episódio que me aconteceu tive a solidariedade
irrestrita do Ministro da Justiça, a quem critiquei muitas
vezes, e do Senador Aloizio Mercadante, com quem
também muitas vezes troquei farpas parlamentares.
Isso é da nossa proﬁssão. V. Exª se sinta tranqüilo,
porque é um homem decente, honrado e não fez mais
do que a sua obrigação em externar a sua opinião a
respeito do projeto. Se V. Exª acha que do jeito que
está é uma roubalheira, é um direito de V. Exª pensar
dessa forma.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Tasso Jereissati, pediria a V. Exª que encerrasse o seu pronunciamento, uma vez que, em homenagem a V. Exª – e a Casa toda tem demonstrado isso
–, o tempo de V. Exª se excedeu bastante, e os outros
oradores vão pedir a mesma equidade, de maneira
que desorganizaríamos a nossa sessão.
O Sr. Almeida Lima (PDT – SE) – Sr. Presidente,
peço apenas 10 segundos. Quero apenas levar a minha solidariedade ao Senador Tasso Jereissati e dizer
que lamento o perﬁl pelo qual se vem caracterizando
o atual Governo. Disse há poucos instantes, e repito:
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o caminho é triste, porque busca com muita clareza,
além do autoritarismo, o totalitarismo. Esse Partido e
esse Governo, que, me parece, preferem trilhar fora
do Estado de Direito, deviam entender que “os Deputados e Senadores – leio o art. 53, Sr. Presidente – são
invioláveis por suas opiniões, palavras e votos”. É rasgar a Constituição, é desrespeitar o Estado de Direito,
é desrespeitar a Constituição ou é apenas a tentativa
de intimidar não apenas o Senador de Oposição, mas
todo o Senado, todo o Congresso Nacional e toda a
classe política? Lamento por esses fatos e quero me
solidarizar com V. Exª, agradecendo a V. Exª e ao ilustre Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem. Permita-me Senador Tasso
Jereissati?
Vejo, Sr. Presidente, que, pela relevância do tema,
e levando-se em conta que faltam três oradores a apartearem o orador – Senador José Jorge, Senador Alvaro
Dias e Senador Teotonio Vilela Filho –, creio que, até
pelo ofício da democracia, levando em conta que se
trata de uma acusação grave a um companheiro, algo
insólito que atinge a dignidade da Casa, porque fere,
no fundo, no fundo, o direito inviolável de se usar a
tribuna para criticar o rei – seguindo o espírito do Parlamento anglo-saxônico –, o apelo que faço a V. Exª é
no sentido de que o Senador Tasso Jereissati, conciso
como é e competente como é, ouvisse os três apartes
restantes e concluísse esse consagrador pronunciamento de S. Exª, em que a Casa revela, mais do que
solidariedade ao Senador Tasso Jereissati, o apreço
à inviolabilidade do direito de o Parlamentar pensar e
dizer. Esse é o cerne da democracia e esse o apelo
que faço a V. Exª, Sr. Presidente, que foi o arquiteto da
transição democrática neste País.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nobre Senador Arthur Virgílio, a Mesa não tem feito
outra coisa senão isso. E, justamente em atenção ao
Senador Tasso Jereissati, estamos com o tempo já
extrapolado em mais de 30 minutos.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, peço desculpas ao Senador Teotônio Vilela
Filho, ao Senador Alvaro Dias e ao Senador José Jorge,
pois gostaria muito – seria muito importante para mim
– de ouvir as palavras de S. Exªs, mas em atenção a
V. Exª já pela generosidade e pela tolerância...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª poderá fazê-lo. Peço apenas que S. Exªs sejam muito breves.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Ouço,
então, o aparte do nobre Senador José Jorge.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Sr. Presidente, serei o mais breve possível. Agradeço ao Senador Tasso
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Jereissati e a V. Exª pela oportunidade de também me
solidarizar para dizer que, em relação ao trabalho que
V. Exª está fazendo, o projeto das PPPs é realmente
algo que tem que ser muito discutido para ter um resultado positivo. Quero também dizer que V. Exª, como
Senador, tem o direito de criticar quem quer que seja,
e cabe às pessoas se defenderem, e não processarem aqueles que o criticam. Por outro lado, vejo com
preocupação o fato do tesoureiro de um partido que
está no poder ser capa de revistas ﬁnanceiras, como
vimos o Sr. Delúbio Soares na capa da revista IstoÉDinheiro. Inclusive, em entrevista à revista, disse que,
na campanha, telefonou para 14 mil empresas. Deve
ter utilizado aquele “Quem é Quem” da Exame, porque
14 mil empresas são praticamente quase que todas
as médias e grandes empresas do Brasil! Além disso,
disse também que existem 12 mil funcionários públicos
contribuindo compulsoriamente para o PT. Portanto, V.
Exª tem mesmo é que continuar com as suas críticas
ao trabalho desse tesoureiro, porque sabemos como
terminou o outro tesoureiro que ﬁcou famoso, que foi
PC Farias. Muito obrigado.
Concedo o aparte ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Tasso
Jereissati, confesso que não acreditei quando vi. Fiquei
em dúvida: ou é uma atitude muito burra ou muito inteligente que não consigo alcançar, porque incompreensível. De qualquer maneira, a dedução a que chego
é que se trata de muita falta de jeito para o exercício
democrático, uma aversão tão latente à crítica que demonstra uma desafeição ao jogo democrático, o que
só sinaliza para a vocação autoritária. Vem exatamente
essa atitude na esteira de uma série de medidas autoritárias adotadas pelo Presidente da República, que
coincidem inclusive com um pronunciamento estranho,
em tom de brincadeira provavelmente, de que teria ido
ao Gabão aprender como se ﬁca no poder durante 37
anos. Concluo meu aparte, Sr. Presidente José Sarney,
dizendo que é surpreendente ver a importância que se
confere a Delúbio Soares no governo. É, sem dúvida, o
homem mais importante do PT e do Governo, porque
acusações idênticas ou críticas semelhantes a essas
já foram dirigidas ao Presidente do Banco Central,
ao Presidente do Banco do Brasil, ao Ministro José
Dirceu e ao próprio Ministro Palocci, acusado por um
Governador de Estado de ser corrupto. E não houve
sequer solidariedade da parte do Governo e de suas
Lideranças ao principal Ministro, exatamente o responsável pelo caixa do Governo, mas há uma imensa
solidariedade àquele que é certamente o responsável
pelo caixa dois do PT.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Senador Teotônio Vilela.
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O Sr. Teotonio Vilela Filho (PSDB – AL) – Caríssimo Senador Tasso Jereissati, o velho Teotônio
Vilella dizia que, se os amigos não mandarem ﬂores,
os inimigos é que não vão mandar nunca. V. Exª hoje,
nesta tarde, recebeu muitas ﬂores, não somente de
amizade, mas em respeito a sua história de vida política como Governador do Ceará, que transformou um
Estado com uma realidade difícil e triste num Estado
viável, em condições inclusive de receber prêmios internacionais, sobretudo na área social. As ﬂores que V.
Exª recebe nesta tarde, Senador Tasso, são também
em homenagem a sua coragem e postura. Ulysses
Guimarães dizia que a coragem era a maior qualidade
do político, e V. Exª tem demonstrado ser corajoso com
equilíbrio, civilidade, amor ao Brasil e com respeito às
suas convicções. Portanto, quero aqui me solidarizar
e ser parceiro de todos esses gestos desta tarde. Mas
quero também, Senador Tasso, mandar ﬂores para
o Senador Cristovam Buarque, cuja história de vida
também é pertinente. Mesmo na época em que estava participando do Governo, nunca deixou de criticá-lo
quanto às questões com as quais não concordava. E
hoje, ao repudiar o gesto autoritário e intolerante do
PT, queremos também mandar ﬂores em homenagem
à atitude e postura de S. Exª. São ﬂores preventivas,
nobre Senador Cristovam Buarque, por qualquer medida que o PT venha tomar contra V. Exª.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Senador César Borges.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador Tasso
Jereissati, acabei de chegar de Salvador e consideraria realmente imperdoável o fato de não estar presente nesta sessão do Senado para fazer este aparte
a V. Exª. Em primeiro lugar, quero prestar-lhe inteira
e irrestrita solidariedade, reconhecimento ao grande
político brasileiro que é, como um grande Governador
do Nordeste brasileiro, um grande político de estatura nacional, que tem relevantes serviços prestados a
nossa Nação. E vai fazer muito mais ainda, não tenho
dúvida disso, Senador Tasso Jereissati. V. Exª, neste
momento, não pode ser intimidado por uma ação impensada de um partido, que soube, durante toda a sua
vida, ao longo de sua história, ser estilingue, atirando contra tudo e contra todos. Coisa que não cessou
ainda, continua atirando, principalmente no âmbito
estadual. Agora, na esfera federal, quando é vidraça,
não aceita absolutamente qualquer tipo de colocação,
quando por trás disso estão verdades insoﬁsmáveis,
como aquela que V. Exª colocou. Por isso mesmo, a
sua coragem e destemor têm de ser aplaudidos pelo
Brasil e por esta Casa. Portanto, sinto-me honrado em
ter chegado a tempo de estar aqui ao seu lado neste
momento importante de sua vida política.
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O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito
obrigado, Senador César Borges.
Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância de
V. Exª. É um caso realmente excepcional e, quanto às
minhas palavras ﬁnais, não preciso proferi-las. O que
foi dito aqui, nesta Casa, é muito mais importante do
que qualquer palavra que poderia dizer.
Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Tasso Jereissati, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente
e José Sarney, Presidente, sucessivamente.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, pela ordem, a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
houve a tentativa de instalação da Comissão Mista
que trata de uma das medidas provisórias que estão
em tramitação no Congresso Nacional e, apesar de a
reunião se estender por um longo espaço de tempo,
quase duas horas, não houve quorum.
Embora não tenha havido quorum, houve deliberação na Comissão, inclusive algo inédito, porque a
Comissão, sem quorum escolheu um Presidente e um
Relator provisórios – algo que não tem nenhuma base
nos Regimentos Internos da Câmara e do Senado e
no Regimento Comum das duas Casas.
Portanto, solicito a V. Exª que tome as providências cabíveis, tendo em vista que as deliberações não
poderiam ter sido tomadas e, portanto, nenhum encaminhamento pode ser feito já que não houve quorum
na reunião.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa tomará as informações necessárias para
proceder de acordo com o Regimento.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, pela
ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como
suplente dessa importante Comissão que estudará,
ou deveria fazê-lo, a medida provisória que cria esta
coisa esdrúxula, que é o Ministério do Banco Central,
vi que faltaram lá Senadores e Deputados da Base
do Governo.
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O Presidente da reunião que foi aberta, Deputado Alberto Goldman, suspendeu a mesma e, amanhã, a reabrirá. S. Exª dará toda a oportunidade aos
governistas de dizerem se têm ou não têm interesse
em discutir a autonomia do Banco Central, a constitucionalidade da medida, se é urgente ou não. Se não
é urgente e não é relevante, não deveria ter virado
medida provisória. Se é urgente e relevante, não tem
como alguém se eximir do dever moral de lá comparecer para colocar suas opiniões.
A Oposição cumpriu com o seu dever; acredito
que, por mera coincidência, o Governo hoje não. Mas
amanhã a reunião recomeça e certamente a chamada
Maioria se fará presente para não se furtar a debates
tão relevantes sobre tema que o Governo diz ser relevante, e nós acreditamos, por isso comparecemos lá
cumprindo com o nosso dever, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, com a palavra o Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu vou
apresentar, se as lideranças não o ﬁzerem, um requerimento para que a Mesa decida sobre o fato de que
realmente medida provisória não pode ser relatada
em Plenário sem que isso ocorra antes na Comissão.
Porque, do contrário, teremos problemas, como está
acontecendo a todo momento, de encher a pauta
com medidas provisórias, como esse caso da dívida
da Prefeitura de São Paulo, que ninguém aqui sabe
que votou, mas foi votada aqui uma medida provisória
nesse sentido. Nomeia-se um relator em plenário, que
emite um parecer, e ninguém presta atenção. Existe
uma Comissão para isto: para emitir parecer. Esta é a
razão por que a pauta ﬁca trancada: à espera de parecer de Comissão.
Eu sei que V. Exª não pode evitar que isso aconteça no momento, mas podemos tomar providências
para que no futuro isso não ocorra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela
ordem ainda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Quero apenas complementar, porque, na explicação do Senador Arthur
Virgílio, está explícito o que aconteceu: se não houve
quorum para instalação e deliberação, não poderia
também ter havido a suspensão dos trabalhos. Então,
peço providências nesse sentido, porque o trabalho
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não poderia ter sido suspenso, pois não havia quorum
nem para seu início.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, fui citado e, portanto, volto à liça.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Com a
palavra V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Fica
cada vez mais patente que o Governo, no fundo, queria
proteger o Sr. Meirelles na Justiça, desautorizando o
alto conceito de que desfruta perante a sociedade a
Justiça superior. Nada me diz que Justiça superior é
sinal de impunidade. Talvez o Governo pense que sim.
Isso é o que dá manter alguém sob suspeita em cargo
tão relevante; isso é o que dá o casuísmo. Ou seja, o
Governo disse – e cometeu perjúrio – que é urgente
e relevante a matéria e, por ser urgente e relevante,
a Oposição acorreu a cumprir com seu dever, mas o
Governo não compareceu. Ficou provado na prática,
com a não-ida dos membros da Bancada do Governo
à reunião que deveria instalar a Comissão que analisará a medida provisória, que essa matéria deve ser
refugada pela Casa, por não se tratar de matéria relevante ou urgente. Do contrário, o Governo estaria lá.
Estamos começando a vencer a corrida com os coxos
de maneira bastante célere, até porque apenas queremos que a Casa funcione, e nada de mais importante
havia naquele momento do que abrir uma discussão
tão relevante quanto a existência ou não do foro privilegiado para alguém que tem sido tão acusado, do ponto
de vista ético, como o Presidente do Banco Central,
Sr. Henrique Meirelles.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Aloizio Mercadante, por permuta com o Senador Leomar Quintanilha,
como orador inscrito.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
–
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR ALOIZIO MERCADANTE NA SESSÃO DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2004, QUE,
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE
(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno.)
Durante o discurso do Sr. Aloizio Mercadante, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente e novamente pelo Sr. José Sarney,
Presidente.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra como Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Antes de conceder a palavra a V. Exª, Senador Arthur Virgílio, pediria licença para conceder a palavra
à Senadora Heloísa Helena, que está inscrita há bastante tempo.
A SRA. HELOÍSA HELENA (PSOL – AL. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero
agradecer a gentileza de V. Exª e do Senador Arthur
Virgílio. Passei esta semana mais em casa, em razão
de um problema de saúde por lá.
Esta tarde de hoje me ajudou a tecer algumas
considerações que não tive a oportunidade de fazer,
inclusive no meu processo de expulsão do PT. Nas últimas semanas, venho identiﬁcando todo o processo
de degeneração ética, tanto do atual Governo, como
do PT, e a corrosão do caráter de determinadas personalidades políticas. Isso realmente me leva a dizer
que me arrependo de todos os anos que dediquei
– dos melhores anos da minha vida – para a construção do PT.
Nunca imaginei que esse detalhe do arrependimento fosse justamente em determinado momento. O
debate das tais PPPs introduz tanta farsa intelectual,
tanta desonestidade política de determinados dirigentes do PT e do Governo Lula que me deixam impressionada. Todos os detalhes que condenamos e que
caracterizavam crimes contra a Administração Pública
no processo de privatização dos setores estratégicos
do Governo Fernando Henrique, hoje o atual Governo
o faz com o mesmo descaramento. Fico impressionada como tantos argumentos são apresentados como
se fossem de lógica implacável, juízos supostamente
perspicazes e bem formados, argumentos conclusivos
e sólidos, que nada mais representam do que a mentira, a fraude política e a farsa intelectual!
Estou realmente impressionada em descobrir
como fui incapaz de perceber, ao longo de tantos
anos de dedicação à construção desse projeto, tanta
mentira, tanto cinismo e tanta dissimulação. Por isso,
Srs. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse projeto
voltará a ser discutido aqui. Projeto este que alguns
têm a ousadia – para não dizer o descaramento – de
apresentá-lo como se fosse uma inovação para a logística e a infra-estrutura do País, têm a ousadia de
dizer que é um projeto que teve sucesso – o que é uma
mentira – na Europa – na Inglaterra, na Irlanda –, como
também na África do Sul, sem marcos regulatórios.
Um processo que levou o Estado brasileiro a manter
o ﬁnanciamento, de forma paternalista e corrupta, da
iniciativa privada no setor estratégico.
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Realmente, tenho que me arrepender dos anos
que dediquei, porque tudo o que condenávamos como
balcão de negócios sujos do Governo Fernando Henrique – e continuo achando que era – hoje se repete:
o cinismo e a dissimulação.
Ressalto que não fui parte disso. Não fui parte
de um Governo do qual, de onde se aperta, sai secreção purulenta. Sr. Presidente, que tarde a de hoje!
Além da farsa política, da desonestidade intelectual,
chego à conclusão de que, infelizmente, fui enganada por muito tempo, mas, como não patrocinei fraude
política, continuo tendo a mesma avaliação que tinha
do processo de corrupção, dos crimes contra a Administração Pública praticados no Governo Fernando
Henrique no processo de privatização dos setores
estratégicos. Agora, o Governo Lula, com cinismo e
dissimulação, implementa os mesmos mecanismos de
privatização e de corrupção nos setores estratégicos
do Estado brasileiro.
Sinto muito, Sr. Presidente, mas tinha que fazer
essas considerações.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem. Como fui citado,
gostaria de prestar um pequeno esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Aloizio
Mercadante fez uma exposição a respeito da PPP.
Eu não disse, em momento algum, que sou contra
a PPP, que é uma maneira de fazer serviços públicos.
Reitero a minha aﬁrmação de que podemos ter, sim,
obras de infra-estrutura no momento com o dinheiro que
o Governo tem, que é mais de R$8 bilhões da Cide, e
outros recursos que existem semelhantes à PPP, como
é o caso da concessão de estradas, as parcerias que
levaram à sociedade de economia mista.
Gostaria de esclarecer que, em Minas Gerais, a
lei está aprovada, mas não há projeto algum de PPP
em andamento no Estado. Estamos aguardando o projeto que está em discussão no Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Arthur Virgílio, peço a colaboração de V.
Exª, porque voltaremos a nossos prazos regimentais.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem
dúvida, lerei uma breve nota do PSDB e, antes, faço
umas considerações sobre o que aqui dissertou o Líder
do Governo, Senador Aloizio Mercadante.
Enﬁm, o Governo, pela palavra do seu Líder,
reconheceu que estava errado. Reconheceu que a
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matéria (Projeto das Parcerias Público-Privadas) não
estava madura para ser votada até pelas críticas talvez
injustas que fez ao relatório do Senador João Tenório,
do PSDB de Alagoas.
O Governo admite de novo que a matéria não está
madura quando aqui entra em choque claro com as
declarações triunfalistas do Ministro do Planejamento
Guido Mantega. S. Exª entende que é hora de se começar a negociar. Se é para começar a negociar agora é porque, de fato, teria sido uma brutal precipitação
termos colocado em pauta esta matéria.
É claro que S. Exª traça um quadro cor-de-rosa
com 1 milhão e 300 mil empregos gerados na televisão,
sem contar com o simples fato de que se a economia,
a cada ano, não gera 1 milhão e 600 mil empregos novos, essa demanda da força jovem de trabalho, está,
a cada momento, aumentando o estoque de desempregados no País.
Falam de maneira triunfalista da economia brasileira e se esquecem de que há problemas a vista no
agronegócio em 2005 – esse é um alerta! Uma commodity importante como a soja começa a ter seu preço
depreciado: é outro alerta. A crise do petróleo aí está
instalada: é também alerta. Parece que o Governo não
percebe que daqui a pouco talvez o Copom tenha que
propor aumento de taxa básica de juros. E se o quadro é cor-de-rosa, não era para se cogitar aumento de
taxa Selic nos próximos momentos. Sem contarmos
com o fato de que a demanda interna, pela reposição
cíclica que aí está, tem crescido. E esse é o melhor
entre todos os problemas que o Governo enfrenta, até
porque é uma pequena parte da solução.
Mas a verdade bem clara é: PPP sim, negociata
não. E, como está escrito, a PPP é uma porta aberta
para se reforçar caixa de campanha. Pelo que ouvi dizer, a campanha do Prefeito de Goiânia, longe de ser
pobre, paupérrima, miserável, é uma campanha tão
rica e tão ﬁnanciada publicamente que até já foi glosada pelo Tribunal Eleitoral daquele Estado por abuso de poder público e por ter o Prefeito participado de
inaugurações abertamente, contra a legislação vigente
no País. Enfrentamos problemas, sim, quanto à participação do BNDES e dos fundos de pensão no episódio
das PPPs. E vamos preservar a Lei de Licitações, a Lei
de Responsabilidade Fiscal e o Pacto Federativo.
Sr. Presidente, passo a ler a nota da Bancada do
PSDB no Senado Federal:
“A Bancada do PSDB no Senado Federal
reaﬁrma sua irrestrita solidariedade ao Senador Tasso Jereissati diante da atitude insólita
e autoritária do PT e do Sr. Delúbio Soares de
Castro de processá-lo perante o Supremo Tribunal Federal em face de suas opiniões sobre
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o Projeto da PPP, manifestadas no âmbito do
Plenário do Senado.
A Bancada endossa o que disse o Senador Tasso Jereissati, que o fez no pleno exercício de seu mandato. E reaﬁrma que, como está
proposto, o Projeto da PPP é uma porta aberta
para negociatas, favorecimentos e corrupção,
com possíveis reﬂexos nos chamados “caixas
eleitorais”, valendo lembrar que Delúbio Soares é o mais notório caixa de campanha nesta
quadra pouco feliz da história brasileira.
Por ﬁm, a bancada solicita ao Plenário do
Senado Federal que autorize toda e qualquer
ação judicial contra qualquer de seus membros,
estando pronta a responder por seus atos, inclusive exigindo a exceção da verdade.
Encerro, dizendo algo muito singelo: para mim,
jamais o PT pensou em processar de verdade V. Exª,
Senador Tasso Jereissati. Jamais. O PT sabia inatingível
o seu direito de falar da tribuna, como parlamentar, o
que bem lhe venha à cabeça. O PT queria, com essa
falsa ameaça de processar o Senador Tasso Jereissati, dar a entender, queria ﬁngir que tinha condições de
defender o seu Delúbio, ﬁgura que vamos esmiuçar e
discutir de cabo a rabo neste País. Essa é uma imposição que se está evidenciando hoje nesta terra.
Faço uma pergunta muito simples: se o Senador
Tasso Jereissati diz que assim como está é roubalheira
para Delúbio deitar e rolar, e se ele disse, a Bancada
endossou, eu endossei, por que o PT não processa os
jornalistas que não têm imunidade, que dizem todos os
dias, em tom de alerta, das atividades nebulosas e, a
meu ver, pouco éticas do Sr. Delúbio? Porque o Senador
Tasso Jereissati não está ao alcance desse processo
da verdade; o jornalista está. Se for processado, ele
vai requerer a exceção da verdade, e aí a vida do Sr.
Delúbio vai ser aberta e passada a limpo. Portanto, que
cada um se engane quando, como e se quiser.
Senador Tasso Jereissati, jamais acreditei que o
PT tivesse tido a menor intenção de processar V. Exª.
Fingiu que para parecer que, mas não nos enganou.
Se quiserem interpelar quem critica o Sr. Delúbio hoje
em dia, é bom fazerem uma lista interminável de jornalistas e de pessoas que não têm imunidade para, aí
sim, em juízo, nos autos, o Sr. Delúbio mostrar que é de
fato um militante a merecer o respeito dos seus companheiros, pois ele é hoje uma ﬁgura que, no mínimo,
coloca todas as pulgas atrás da minha orelha.
Apesar de não ter provas concretas, posso dizer, hoje, que desconﬁo do Sr. Delúbio. Não gostaria
de recebê-lo em minha casa. O Governador Marcone
Perillo é maior de idade e recebe quem quiser. Em minha casa, como existe esta questão hoje, o Sr. Delúbio
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Soares não entra, porque escolho de maneira muito
rigorosa quem nela adentra.
Vamos continuar discutindo esse assunto. O Líder Aloizio Mercadante, habilmente, tentou levar o
debate para o lado da PPP, seus correligionários o
desviaram para o lado do Sr. Delúbio, e queremos
discutir todos os assuntos – PPP e Sr. Delúbio, sem
sombra de dúvida.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
Ofício PGR/GAB/Nº 892
Brasília, 24 de agosto de 2004
A Sua Excelência José Sarney
O Senhor
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência um breve relatório das atividades realizadas na Procuradoria Geral
da República, no meu primeiro ano como Chefe do
Ministério Público Federal.
Atenciosamente, – Cláudio Lemos Fonteles,
Procurador-Geral da República.
Um ano de mandato na Procuradoria Geral da República
O Procurador-Geral da República, Claudio Lemos
Fonteles, foi indicado para o cargo pelo Presidente
da República em 5 de junho de 2003, tendo sido seu
nome aprovado pela Comissão de Constituição, por
unanimidade, e pelo plenário do Senado Federal. Em
30 de junho de 2003, tomou posse no cargo. Completado um ano de mandato, o Procurador-Geral da
República vem ao Senado prestar contas das metas
apontadas na sabatina e do que foi realizado nesse
período.
Em junho de 2003, Claudio Fonteles indicou como
metas principais do Ministério Público Federal, no período de julho de 2003 a junho de 2005, o incessante
combate à criminalidade organizada e soﬁsticada, o
zelo pela constitucionalidade e a defesa dos valores
em que se assenta o regime democrático, principalmente a preservação do bem público. Esses objetivos
deveriam ser atingidos por meio do trabalho em equipe
dos membros do Ministério Público e pelo constante
e amplo diálogo com a sociedade e com os Poderes
da República.
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Agilidade, independência, abertura
Uma das metas cumpridas pelo Procurador-Geral da República no primeiro ano de mandato foi a de
esgotar o estoque de processos que aguardavam manifestação. Mais de 700 processos administrativos que
solicitavam ações diretas de inconstitucionalidade foram
analisados e 169 ações foram propostas ao Supremo
Tribunal Federal. Outros 260 processos administrativos foram examinados e resultaram em 18 inquéritos,
13 denúncias e duas reclamações. Além disso, 3.559
processos judiciais foram analisados entre julho de
2003 e junho de 2004.
O Procurador-Geral da República acompanhou e
deu apoio estrutural ao trabalho de equipes do Ministério Público Federal, como a força-tarefa conhecida
como CC5/Banestado, que, desde agosto de 2003,
ofereceu denúncias contra 375 pessoas em Curitiba
e mais 68 em Foz do Iguaçu. Até agora, quatro sentenças foram proferidas pela Justiça Federal, com a
condenação de 18 pessoas envolvidas no esquema.
Quantias arrestadas chegam a R$100 milhões nesse episódio.
Em outubro de 2003, o Procurador-Geral da
República foi autor da primeira recomendação feita
pelo Ministério Público Federal ao presidente da República. Cláudio Fonteles deﬁne seu relacionamento
com o Governo Federal como de diálogo franco e
leal, com marcada posição de independência, por
entender que essa é a real vivência democrática,
na controvérsia amadurecida entre o Estado-Administração (Poder Executivo) e a sociedade brasileira
(Ministério Público Federal). Se não há acordo, o litígio desdobra-se naturalmente à decisão do Poder
Judiciário. Todavia, não se exime o Ministério Público Federal de participar de encontros e projetos
conjuntos com o Ministério da Justiça, a Receita
Federal, Banco Central, INSS e a Polícia Federal,
entre outros órgãos.
Em relação ao Congresso Nacional, o relacionamento estabelecido mantém-se na diretriz de diálogo
aberto e contínuo. Nesse ano de trabalho, o Procurador-Geral da República realizou 17 visitas ao Senado
Federal e à Câmara dos Deputados, para participar
de debates promovidos pelas duas instituições e para
reunir-se com comissões e membros do Poder Legislativo. Somente no Senado Federal, visitou 29 senadores, alguns deles por mais de uma vez. O Procurador-Geral também abriu as portas de seu gabinete
para receber todos os parlamentares que desejam se
dirigir ao Ministério Público. Nesse período ele concedeu audiências para 64 parlamentares, muitos deles
também por mais de uma vez.
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Democracia e sistematização
O Procurador-Geral da República deﬁne o trabalho
em equipe como principal característica do seu estilo
de gestão. Nessa linha, visitou 20 Unidades do Ministério Público Federal nos estados (mais de uma por
mês). O objetivo é deﬁnir uma linha comum de trabalho,
respeitando a independência funcional dos membros
da instituição. Reuniões periódicas trazem a Brasília
os procuradores-chefes nos Estados. O ProcuradorGeral da República também se reúne quinzenalmente
com as Câmaras de Coordenação e Revisão, com a
Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão e com a
Escola Superior do Ministério Público da União, para
traçar estratégias de ação e avaliar, acompanhando,
o desempenho institucional.
Com relação aos demais ramos do Ministério
Público da União, foram estabelecidas reuniões sistemáticas, revitalizando o Conselho de Assessoramento
Superior. Com os Procuradores Gerais de Justiça dos
estados-membros da Federação, há diálogo contínuo,
em defesa das posições institucionais, mormente ditada
pelo histórico momento em que o Senado da República
contribui eﬁcazmente com a Nação brasileira na conclusão da chamada Reforma do Poder Judiciário.
Em sentido complementar, vem sendo feito um
esforço para sistematizar as atividades do Ministério
Público Federal. Portarias oﬁcializaram as eleições
como meio de escolha do Procurador-Chefe, do Procurador Regional Eleitoral e dos Procuradores Regionais
dos Direitos do Cidadão. E duas propostas foram encaminhadas ao Conselho Superior, para regulamentar
os procedimentos de investigação civil e criminal no
âmbito do Ministério Público Federal. Essas propostas
devem ser analisadas ainda em agosto pelo Conselho. Mais um exemplo é a institucionalização de uma
política de segurança para o MPF, com proteção aos
membros ameaçados.
Modernização da gestão
A administração da Procuradoria Geral da República procurou racionalizar e modernizar serviços ao
longo dos últimos doze meses, de modo a capacitar a
instituição a cumprir com mais eﬁcácia suas missões
constitucionais. Para isso, as prioridades do orçamento foram revistas, com a participação das Unidades
do Ministério Público Federal, destacando-se entre
elas a implantação de Procuradorias da República:
48 unidades receberam recursos para reformas ou
construção.
O Ministério Público Federal também trabalhou
com deﬁnição mais clara de metas a serem alcançadas. Um convênio assinado com o Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento vai permitir, nos

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

próximos meses, a execução de planejamento estratégico e modernização gerencial e administrativa da
instituição.
Com a aprovação, pelo Congresso Nacional, em
novembro de 2003, de projeto de lei que criou 541
cargos de membros do Ministério Público da União,
5.767 cargos de servidor, 2.552 funções e Procuradorias da República em municípios, para implantação
até 2008, atualmente estão em andamento concursos
para Procurador da República, analista e técnico do
Ministério Público da União. Ainda na área de Recursos
Humanos, está sendo realizado o primeiro concurso
para remoção de servidores da história do Ministério
Público da União, que introduz critérios deﬁnidos na
mudança de lotação.
Na área de Orçamento e Finanças, foi adotada a
liberação quadrimestral de recursos orçamentários e
ﬁnanceiros, o que aumentou a autonomia tais unidades
e garantiu mais economia nas aquisições. O controle
de saldos e execução orçamentária foi aperfeiçoado,
para permitir revisões no planejamento e liberações
urgentes. Um sistema de co-gestão foi implantado no
plano de saúde dos membros e servidores do Ministério Público Federal, o Plan-Assiste. As novas diretrizes
permitiram equilibrar o orçamento do plano.
No campo da Informática, foi instalada uma nova
infra-estrutura de comunicação de dados, voz e imagem no MPF, permitindo o uso de ferramentas de informática mais modernas. Também foi feita a aquisição de software para apoio ao trabalho de pesquisa e
cruzamento de dados, já utilizado no caso Banestado
(Paraná) e na operação Arca de Noé (Mato Grosso),
entre outros projetos. A adoção de software livre, iniciada em 2003, gerou economia inicial de R$4 milhões,
apenas na atualização de editores (e texto.
Destaca-se ainda a economia de 60% nos gastos com diárias e passagens, em relação ao período
anterior, objetivando-se os encontros de procuradores
e de servidores a consecução de metas deﬁnidas, em
execução a curto e médio prazo.
Eis, Senhor Presidente do Senado Federal, Senhores Senadores da República, em apertada síntese,
o que desenvolvi como Procurador Geral da República,
no primeiro ano de meu mandato. – Cláudio Lemos
Fonteles, Procurador-Geral da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu
Tuma.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 243, DE 2004
Dispõe sobre as práticas de telemarketing, coíbe abusos e fraudes nesses serviços e implementa o Registro Nacional de
Chamadas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei disciplina as práticas de telemarketing, coíbe abusos e fraudes nesses serviços e
implementa o Registro Nacional de Chamadas.
Art. 2º Telemarketing, ou marketing telefônico,
é o programa ou campanha na qual a intenção seja
induzir a compra de bens e serviços, ou coleta de donativos, mediante ligações telefônicas para residências
particulares sem que ocorra previamente uma consulta,
aviso ou autorização.
Art. 3º Nas atividades, serviços e práticas de telemarketing é vedada a divulgação de informações
falsas, imprecisas, enganosas, fraudulentas ou ambíguas.
Art. 4º As ofertas de venda devem que ser claras,
precisas e completas.
§ 1º As empresas de telemarketing devem informar:
I – o preço, as taxas extras, as condições de pagamento e as obrigações incorridas;
II – os elementos da venda não incluídos no preço
ou que possam representar qualquer despesa extra ao
consumidor, como impostos, fretes e manipulação;
III – o prazo previsto para a entrega.
§ 2º As informações sobre a quantidade e a natureza dos bens ou serviços ofertados devem ser claras,
precisas e completas.
§ 3º Caso a oferta envolva produto ou serviço
gratuito, promoção, desconto, garantia, sorteio ou premiação, as empresas de telemarketing devem informar todas as condições e custos adicionais para que
o consumidor possa reivindicar o produto ou serviço
gratuito, a promoção, o desconto, a garantia, a participação no sorteio ou o prêmio.
§ 4º Advertências sobre montagem e segurança
precisam ser feitas sempre que necessárias.
Art. 5º É vedada a oferta e a venda para menores de idade.
Art. 6º Os bens e produtos ofertados devem atender às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Parágrafo único – As empresas de telemarketing
somente devem oferecer bens e serviços disponíveis
em estoque ou quando houver previsão de entrega
ou fornecimento.
Art. 7º As empresas de telemarketing que ﬁzerem ofertas de fornecimento automático e continuado
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de bens e serviços necessitam obter o consentimento prévio do consumidor quanto ao termo inicial e as
condições de cancelamento.
Art. 8º O contato de telemarketing somente poderá ser efetuado no horário das 8:00 às 18:30 horas.
§ 1º Aos domingos e feriados não poderá ser realizada chamada de telemarketing.
§ 2º Chamadas fora dos horários previstos neste
artigo somente poderão ser efetuadas caso o consumidor conceda autorização prévia.
Art. 9º As empresas de telemarketing não podem realizar chamadas telefônicas a cobrar para consumidores, salvo quando houver consentimento prévio e especíﬁco.
Art. 10 As empresas de telemarketing não podem
efetuar chamadas telefônicas de caráter ofensivo nem
utilizar táticas de constrangimento e coerção.
Art. 11 As empresas de telemarketing devem informar no início da chamada o nome da empresa e que
se trata de operação de venda de bens e serviços.
§ 1º Durante a chamada deve ser fornecido ao
consumidor o número telefônico de contato da empresa, o número telefônico para se fazer reclamações e
o número telefônico no qual podem ser obtidas mais
informações sobre o bem ou serviço ofertado.
§ 2º O consumidor tem o direito de solicitar o cancelamento do pedido, o que não poderá ser recusado
pela empresa de telemarketing.
§ 3º Caso o pedido tenha sido postado antes da
solicitação de seu cancelamento, o consumidor arcará
com as despesas decorrentes da devolução.
§ 4º Qualquer valor empreendido em pagamento será restituído caso o bem ou serviço ofertado não
corresponda àquele ofertado na chamada telefônica.
Art. 12. Nos procedimentos de telemarketing é
vedado à empresa de telemarketing:
I – utilizar bloqueador de identiﬁcação de chamadas;
II – gravar a chamada telefônica, salvo quando o
potencial consumidor conceder autorização prévia;
III – enviar fax de propaganda não solicitado, salvo quando o fax tiver sido expressamente requisitado
ou autorizado pelo potencial consumidor;
IV – efetuar chamadas telefônicas com mensagens gravadas transmitidas sem operador de telemarketing, salvo quando precedidas por aviso informando
tratar-se de uma gravação; e
V – utilizar equipamentos de discagem automática, salvo quando estes equipamentos liberarem imediatamente a linha telefônica no momento em que o
potencial consumidor desligar a chamada.
Art. 13. O direito à privacidade é assegurado a todo
indivíduo contatado por serviço de telemarketing.
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§ 1º A empresa de telemarketing necessita obter o consentimento do consumidor antes de compartilhar com outra empresa as informações pertinentes
a essa pessoa.
§ 2º A ﬁm de garantir o direito à privacidade, ﬁca
a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)
obrigada a incluir nos contratos de concessão com as
prestadoras de Serviço Telefônico Comutado e de Telefonia Móvel cláusulas dispondo sobre a implementação
e a manutenção de um Cadastro Nacional de Chamadas para aqueles que não desejam receber chamada
telefônica ofertando bens e serviços.
Art. 14. Na implementação do Cadastro Nacional
de Chamadas, a Anatel será auxiliada pelas empresas
locais prestadoras de Serviço Telefônico Comutado e
de Telefonia Móvel, que ﬁcam obrigadas a acrescentar
dados e atualizar a lista nacional.
§ 1º Todo indivíduo que não desejar receber chamadas de determinada empresa de telemarketing
poderá solicitar a sua inclusão no Cadastro Nacional
de Chamadas.
§ 2º A inclusão no Cadastro Nacional de Chamadas poderá ser feita mediante solicitação escrita,
por telefone ou pela Internet para as empresas locais
prestadoras de Serviço Telefônico Comutado e de Telefonia Móvel ou para própria Anatel.
Art. 15. O Cadastro Nacional de Chamadas informará apenas o número dos telefones, resguardando a
identidade e a privacidade dos cadastrados.
Art. 16. O Cadastro Nacional de Chamadas ﬁcará
disponível na página da Internet da Anatel.
Art. 17. As empresas de telemarketing manterão
registros de todas as chamadas efetuadas durante uma
campanha de venda de bens e serviços.
Art. 18. As empresas de telemarketing terão
que consultar o Cadastro Nacional de Chamadas antes de empreender campanha de venda de bens e
serviços.
Art. 19. As empresas de telemarketing implementarão, manterão e atualizarão os seus próprios
cadastros de indivíduos que não desejam receber as
suas chamadas telefônicas.
Art. 20. As empresas locais prestadoras de Serviço Telefônico Comutado e de Telefonia Móvel encaminharão à Anatel as reclamações relacionadas ao
descumprimento dos dispositivos desta lei.
§ 1º Os infratores dos dispositivos previstos nesta lei estarão sujeitos à penalidade de multa conforme
regulamentação editada pela Anatel.
§ 2º Caso as vítimas das infrações sejam menores
de idade ou pessoas maiores de 65 anos a penalidade
de multa deverá ter o seu valor dobrado.
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Art. 21. A Anatel regulamentará o Cadastro Nacional de Chamadas, assim como demais aspectos
referentes às práticas de telemarketing.
Art. 22. A Anatel enviará anualmente ao Congresso Nacional relatório sobre esta matéria.
Art. 23. Estão isentas do cumprimento das disposições elencadas nesta lei:
I – as organizações sem ﬁns lucrativos;
II – as organizações de caridade;
III – os institutos de pesquisa;
IV – os órgãos governamentais; e
V – as organizações políticas;
Art. 24 Estão isentas do cumprimento das disposições elencadas nesta lei as empresas de telemarketing que:
I – obtiverem o consentimento prévio do consumidor para efetuar a chamada telefônica mesmo que
esta pessoa esteja incluída no Cadastro Nacional de
Chamadas;
II – efetuarem a chamada telefônica em decorrência de uma emergência;
III – efetuarem a chamada telefônica para outra
empresa;
IV – efetuarem chamadas não comerciais; ou
V – já tenham um relacionamento comercial estável com o consumidor.
§ 1º Relacionamento comercial estável, para os
efeitos desta lei, é a relação entre a empresa e o consumidor pelo período dos 18 meses subseqüentes a
uma transação comercial ou pelos 3 meses subseqüentes a uma averiguação ou a um requerimento
feito pelo consumidor.
§ 2º Mesmo que a empresa de telemarketing tenha uma relação comercial estável com o consumidor,
esta não poderá contatar novamente o consumidor
caso este solicite a sua inclusão na lista da empresa
ou no Cadastro Nacional de Chamadas.
§ 3º É vedada a transferência, troca, cessão, venda, doação ou qualquer outra forma de compartilhamento do cadastro entre empresas de telemarketing.
Art. 25 Esta lei entrará em vigor no prazo de 90
dias da data de sua publicação.
Justiﬁcação
Recentemente o Congresso dos Estados Unidos
da América decretou diversas leis relacionadas às praticas de telemarketing visando coibir fraudes e proteger
a privacidade do consumidor. No milionário mercado
americano (de aproximadamente U$720 bilhões de
dólares) estima-se que os consumidores tenham um
prejuízo anual de U$40 bilhões de dólares. Assim, as
agências do governo americano, a Comissão Federal
de Comunicações (FCC) e a Comissão Federal de Co-
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mércio (ETC), foram determinadas por lei controlar e
ﬁscalizar essa atividade.
No Brasil semelhantes esforços também têm sido
empreendidos para regulamentar o setor e proteger
o consumidor. O telemarketing no Brasil movimenta
aproximadamente U$20 bilhões de dólares ao ano e
emprega indiretamente 500.000 pessoas. O fenômeno
de migração de empregos dos Estados Unidos para o
exterior (outsourcing) pode potencializar o crescimento
deste mercado entre nós. As novas tecnologias disponíveis e os salários mais baixos tornam o Brasil um
forte candidato para receber estes empregos.
Diante de tais circunstâncias têm sido empreendidas tentativas de regulamentar as práticas de
telemarketing. Associações empresariais, mais notadamente a Associação Brasileira de Marketing Direto
e a Associação Brasileira de Telemarketing, têm dispensado considerável esforço na tentativa de autoregulamentar estes serviços por meio de códigos de
ética. O problema relacionado a estas tentativas está
no fato de que as associações não têm poder de sanção, ﬁcando restritas somente a penalizar os faltosos
com advertências e expulsão.
Tentativas de regulamentação desta atividade
comercial também foram empreendidas por legisladores nacionais. A Câmara Municipal da cidade de Porto
Alegre aprovou a Lei nº 9.053 de 26 de dezembro de
2002, regulamentada pelo Decreto nº 14.305 de 30 de
setembro de 2003, implementando um “cadastro especial de assinantes” semelhante à do-not-call list da
regulamentação americana. Esta iniciativa não prosperou pois, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
concedeu em 5 de dezembro de 2003 a liminar ADIN
nº 70007754757 suspendendo os efeitos desta lei.
A veriﬁcação de que há diversas práticas abusivas de telemarketing aliada à provável expansão
do setor imprime urgência no enquadramento legislativo desta atividade, uma vez que propiciaria maior
proteção contra a fraude e uma salvaguarda à privacidade.
A presente proposição não almeja proibir, nem diﬁcultar o exercício da atividade de telemarketing. Anseia,
ao contrário, criar um ambiente seguro e harmônico
para o seu desenvolvimento e, principalmente, conferir
meios legais que permitam efetivamente assegurar a
garantia constitucional expressa no artigo 50, inciso X,
a inviolabilidade da intimidade e da vida privada.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004. – Roseana Sarney.
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e à de Assuntos Sociais, cabendo
à última decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 244, DE 2004
Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro
de 2004, que cria o Programa Bolsa Família
e dá outras providências.
Inclua-se no art. 2º o § 15 com a seguinte redação:
“Art.2º ....................................................
§ 15 Os benefícios deﬁnidos no caput
deste artigo em nenhuma hipótese serão inferiores a 50% do salário mínimo”: (AC)
Justiﬁcação
O Poder Executivo deﬁne o programa em epígrafe
como o maior e mais ambicioso programa de transferência de renda da história do Brasil. Aﬁrma, no site
do programa na internet, que O Bolsa Família nasce
para enfrentar o maior desaﬁo da sociedade brasileira,
que é o de combater a fome e a miséria, e promover
a emancipação das famílias mais pobres do País. Por
meio do Bolsa Família, o Governo Federal concede
mensalmente benefícios em dinheiro para famílias
mais necessitadas.
É nosso entendimento que não há como se atingir
os objetivos do programa sem que o benefício concedido a cada família, que dele necessita, chegue a um
valor mínimo, que arbitramos, dadas as diﬁculdades
ﬁscais por que passa o País no presente momento, à
metade do salário mínimo.
Tão conhecido é o problema social brasileiro
deste Parlamento, que não vemos necessidade de
uma longa exposição da necessidade da aprovação
da presente proposta, para a qual temos certeza, teremos a unidade de votos em ambas as Casas do Poder
Legislativo Federal.
Sala das Sessões, 24 agosto de 2004. – Efraim
Morais.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004
Cria o Programa Bolsa Família, altera
a Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003, e
dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 2º Constituem benefícios ﬁnanceiros do Programa, observado o disposto em regulamento;
I – o beneﬁcio básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de extrema
pobreza;
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II – o beneﬁcio variável, destinado a unidades
familiares que se encontrem em situação de pobreza
e extrema pobreza e que tenham em sua composição
gestantes, nutrizes, crianças entre O (zero) e 12 (doze)
anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos.
§ 1º Para ﬁns do disposto nesta lei, considera-se:
I – família, a unidade nuclear, eventualmente
ampliada por outros indivíduos que com ela possuam
laços de parentesco ou de aﬁnidade, que forme um
grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se
mantém pela contribuição de seus membros;
II – nutriz, a mãe que esteja amamentando seu
ﬁlho com até 6 (seis) meses de idade para o qual o
leite materno seja o principal alimento;
III – renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade
dos membros da família, excluindo-se os rendimentos
concedidos por programas oﬁciais de transferência de
renda, nos termos do regulamento.
§ 2º O valor do benefício mensal a que se refere
o inciso I do caput será de R$50,00 (cinqüenta reais)
e será concedido a famílias com renda per capita de
até R$50,00 (cinqüenta reais).
§ 3º O valor do benefício mensal a que se refere o inciso II do caput será de R$15,00 (quinze reais)
por beneﬁciário, até o limite de R$45,00 (quarenta e
cinco reais) por família beneﬁciada e será concedido a famílias com renda per capita de até R$100,00
(cem reais).
§ 4º A família beneﬁciária da transferência a que
se refere o inciso I do caput poderá receber, cumulativamente, o benefício a que se refere o inciso II do
caput, observado o limite estabeleddo no § 3º.
§ 5º A família cuja renda per capita mensal seja
superior a R$50,00 (cinqüenta reais), até o limite de
R$100,00 (cem reais), receberá exclusivamente o benefício a que se refere o inciso II do caput, de acordo com
sua composição, até o limite estabelecido no § 3º.
§ 6º Os valores dos benefícios e os valores referenciais para caracterização de situação de pobreza
ou extrema pobreza de que tratam os §§ 2º e 3º poderão ser majorados pelo Poder Executivo, em razão da
dinâmica socioeconômica do País e de estudos técnicos sobre o tema, atendido o disposto no parágrafo
único do art. 6º.
§ 7º Os atuais beneﬁciários dos programas a
que se refere o parágrafo único do art. 1º, à medida
que passarem a receber os benefícios do Programa
Bolsa-Família, deixarão de receber os benefícios daqueles programas.
§ 8º Considera-se benefício variável de caráter
extraordinário a gamela do valor dos benefícios em
manutenção das famílias beneﬁciárias dos Programas
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Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, PNAA e AuxílioGás que, na data de ingresso dessas famílias no Programa Bolsa-Família, exceda o limite máximo ﬁxado
neste artigo.
§ 9º O benefício a que se refere o § 8º será mantido até a cessação das condições de elegibilidade de
cada um dos beneﬁciários que lhe deram origem.
§ 10. O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa-Família poderá excepcionalizar o cumprimento dos critérios de que trata o § 2º, nos casos
de calamidade pública ou de situação de emergência
reconhecidos pelo Governo Federal, para ﬁns de concessão do benefício básico em caráter temporário, respeitados os limites orçamentários e ﬁnanceiros.
§ 11. Os benefícios a que se referem os incisos
I e II do caput serão pagos, mensalmente, por meio
de cartão magnético bancário, fornecido pela Caixa
Econômica Federal, com a respectiva identiﬁcação
do responsável mediante o Número de Identiﬁcação
Social – NIS, de uso do Governo Federal.
§ 12. Os benefícios poderão, também, ser pagos
por meio de contas especiais de depósito a vista, nos
termos de resoluções adotadas pelo Banco Central
do Brasil.
§ 13. No caso de créditos de benefícios disponibilizados indevidamente ou com prescrição do prazo
de movimentação deﬁnido em regulamento, os créditos reverterão automaticamente ao Programa BolsaFamília.
§ 14. O pagamento dos benefícios previstos nesta lei será feito preferencialmente à mulher, na forma
do regulamento.
(À Comissão de Assuntos Sociais em
decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 245, DE 2004
Dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários de devedores em recuperação judicial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a concessão de parcelamento de débitos junto à Secretaria da Receita
Federal (SRF), ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) a devedor em processo de recuperação judicial,
nos termos do art. 155-A, § 3º, da Lei nº 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Art. 2º Pode requerer parcelamento a pessoa jurídica que comprove o deferimento do processamento
da recuperação judicial.
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Parágrafo único. Não sendo concedida a recuperação judicial, o parcelamento será rescindido, aplicando-se o disposto no art. 8º desta lei.
Art. 3º Podem ser objeto de parcelamento, nos
termos desta lei, todos os débitos junto à Secretaria
da Receita Federal (SRF), ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
§ 1º O parcelamento abrangerá todos os débitos
existentes em nome do devedor, na condição de contribuinte ou responsável, constituídos ou não, admitindo-se apenas a exclusão daqueles com exigibilidade
suspensa por força dos incisos III, IV, V e VI do art. 151
da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ 2º A inclusão dos débitos com exigibilidade suspensa a que se refere a parte ﬁnal do § 1º condicionase à desistência expressa e irrevogável da respectiva
demanda administrativa ou judicial, bem assim à renúncia ao direito, relativo aos mesmos débitos, sobre
o qual se funda o pedido.
§ 3º O parcelamento de débito não prejudica os
gravames decorrentes de medida cautelar ﬁscal ou as
garantias prestadas na ação de execução ﬁscal.
§ 4º Não se aplicam as vedações previstas no art.
14 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002 e no § 2º do
art. 6º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Art. 4º O pedido de parcelamento constitui conﬁssão irretratável de dívida, podendo o valor dele constante ser objeto de veriﬁcação.
Art. 5º O débito a ser parcelado será consolidado
na data da concessão do parcelamento, observado o
disposto no art. 10.
Parágrafo único. Os depósitos existentes, vinculados aos débitos a serem parcelados nos termos desta
lei, serão automaticamente convertidos em renda da
União ou do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
conforme o caso, concedendo-se o parcelamento sobre o valor remanescente.
Art. 6º O prazo máximo de concessão do parcelamento será de:
I – 84 meses para o devedor que, no ano-calendário anterior ao do pedido do parcelamento, tenha auferido receita bruta igual ou inferior ao limite máximo a
que se refere o inciso II, combinado com o § 3º, ambos
do art. 2º, da Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999.
II – 72 meses para os demais devedores.
Art. 7º O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor do débito consolidado pelo
número de parcelas, observado o limite mínimo de
cinqüenta reais.
Parágrafo único. O valor de cada uma das parcelas será acrescido de juros de mora equivalentes à
variação referencial do Sistema Especial de Liquidação
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e Custódia – SELIC – para títulos federais, a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao da consolidação
até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento
no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Art. 8º A falta de pagamento de duas prestações
ou a decretação da falência implicará imediata rescisão
do parcelamento independentemente de notiﬁcação
prévia e, conforme o caso, a remessa do débito para a
inscrição em dívida ativa ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, reparcelamento.
Parágrafo único. A rescisão implicará o restabelecimento, em relação ao montante não pago, dos acréscimos legais, na forma da legislação aplicável.
Art. 9º No caso de parcelamento de débito inscrito
em dívida ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais encargos legais.
Art. 10. A Secretaria da Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Instituto Nacional do Seguro Social são competentes para efetuar a
consolidação e conceder o parcelamento dos débitos
que estejam sob sua administração.
Parágrafo único. Os órgãos e entidade mencionados no caput expedirão os atos necessários para a
execução desta lei no âmbito da respectiva competência, inclusive quanto à forma de consolidação.
Art. 11 Os parcelamentos deferidos na forma
desta lei terão o respectivo demonstrativo publicado
mensalmente por parte de cada órgão ou entidade de
que trata o art. 8º.
Art. 12. Aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento previsto nesta lei as normas reguladoras dos
parcelamentos ordinariamente concedidos.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Com a nova lei de recuperação de empresas,
que tramitou no Senado Federal como PLC nº 71, de
2003, inaugurou-se um novo conceito de reorganização
empresarial, da qual os credores participam e para a
qual contribuem com a negociação de seus direitos,
votando em assembléia geral para deliberar sobre o
plano de recuperação apresentado pelo devedor em
diﬁculdades.
No entanto, em razão da vinculação da administração pública aos princípios da legalidade e da
indisponibilidade do interesse público, os créditos de
natureza ﬁscal foram excluídos da recuperação judicial,
pois, por não poder transigir discricionariamente, o ﬁsco não teria como negociar em eventual participação
na assembléia geral de credores.
Não há dúvidas, porém, de que o Poder Público
deve dar sua parcela de contribuição para a recupera-
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ção de empresas no Brasil. Na esteira das discussões
acerca da nova lei, veriﬁcou-se que grande parte das
empresas – se não todas – em diﬁculdades econômicoﬁnanceiras são devedoras de tributos e outras obrigações para com a União e o INSS, que são as primeiras
a ter seu pagamento suspenso quando da constatação,
pelo empresário, da situação de crise. Tanto é assim
que, muito embora a atual legislação exija para a concessão da concordata a apresentação de certidões
negativas junto ao Fisco, muitos juízes dispensam tal
exigência, pois, se não o ﬁzerem, diﬁcilmente será
concedida qualquer concordata no Brasil.
Como é inviável a participação do Fisco na assembléia geral de credores, é necessário estabelecer
condições especiais de parcelamento para empresas
que tenham obtido judicialmente o deferimento do processamento de sua recuperação judicial. É necessário evitar que a cobrança judicial dos tributos e outras
obrigações torne-se um entrave à execução do plano
ou prejudique as perspectivas de sucesso da recuperação do devedor, o que poderia implicar rejeição do
plano e, conseqüentemente, decretação da falência
de empresas potencialmente viáveis.
O projeto de lei que apresentamos foi baseado
em anteprojeto enviado pelo Ministério da Fazenda,
em cumprimento do compromisso assumido durante
as discussões acerca da nova lei de recuperação de
empresas. Propõe-se, assim, o parcelamento dos créditos perante a Secretaria da Receita Federal (SRF), o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), inclusive
daqueles já em fase de execução ﬁscal, em sete anos
para devedores em geral e em oito anos para micro e
pequenas empresas, independentemente de ter havido parcelamento anterior.
Dessa forma, por entendermos que o presente
projeto contribuirá para a recuperação das empresas
no Brasil, com a manutenção dos empregos e o estímulo à atividade produtiva, em benefício da economia
como um todo, contamos com o apoio dos ilustres pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004. – Fernando Bezerra.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito
tributário aplicáveis à União, Estados e
Municípios.
....................................................................................
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Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito
tributário:
I – .......................................................................
II – ......................................................................
III – as reclamações e os recursos, nos termos
das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela
antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Inciso
incluído pela LCP nº 104, de 10-1-2001) (Vide Medida
Provisória nº 38, de 13-5-2002)
VI – o parcelamento. (Inciso incluído pela LCP
nº 104, de 10-1-2001) (Vide Medida Provisória nº 38,
de 13-5-2002)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito suspenso,
ou dela conseqüentes.
....................................................................................
“Art. 155-A..........................................................
§ 1º ....................................................................
§ 2º ....................................................................
§ 3º Lei especíﬁca disporá sobre as condições
de parcelamento dos créditos tributários do devedor
em recuperação judicial.
....................................................................................
LEI Nº 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002
Dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências.
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento
de débitos relativos a:
I – Imposto de Renda retido na fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;
II – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e
Valores Mobiliários – IOF, retido e não recolhido ao
Tesouro Nacional;
III – valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos.
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não
integralmente pago parcelamento anterior, relativo
ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra
exação.
....................................................................................
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LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o regime tributário das
microempresas e das empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES e dá outras providências.
Da Data e Forma de Pagamento
Art. 6º O pagamento uniﬁcado de impostos e
contribuições, devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, inscritas no Simples, será
feito de forma centralizada, até o décimo dia do mês
subseqüente àquele em que houver sido auferida a
receita bruta.
§ 1º ....................................................................
§ 2º Os impostos e contribuições devidos pelas
pessoas jurídicas inscritas no Simples não poderão ser
objeto de parcelamento. (Vide Medida Provisória nº 75,
de 24-10-2002); (Vide Lei nº 10.925, de 2004)
....................................................................................
LEI Nº 9.841, DE 5 DE OUTUBRO DE 1999
Institui o Estatuto da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte, dispondo
sobre o tratamento jurídico diferenciado,
simpliﬁcado e favorecido previsto nos arts.
170 e 179 da constituição Federal.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Deﬁnição de Microempresa e de
Empresa de Pequeno Porte
Art. 2º Para os efeitos desta lei, ressalvado o disposto no art. 3º, considera-se:
I – microempresa, a pessoa jurídica e a ﬁrma mercantil individual que tiver receita bruta anual igual ou
inferior a R$244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro
mil reais); (Vide Decreto nº 5.028, de 31-3-2004)
II – empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a ﬁrma mercantil individual que, não enquadrada
como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro
mil reais) e igual ou inferior a R$1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais). (Vide Decreto nº 5.028,
de 31-3-2004)
§ 1º No primeiro ano de atividade, os limites
da receita bruta de que tratam os incisos I e II serão
proporcionais ao número de meses em que a pessoa
jurídica ou ﬁrma mercantil individual tiver exercido atividade, desconsideradas as frações de mês.
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§ 2º O enquadramento de ﬁrma mercantil individual ou de pessoa jurídica em microempresa ou
empresa de pequeno porte, bem como o seu desenquadramento, não implicarão alteração, denúncia ou
qualquer restrição em relação a contratos por elas
anteriormente ﬁrmados.
§ 3º O Poder Executivo atualizará os valores
constantes dos incisos I e II com base na variação
acumulada pelo IGP-DI, ou por índice oﬁcial que venha a substituí-lo.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 246, DE 2004
Dá nova redação ao inciso II do art. 2º
da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004,
para incluir a pessoa que cuida de portador
de deﬁciência ou de doença incapacitante
no Programa Bolsa-Família.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do art. 2º da Lei nº 10.836, de 9
de janeiro de a vigorar com a seguinte redação:
“Art.2º ....................................................
II – o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação
de pobreza e extrema pobreza e que tenham
em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre zero e doze anos, adolescentes até
quinze anos ou pessoa que cuide de portador
de deﬁciência ou de doença que incapacite
para a vida independente.
..................................................... ”(NR)
Art. 2º O aumento de despesa decorrente desta
lei será compensado pela margem de expansão das
despesas obrigatórias de caráter continuado explicitada
na lei de diretrizes orçamentárias referente ao exercício em que a presente lei entrar em vigor.
Art. 3º Esta lei entra em vigor cento e vinte dias
após a data de sua publicação.
Justiﬁcação
Pesquisas publicadas recentemente concluíram
que pessoa que cuida de parente enfermo portador de
deﬁciência ou de doença incapacitante é submetida a
tal grau de esforço e de tensão que se torna predisposta a contrair variados tipos de doenças. Entre essas
enfermidades incluem-se depressão, baixa resistência
do sistema imunológico, pressão alta, insônia e artrite,
além de doenças do coração e diabetes.
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Reconhecidamente, cuidar de tais doentes representa ato de abnegação e de profundo amor. Todavia,
diferentemente do que ocorre com os proﬁssionais da
área de saúde, os familiares envolvem-se emocionalmente com a doença do ente querido, o que confere
intensidade ainda maior aos efeitos do trabalho a que
se dedicam.
O projeto que ora submetemos ao exame do
Congresso Nacional objetiva contribuir, mesmo que
minimamente, para minorar as conseqüências das
tarefas a que se devotam as pessoas que cuidam de
familiares enfermos nas condições mencionadas. A
proposta trata apenas das famílias mais pobres, nas
quais são mais adversas as condições de vida e de
assistência aos portadores de deﬁciência e de doenças incapacitantes.
Ademais, a proposição representa o reconhecimento da sociedade àqueles que lhe prestam o serviço de cuidar de pessoa portadora de deﬁciência ou
de doença incapacitante à custa de seu bem-estar e,
sobretudo, de sua saúde.
Em face da relevância de que se reveste o assunto, estamos convencidos de podermos contar com
o apoio dos membros do Congresso Nacional para a
aprovação da proposta que apresentamos a sua elevada consideração.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 2004.
– Augusto Botelho.
LEI Nº 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004
Cria o Programa Bolsa-Família, altera
a Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003, e
dá outras providências.
....................................................................................
“Art. 2º Constituem benefícios ﬁnanceiros do programa, observado o disposto em regulamento:
I – o benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de extrema
pobreza;
II – o benefício variável, destinado a unidades
familiares que se encontrem em situação de pobreza
e extrema pobreza e que tenham em sua composição
gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 12 (doze)
anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos”.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os projetos lidos serão publicados e remetidos às
Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.177, DE 2004
Requeiro, nos termos regimentais e de acordo
com as tradições da Casa, sejam prestadas as seguintes homenagens pelo falecimento do Prefeito de
Naviraí/MS, Euclides Antônio Fabris, ocorrido neste
dia 24 de agosto de 2004:
a) inserção em ata de voto de profundo
pesar;
b) apresentação de condolências à família, à Câmara Municipal e à Prefeitura Municipal de Naviraí/MS.
Justiﬁcação
Euclides Fabris faleceu no ﬁnal da manhã de hoje
aos 68 anos, no Hospital Albert Einstein em São Paulo
após sofrer derrame cerebral em função de um câncer,
contra o qual lutava a mais de sete anos.
Nascido em 18 de julho de 1936 no Distrito de
Vista Alegre, Município de Nova Prata/RS, era ﬁlho
de David de Fabris e Elizabeta de Carli. Casado com
Iolanda Tormena Fabris, era pai de duas ﬁlhas Elizabeth e Beatriz, avô de cinco netos, Guilherme, José
Henrique, Gabriel, Maria Júlia e Gustavo.
Atual prefeito de Naviraí, reeleito por candidatura
única pelo PFL, foi também diretor-presidente da Cooperativa de Cana-de-açúcar de Naviraí (COOPERNAVI), pecuarista, industrial, e sócio-diretor da Fabris
Indústria e Comércio Importação e Exportação de
Calçados Ltda., de Sapiranga/RS. Foi também proprietário da Casa Fabris de secos e molhados e compra
de cereais em Cidade Gaúcha, no Paraná; diretor da
Madeireira Fabris e Tormena Ltda., em Naviraí; diretor-proprietário da Madesubra – Madeireira Sul Brasileira Ltda.; diretor-proprietário da Madeireira Brida
Importação e Exportação em Coronel Sapucaia/MS;
diretor-proprietário do Frigoríﬁco Naviraí Ltda., diretorproprietário do Frigoríﬁco Amambai S/A, e atualmente
diretor-proprietário da Renascença Woods – Importação e Exportação Ltda.
Euclides Antônio Fabris sempre mereceu o respeito de seus concidadãos em todas as atividades a
que se dedicou em sua vida. Empreendedor vitorioso
no ramo do agronegócio, revelou-se também como
um dos mais competentes administradores públicos
de Mato Grosso do Sul, a partir do momento em que
assumiu a Prefeitura Municipal de Naviraí.
Não tenho dúvida em aﬁrmar que Euclides Antônio Febris foi uma das maiores revelações de homem
público que pude acompanhar em nosso estado nos
últimos anos. Certamente teria ainda grandes contribuições a prestar ao desenvolvimento de Naviraí e de
Mato Grosso do Sul, não fosse impedido pelo câncer
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contra o qual lutava bravamente desde 1997, quando
apareceram as primeiras manifestações da doença.
A tristeza que toma conta da população de Naviraí e do estado neste momento é o mais eloqüente
depoimento sobre as elevadas qualidades públicas de
Euclides Antônio Fabris. Sobre suas qualidades pessoais, podem manifestar-se todos aqueles que, como
eu, tiveram a felicidade de privar da amizade dessa
extraordinária ﬁgura humana. Não esqueceremos sua
generosidade, sua alegria de viver, seu espírito livre
de sentimentos menores, sua extremada dedicação à
família e aos amigos. Seu exemplo e sua inspiração
estarão sempre conosco.
Euclides Antônio Fabris recebeu em vida as justíssimas homenagens e prêmios: Destaque Brasil 500
Anos – Comenda Tancredo Neves, Prefeito Amigo da
Criança – outorgada pela ABRINQ (Associação Brasileira da Indústria de Brinquedos), Medalha Tiradentes
de Administração Transparente e Personalidade 2003
do Jornal Dourados News.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004. – Ramez Tebet – Juvêncio da Fonseca – Delcídio Amaral Gomes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.178 , DE 2004
Requer Voto de Aplauso à jornalista
Malu Gaspar pela reportagem de capa da
revista Veja de 18 de agosto do corrente,
mostrando que recentes iniciativas do Governo Lula representam o mais sério ataque
à liberdade de expressão no Brasil desde
o Regime Militar .
Senhor Presidente,
Requeremos , nos termos do art. 222 do Regimento Interno e ouvido o Plenário , que seja consignado
, nos anais do Senado , Voto de Aplauso à jornalista
Malu Gaspar pela reportagem de capa da revista Veja
do último dia 18 de agosto mostrando as investidas do
governo do Partido dos Trabalhadores para vigiar e
controlar a imprensa , a televisão e a cultura .
Justiﬁcação
O Voto de Aplauso que ora requeremos justiﬁcase pela brilhante iniciativa da jornalista Malu Gaspar
de mostrar ao País o valor da liberdade de expressão.
A reportagem mostra a indignação da sociedade bra-
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sileira com as propostas do Governo Lula que visa a
cercear a manifestação da imprensa , da televisão e
das atividades culturais do País por meio de controle
da mídia e da produção cultural .
Sala das Sessões , 24 de agosto de 2004. – Arthur Virgílio, Líder do PSDB – Sérgio Guerra, Líder
da Minoria – José Agripino, Líder do PFL.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nos termos do art. 222, § 1º, do Regimento Interno, o requerimento será despachado à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.179, DE 2004
Requer informações ao Ministro-Chefe
da Casa Civil da Presidência da República,
acerca das obras de reforma do Palácio
da Alvorada e das adaptações na Granja
do Torto.
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º,
da Constituição Federal, e considerando a competência ﬁscalizadora do Congresso Nacional, que sejam
solicitadas ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, informações acerca das obras
de reforma do Palácio da Alvorada e das adaptações
na Granja do Torto para residência temporária do Presidente da República. Entre essas obras, segundo a
coluna Gente Boa, do jornalista Joaquim Ferreira dos
Santos, de O Globo, estaria incluída uma cabine de
projeção destinada a sessões de cinema para convidados inclusive da cachorrinha Michelle. Requeiro, ademais, pormenores sobre as razões da reforma, se há
necessidade de cinema temporariamente, bem como
quanto aos critérios de seleção de convidados.
Justiﬁcação
O jornal O Globo informa na coluna Gente Boa,
do jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, edição do
dia 20 de agosto de 2004, que, além das obras de remodelação previstas para o Palácio da Alvorada, outras
serão realizadas na Granja do Torto, para servir de residência temporária do Presidente e família. O Governo
chegou, como acrescenta o jornalista, a recorrer ao
Presidente da Funarte, Antônio Grassi, para escolher,
no Torto, local para uma cabine de projeção de ﬁlmes.
E diz mais: que será para receber convidados, citando
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como anﬁtriões também a cachorrinha Michelle. Como
órgão ﬁscalizador dos atos do Governo, as informações
solicitadas são procedentes e importantes.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 1.180, DE 2004
Requer informações, ao Ministro da
Defesa, acerca da notícia publicada pelo
jornal O Globo, segundo a qual o novo avião
Airbus do Presidente Lula teria restrições
para operações de pouso e decolagem no
aeroporto da Capital da República.
Requeiro, de acordo com o art. 216, do Regimento
Interno, combinado com o que dispõe o art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, e considerando a competência
ﬁscalizadora do Congresso Nacional, que sejam solicitadas ao Ministro da Defesa, informações acerca da
nota publicada na coluna do jornalista Ancelmo Góis,
de que o novo avião Airbus do Presidente Lula não
teria condições técnicas de operar no aeroporto de
Brasília com os tanques cheios, pelo que, em viagens
transcontinentais teria que fazer escalas técnicas para
reabastecimento.
Justiﬁcação
O jornal O Globo informa na coluna do jornalista, edição do dia 22 de agosto de 2004, que o novo
avião Airbus, que está sendo adquirido para uso do
Presidente da República não teria condições técnicas de operar no aeroporto de Brasília com os tanques cheios. Entre os argumentos para a aquisição
da luxuosa aeronave ﬁgura a sua autonomia de vôo,
sem exigir escalas técnicas. A informação de Ancelmo
Góis, é pois, motivo de apreensão, pelo que formulo
este requenmento.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004. – Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa
para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.181, DE 2004
Requeiro, nos termos regimentais, a retirada do
Requerimento de Voto de Aplauso nº 1.163, de 2004,
de minha autoria.
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Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004. – Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência defere o requerimento, nos termos do
art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.182 DE 2004
Requer voto de aplauso à ginasta brasileira Daiane dos Santos, pelo seu desempenho nas Olimpíadas de Atenas – 2004.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, voto de aplauso à ginasta brasileira
Daiane dos Santos, pelo seu aguerrido desempenho
nas Olimpíadas – 2004, em Atenas, Grécia. Daiane é
aplaudida internacionalmente como uma das melhores ginastas do mundo, tendo, inclusive, uma de suas
acrobacias reconhecida oﬁcialmente com seu nome,
Dos Santos, o que lhe vale a inscrição perene no cenário da ginástica.
Mesmo sem conquistar medalhas, por um pequeno equívoco em sua apresentação na ﬁnal das Olimpíadas, Daiane conquistou uma medalha de dimensão
bem maior: o coração, a torcida, o apreço e o amor de
todos os brasileiros.
Requeiro, também, que, deste voto de aplauso,
sejam cientiﬁcados a homenageada, o Governador do
Estado do Rio Grande do Sul e o Prefeito Municipal
de Porto Alegre.
Justiﬁcação
A homenagem que ora formulo, justiﬁca-se pelos
inegáveis méritos da ginasta brasileira, que sempre encantou os seus compatriotas. Ela não traz medalha, nem
de ouro, nem de prata, nem de bronze. Traz, sim, seu
ainda maior interesse pelo desporto, pela disposição,
entusiasmo e persistência na execução de sua arteginasta, ela que, ao som do Brasileirinho, encantou a
Pátria, o Brasil, que soube honrar em Atenas.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004. – Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.183, DE 2004
Requer voto de aplauso ao médico e
cientista Gustavo Del Real, chefe da equipe do Conselho Espanhol para a Pesquisa
Cientíﬁca, de Madri, pelo trabalho de pesquisa que concluiu por resultados positi-
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vos no emprego de medicamento contra
doenças cardíacas e no combate também
ao HIV.

I – ........................................................
e) contratos
..............................................................

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, voto de aplauso ao pesquisador espanhol Gustavo Del Real e, por seu intermédio,
à equipe de cientistas que conduziu experimentos de
uso de medicamento à base de estatinas, usado para
controlar altos níveis de colesterol, concluindo que o
emprego do mesmo produto pode abrir caminho para
a produção de remédios relativamente baratos para o
combate ao vírus HIV.
A pesquisa, concluída com êxito, foi publicada no
Journal of Experimental Medicine.
Requeiro, ademais, que o voto de aplauso proposto seja levado ao conhecimento dos cientistas e
ao Conselho Espanhol para Pesquisa Cientíﬁca, de
Madri.

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor
na data da sua publicação.

Justiﬁcação
A homenagem que ora formulo justiﬁca-se diante do trabalho de pesquisa realizado pelo cientista e
sua equipe de pesquisadores, responsáveis pelo projeto, considerado de excepcional importância diante
do que representa o combate ao vírus HIV no mundo inteiro.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004. – Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência encaminhará os votos aplauso solicitados.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Romeu Tuma.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2004
(Do Senador Renan Calheiros)
Altera o Artigo 62, § 1º, I, da Constituição Federal, que dispõe sobre as vedações
à edição de medidas provisórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O § 1º, I do art. 62 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 62. .................................................
§ 1º........................................................

Justiﬁcação
A estabilidade legislativa é, sem dúvida alguma,
elemento que reforça a noção de segurança jurídica.
No campo dos investimentos privados, citada segurança jurídica se aﬁgura como elemento central nas
decisões relativas à alocação de capitais. O contrato,
como sabemos, é estrutura milenar que funda o direito
privado (e também dele se utiliza o Estado). A estabilidade dos contratos, ninguém desaprova, é um vetor
positivo de credibilidade institucional.
Considerando, portanto, a importância dos contratos no âmbito dos negócios públicos e privados,
estimamos que o Estado brasileiro estará avançando
se, por meio de alteração constitucional, estivermos
patrocinando segurança jurídica às normas que versam
sobre o tema. Com a vedação à edição de medidas
provisórias em matérias relativas a contratos, estaremos alçando ao patamar da Carta Magna segurança
jurídica adicional às regras dos negócios, das avenças,
e dos pactos que geram obrigações, cujos resultados
consultam os interesses individuais e coletivos.
Não prospera a Nação submetida às incertezas
no campo do Direito e, principalmente, na esfera dos
contratos. A instabilidade contratual se expressa, por
exemplo, na demora da solução judicial dos conﬂitos
entre as panes, na facilidade de alteração de leis sobre contratos e na complexidade do sistema normativo.
A presente PEC procura, pois, amenizar o segundo
problema, ou seja, pretendemos sinalizar, em nível
constitucional, que o Estado tem compromisso com
a estabilidade de regras pactuadas entre agentes privados ou públicos.
Nesse contexto, a proposta opera como verdadeiro instrumento complementar aos esforços para
aumento da conﬁança institucional do País, fator principal na captação de recursos privados nacionais e
externos. No plano individual, garante aos cidadãos
que as regras de Direito que regem os pactos só serão
alteradas pela via congressual, submetidas à ampla
discussão dos representantes congressuais.
Pedimos a aprovação desta PEC que veda a edição de medida provisórias em matérias contratuais,
na perspectiva de estarmos trilhando o caminho da
redução gradual das incertezas, reconhecidamente
nocivas ao desenvolvimento do País.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004. – Renan Calheiros.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias,
com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao
Congresso Nacional.
Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional
nº 32, de 11-9-2001:
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria:
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I – relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos,
partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e processual
civil;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público, a carreira e a garantia de seus membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;
II – que vise a detenção ou sequestro de bens, de
poupança popular ou qualquer outro ativo ﬁnanceiro;
III – reservada a lei complementar;
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(À Comissão De Constituição, Justiça E Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Proposta de Emenda à Constituição que acaba de
ser lida está sujeita às disposições constantes dos art.
354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e remetida à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não tendo havido acordo entre as Lideranças, a
pauta está adiada para a Ordem do Dia de amanhã.
São os seguintes os itens adiados:
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 189, DE 2004
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 189, de 2004, que abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de R$ 32.000.000,00
(trinta e dois milhões de reais), para os ﬁns
que especiﬁca.
Relator revisor: Senador Flávio Arns
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2004
(Em regime de urgência, nos termos do § 1º do
art. 64 da Constituição, combinado com
o art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 2º do art. 64 da Constituição Federal.
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 32, de 2004 (nº 3.015/2004,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que altera a Lei nº 8.248, de 23
de outubro de 1991, a Lei nº 8.387, de 30 de
dezembro de 1991, e a Lei nº 10.176, de 11
de janeiro de 2001, dispondo sobre a capacitação e competitividade do setor de informática
e automação e dá outras providências.
Pareceres, dependendo de leitura, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Hélio Costa, favorável ao Projeto e à Emenda nº
6, apresentando, ainda, as Emendas nºs 7 e
8-CE; e contrário às Emendas nºs 1 a 5; e da
Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo, pela
constitucionalidade e juridicidade da matéria e
das Emendas nºs 1 a 6, e no mérito, favorável
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ao Projeto, apresentando, ainda, as Emendas
nºs 9 a 12-CCJ.
Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 7, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 81, 92, de 1999;
5, 20, de 2000; e 15, de 2001)
(Votação Nominal)
Continuação da votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000 (nº 96/92, na Câmara dos Deputados), que introduz modiﬁcações na estrutura
do Poder Judiciário.
Pareceres sob:
– nºs 538 e 1.035, de 2002, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Bernardo Cabral.
1º pronunciamento: (sobre as Propostas):
favorável, com as Emendas nºs 1 a 105-CCJ,
que apresenta; encaminhando os Requerimentos de destaque nºs 340 a 356, de 2002; e pela
prejudicidalidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 7, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999; 1, 5,
20, de 2000; e 15, de 2001, que tramitam em
conjunto;
2º pronunciamento: (sobre as Emendas
nºs 106 a 239, de Plenário, apresentadas durante a discussão em primeiro turno): favorável
às Emendas nºs 106, 109, 111, 114, 117, 125,
133, 138, 139, 143, 146, 147, 149, 152, 159,
163, 166, 167, 194, 204, 211, 218 e 222, de
Plenário; favorável, nos termos de subemendas, às Emendas nºs 54-CCJ, 177, 181, 197,
217 e 232, de Plenário; pela prejudicialidade
das Emendas nºs 110, 124, 182 a 185, 189,
192, 193, 198 a 200, 202, 203, 205, 207 a 210,
212, 213, 215, 223, 228 a 231, 233, 235 a 237;
e pela rejeição das Emendas nºs 107, 108, 112,
113, 115, 116, 118 a 123, 126 a 132, 134 a
137, 140 a 142, 144, 145, 148, 150, 151, 153
a 158, 160 a 162, 164, 165, 168 a 176, 178 a
180, 186 a 188, 190, 191, 195, 196, 201, 206,
214, 216, 219 a 221, 224 a 227, 234, 238 e
239, de Plenário; e
– nº 451, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (em reexame), Relator: Senador José Jorge, 3º pronunciamento:
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favorável à Proposta na forma da Emenda nº
240-CCJ, concluindo por texto que vai à promulgação, por texto que retorna à Câmara dos
Deputados, e pela apresentação, por desmembramento, das Propostas de Emenda à Constituição nºs 26 e 27, de 2004; e pela prejudicialidade das Propostas de Emenda à Constituição
nºs 21, de 1995; 5, 7, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71,
74, 81, 92, de 1999; 1, 5, 20, de 2000; e 15, de
2001, que tramitam em conjunto.
4 A 18
(Votação Nominal)
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 21, de 1995; 5, 7, 16, 21, 23, 33, 54, 62,
71, 81, 92, de 1999; 5, 20, de 2000; e 15, de
2001, tramitando em conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000
(Item nº 02).
19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 64, DE 1999
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 64, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Eduardo Suplicy, que
acrescenta parágrafo ao art. 57 e dá nova redação ao inciso XI do art. 84 da Constituição
Federal. (Comparecimento do Presidente da
República ao Congresso Nacional na abertura
da sessão legislativa).
Parecer sob nº 1.274, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Waldeck Ornelas, favorável
com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
20
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 77, de 1999,
28, de 2000 e 24, de 2003)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 22, de 2000, tendo como primeiro signatário
o Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera disposições da Constituição Federal, tornando de execução obrigatória a programação
constante da lei orçamentária anual.
Parecer sob nº 103, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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Relator: Senador César Borges, favorável à
matéria e pela prejudicialidade das Propostas
de Emenda à Constituição nºs 77, de 1999,
28, de 2000, e 24, de 2003, que tramitam em
conjunto.
21
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 77, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 22 e 28, de 2000,
e 24, de 2003)
Proposta de Emenda à Constituição nº 77, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Íris
Rezende, que imprime força cogente à lei orçamentária anual, acrescentando dispositivos ao art. 165 e
alterando o inciso VI do art. 167, ambos da Constituição Federal.
22
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 77, de 1999, 22, de
2000, e 24, de 2003)
Proposta de Emenda à Constituição nº
28, de 2000, tendo como primeiro signatário
o Senador Pedro Simon, que dá nova redação
ao inciso I do § 9º do art. 165, ao caput do art.
166 e acrescenta novo parágrafo ao mesmo
artigo da Constituição Federal. (Dispõe sobre
plano plurianual, diretrizes orçamentárias e
orçamentos anuais).
23
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 24, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 77, de 1999,
22 e 28, de 2000)
Proposta de Emenda à Constituição nº
24, de 2003, tendo como primeiro signatário
o Senador Paulo Paim, que acrescenta o inciso XII ao art. 167 da Constituição Federal.
(Bloqueio ou contingenciamento de dotações
do orçamento da seguridade social).
24
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2002
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
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tituição nº 29, de 2002, tendo como primeiro
signatário o Senador Francisco Escórcio, que
inclui § 8º no art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias com a ﬁnalidade
de ampliar a vigência do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério (Fundef).
Parecer sob nº 119, de 2004, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador José Jorge, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
25
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2003
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 1, de 2003, tendo como primeiro signatário o
Senador Maguito Vilela, que altera o § 3º do art.
100 da Constituição Federal, para determinar
que os pagamentos de obrigações devidas aos
idosos sejam feitos em espécie e excluídos da
obrigatoriedade de expedição de precatórios.
Parecer sob nº 549, de 2004, do Relator
Senador Aloizio Mercadante, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) que apresenta.
26
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 81, DE 2003
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 81, de 2003, tendo como primeiro signatário
o Senador Tasso Jereissati, que acrescenta o
art. 174-A à Constituição Federal, para ﬁxar os
princípios da atividade regulatória.
Parecer favorável, sob nº 270, de 2004, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
27
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15, DE 2004
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2004 (nº 575/98, na Câmara dos
Deputados), que altera o inciso IV do art. 20
da Constituição Federal. (Excluindo dos bens
da União as ilhas costeiras que contenham a
sede de Município).
Parecer favorável, sob nº 462, de 2004, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jorge Bornhausen.
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28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2002COMPLEMENTAR
(Votação Nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 102, de 2002 – Complementar (nº 4.610/2001, na Casa de origem),
que dispõe sobre a linguagem inclusiva na
legislação e documentos oﬁciais.
Parecer sob nº 561, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece, reclassiﬁcando a matéria como
projeto de lei complementar.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 3, de 2002 (nº 3.077/2000,
na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento odontológico pela
rede de unidades integrantes do Sistema Único
de Saúde – SUS.
Parecer sob nº 492, de 2004, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Edison Lobão, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
30
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 416, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Recurso nº 23, de 2003)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 416, de 2003 (nº 2.503/2002,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga concessão à TV TOP Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Parecer favorável, sob nº 1.402, de 2003,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Leonel Pavan.
31
REQUERIMENTO Nº 516, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 516, de 2004, do Senador Aloizio Mercadante, solicitando, nos termos regimentais,
congratulações ao Ministro das Relações Ex-
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teriores, Celso Amorim, pela vitória brasileira
na OMC, referente aos subsídios norte-americanos ao algodão.
Parecer favorável, sob nº 1.011, de 2004,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro
Simon, propondo que a manifestação seja extensiva ao Ministério das Relações Exteriores
como um todo, ao ex-Ministro Celso Lafer, ao
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso e
ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
32
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 526, de 2004, do Senador Arthur Virgílio
e outros Senhores Senadores, solicitando voto
de aplauso ao Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, pela vitória do Brasil na Organização
Mundial de Comércio – OMC, que condenou
os subsídios pagos ao algodão pelos Estados Unidos.
Parecer favorável, sob nº 1.012, de 2004,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro
Simon.
33
REQUERIMENTO Nº 527, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 527, de 2004, do Senador Arthur Virgílio e outros Senhores Senadores, solicitando
voto de aplauso ao ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso, pela vitória do Brasil na
Organização Mundial de Comércio – OMC,
que condenou os subsídios pagos ao algodão
pelos Estados Unidos.
Parecer favorável, sob nº 1.013, de 2004,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro
Simon.
34
REQUERIMENTO Nº 531, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 531, de 2004, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando que seja enviado às
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autoridades israelenses no Brasil um apelo
no sentido de resguardar a vida, a liberdade
e os direitos humanos do físico nuclear Mordechai Vanunu.
Parecer favorável, sob nº 1.014, de 2004,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro
Simon.
35
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2004
Votação, em turno único, do Requerimento nº 925, de 2004, do Senador Duciomar
Costa, solicitando a retirada, em caráter deﬁnitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 183, de
2004, de sua autoria.
36
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 2004
(nº 4.018/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que concede pensão especial a Maria José Pereira
Barbosa Lima.
Parecer favorável, sob nº 563, de 2004,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Sérgio Cabral.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos atender às duas comunicações inadiáveis
para, em seguida, chamar os oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan para
uma comunicação inadiável. S. Exª dispõe de cinco
minutos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se por um lado estamos testemunhando algumas notícias alvissareiras
na economia brasileira com a retomada do desenvolvimento econômico – em alguns setores, muito mais pelo
empenho, esforço e produtividade da iniciativa privada
brasileira do que pelo apoio governamental –, por outro
lado alguns fatos nos trazem a imagem do retrocesso,
de uma época autoritária, de controle das informações
e da intimidação das forças oposicionistas.
A exemplo do que está acontecendo com nosso
colega de Bancada, Senador Tasso Jereissati, que sofre ameaça de processo judicial no Supremo Tribunal
Federal por parte de Lideranças do PT e do Governo
Federal, por declarações feitas recentemente à imprensa, também estamos nos sentindo vítimas desse
processo de intimidação.
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Quero deixar registrado que a Advocacia-Geral
da União, por meio da Procuradoria Seccional da União
em Joinville, requereu em nosso Estado a notiﬁcação
da Rádio Camboriú, de Balneário Camboriú, a nossa
cidade, para que entregasse cópia de entrevista por
mim concedida no dia 21 de julho último.
Por informações repassadas, talvez, equivocadamente, por “olheiros petistas” do Governo, os advogados
da União suspeitam que eu poderia ter feito declarações que “macularam a boa imagem do Primeiro Magistrado da Nação” ao falar sobre o corte de recursos
para a duplicação da BR–101 Sul e sua relação com
a compra do novo avião presidencial.
Ora, Srªs e Srs. Senadores, é estranhável o fato
de que, em nenhum momento, houve pedido administrativo anterior da gravação por parte das autoridades, que preferiram o meio judicial direto, via mandado de busca e apreensão. Considero esses fatos que
vêm acontecendo estranhos e perigosos às garantias
constitucionais da liberdade de expressão. O Governo Federal parece querer impor de forma autoritária
as suas visões e, o que é pior, utiliza-se do aparelho
estatal para isso.
Causa-nos estranheza ainda a reação do Governo a uma entrevista cujo tema principal já foi objeto
de discurso e comentários aqui mesmo no plenário
desta Casa e no Jornal do Senado. O fato a que quis
me referir por ocasião da citada entrevista é que, na
mesma semana do mês de julho em que a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
do Congresso Nacional aprovou o corte de recursos
em 15,5 milhões para a duplicação da BR–101 Sul,
em uma iniciativa de lideranças do Governo, acabou
sendo aprovado o crédito para a compra do avião presidencial, orçado em mais de 150 milhões.
O assunto também foi tema de diversas reportagens da imprensa catarinense. Basta pesquisar.
Considero, por ﬁm, que essa pressão para que
Parlamentares tenham cuidado com o que vão falar
quando defendem os seus Estados lembra a época dos
anos negros da ditadura militar e faz com que todos
nós e a sociedade brasileira ﬁquemos cada mais em
alerta para os perigos de retrocesso em pleno vigor da
democracia e do Estado de direito no Brasil.
Sr. Presidente, estamos amordaçados, nós que
somos da Oposição e que temos de falar aquilo que
o Governo não está fazendo ou que deixa de fazer. E
quando falamos somos ameaçados, pois a Procuradoria da União requereu cópia da ﬁta de minha entrevista
à imprensa de Santa Catarina, de minha cidade, com
o objetivo de processar este Senador.
Nunca vi algo assim. Mesmo quando eu era do
PDT e, junto com o PT, na Câmara Federal, tomávamos
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posições mais duras contra o Governo, nunca vimos
uma reação dessa forma.
Talvez agora eu passe a entender a viagem de
Lula à África, ao Gabão, onde um Presidente está há
37 anos no poder, amordaçando a imprensa e a Justiça,
pressionando tudo e todos, e é acusado de corrupção
e de desvio de dinheiro para o exterior. O Presidente
Lula disse que foi àquele país para veriﬁcar como seu
Presidente ﬁcou 37 anos no poder para fazer o mesmo
no Brasil. Talvez por isso Sua Excelência esteja começando a pressionar, querendo processar a Oposição,
pressionar a imprensa e o Ministério Público. É lamentável que estejamos sendo perseguidos pelo Governo,
por cobrar transparência em seus atos.
A questão da compra do avião foi criticada por
todos os Senadores e pela imprensa nacional. Em
uma rádio de minha cidade lamentamos a retirada de
15,5 milhões, relativos à BR–101, e falamos da coincidência de se incluir pouco mais de 150 milhões para a
compra do avião. E a Procuradoria da União requereu
judicialmente a ﬁta para processar este Senador. Isso
é lamentável. Não vão certamente com isso nos calar,
mas a sociedade também tem que ﬁcar alerta, porque
em breve a ditadura poderá prevalecer em um partido
que se diz democrático.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Leonel Pavan,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu
Tuma, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Maguito Vilela,
por cinco minutos, para uma comunicação inadiável.
O SR. MAGUITO VILELA (PDMB – GO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto ao assunto porque o Líder Arthur Virgílio voltou a mencionar
a questão do Sr. Delúbio Soares, a quem a Oposição
quer transformar, a todo custo, em um homem desonesto. Isso não é correto.
Creio que antes a Oposição tem de se munir de
provas; a Oposição tem de ter dados concretos para
fazer esse tipo de acusação. Se bem que o Líder do
PSDB, depois, diz que desconﬁa. Ora, se S. Exª apenas
desconﬁa, não deve fazer acusação, principalmente em
relação ao Delúbio, que tem uma história de lutas.
Como já disse aqui, ele não é meu amigo. Nunca estive com ele em palanque nenhum, nunca militei
politicamente com o Delúbio, mas ele é meu conterrâneo, é do meu Estado, e conheço bem a sua trajetória
política. Não posso aceitar que um homem de bem, um
cidadão de bem seja acusado injustamente.
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E não adianta hipocrisia também nesta Casa, pois
todos os candidatos a Presidente da República, todos
os candidatos a Governador de Estado, ao Senado e
à Câmara Federal têm ajuda de empresários, todos!
Na campanha presidencial passada, o Presidente Lula
teve ajuda de empresários, mas o candidato José Serra
também teve – e muita ajuda – e ninguém critica o tesoureiro dele; vêm criticar o tesoureiro de Lula, porque
querem desgastar simplesmente a imagem do Governo
a qualquer preço e a qualquer custo.
Ora, o Senador Leonel Pavan acabou de criticar a possível compra de um avião pelo Presidente
da República. Eu andei no avião do Presidente. Dá
medo, pois o avião é muito antigo. E penso que o presidente de uma nação tão importante quanto o Brasil
não pode andar nesse sucatão, tem que ter um avião
mais seguro. Além disso, os componentes do PSDB
que levantam essa questão devem ir aos hangares dos
Estados governados pelo PSDB para verem a quantidade e a qualidade dos aviões. Por que não criticam
os governadores do PSDB que compram aviões? Os
hangares estão superlotados! No entanto, quando o
Presidente fala em comprar um avião para sua segurança e de sua comitiva, o mundo vem abaixo.
A Oposição deve se preocupar com assuntos mais
sérios e mais importantes e, quando ﬁzer acusação,
deve fazê-lo com provas, documentos, porque tal atitude traz problemas muito sérios para os ﬁlhos, para a
família, para os pais daquele que está sendo acusado
injustamente. Quando a acusação é correta, fundamentada e justa, tenhamos paciência, mas quando não é
séria nem comprovada traz problemas sérios.
Considero essa uma questão de responsabilidade. Alguns podem dizer que a imprensa é que está
aﬁrmando. Ora, a imprensa repercute o que se fala
aqui e, às vezes, erra ao fazer acusações indevidas.
É lógico que em um ou outro caso a própria imprensa
reconhece alguns erros seus ao fazer acusações.
Portanto, reaﬁrmo que o Delúbio é um militante,
de família humilde e pobre, e que continua humilde e
pobre. Seus pais moram numa fazenda muito humilde,
simples, sem os excessos que os Líderes da Oposição
têm tentado mostrar desta tribuna.
Dizem que o Delúbio estava no Palácio do Planalto
a cumprimentar a Secretária do Ministro José Dirceu.
Ora, ele é amigo dela há 20, 30 anos. São amigos de
CUT, lá de Goiás. Penso que não há nada de mais em
ele visitar sua amiga. Então, por uma simples visita, fazem um estardalhaço, uma verdadeira tempestade em
copo d’água. Não podemos, de maneira nenhuma, ter
esse procedimento. Entretanto, havendo provas, dados,
indícios fortes, podemos fazer acusações.
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Há outra questão. Ele não é tesoureiro agora que
o PT está no Governo; ele já era tesoureiro do PT antes de o Partido vencer as eleições.
Delúbio é um matemático, tem mestrado, é uma
pessoa extremamente preparada. Ele sempre esteve
na área de tesouraria, de sindicatos, da CUT, e continua nela.
Por isso, volto a dizer que eu não sairia daqui com
a minha consciência tranqüila se não ﬁzesse este registro, mesmo em se tratando de um adversário político. O
Delúbio sempre foi nosso adversário político em Goiás.
Inclusive, disse que ele é muito mais amigo, em Goiás,
do PSDB do que do PMDB, que está na base do Governo. Ele é amigo do Governador, que é um homem
de bem, e o Delúbio, naturalmente, por ser seu amigo,
tem que ser um homem de bem. O Delúbio freqüenta
o Palácio do Governo do meu Estado e o Governador
freqüenta a propriedade do Delúbio.
Penso que o Líder do PSDB, como o próprio Partido, deveria, primeiramente, buscar as informações
corretas sobre a vida e o comportamento do Delúbio.
Essas acusações, a meu ver, não procedem. Não aceito injustiça, até porque muitos de nós já fomos injustiçados, já sofremos na pele esse tipo de acusação,
que não leva a nada, que não constrói nada, que, pelo
contrário, só traz problemas e mais problemas.
Agradeço, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Invoco o
art. 14 do Regimento Interno, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. Presidente, peço a palavra como Líder da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Por favor, Srs. Senadores, há três microfones levantados.
Senador Leonel Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Fui citado, Sr. Presidente e invoco o art. 14, VI, do Regimento
Interno.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, gostaria de fazer um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Pois não, Senador.
Em seguida, fará uso da palavra o Senador Sérgio Guerra.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não
gostaria de entrar neste debate.
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Saio daqui hoje com a convicção de que o Sr.
Delúbio é o homem mais forte do Governo, porque,
ao longo destes dois anos, tenho visto várias ﬁguras
do Governo serem atacadas e criticadas, mas nunca
vi ninguém ser defendido com tanta veemência.
Devo esclarecer um ponto ao Senador Maguito
Vilela. Talvez, na empolgação do seu pronunciamento,
S. Exª, ao generalizar, disse que a Oposição acusava
o Sr. Delúbio de ser tesoureiro do Lula, naturalmente
se referindo ao Presidente da República. Quero dizer
que, no conceito da Oposição, da qual faço parte, Presidente não tem tesoureiro. Tesoureiro de Presidente
é o Ministro da Fazenda.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Eu não
disse isso.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Vamos
consultar as notas taquigráﬁcas.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Em
nenhum momento ﬁzemos essa acusação.
Senador Maguito Vilela, quero dizer a V. Exª que
as acusações contra o Sr. Delúbio não são feitas em
virtude do que ele arrecadou na campanha, mas pelo
que se comenta, inclusive com relação ao episódio do
Banco do Brasil. Vamos defendê-lo, mas não vamos
transformá-lo em santo, porque não ﬁca bem.
Quanto a essa questão de os hangares do PSDB
estarem cheios de aviões executivos, V. Exª prestaria
um grande serviço se citasse os nomes dos Governadores que compraram e em que circunstâncias o
ﬁzeram. Aliás, a compra de um avião desse mesmo
tipo esteve em estudo no Governo Fernando Henrique,
com uma diferença muito simples...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP.
Fazendo soar a campainha.) – Senador Heráclito Fortes, peço a V. Exª que encerre sua manifestação. Desculpe-me.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Estou
concluindo, Sr. Presidente.
Seria um ﬁnanciamento em 30 anos, com carência. O que nos espanta é a pressa em pagar o avião,
até mesmo antes de recebê-lo. É isso que tem causado debate.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente do Brasil realmente precisa de um avião de acordo
com seu status, com sua importância. Entretanto, a
questão fundamental não é o fato de ter comprado o
avião, mas a maneira como foi efetuada a compra.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Leonel Pavan, tomaram sua bengala por V.
Exª estar muito nervoso?
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, a bengala está com o Senador Papaléo Paes.
S. Exª já a retirou.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Sérgio Guerra, que já
a havia solicitado, e, em seguida, concederei a palavra
a V. Exª, Senador Leonel Pavan, pelo art. 14.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
fazer alguns esclarecimentos.
Primeiro, se os Governadores do PSDB têm aviões, se os Governos estaduais têm aviões, seguramente, não é por iniciativa de governantes do meu Partido.
Os Governos que possuem aviões devem ter razões
para isso. Questionamos aqui, no episódio da compra
do avião do Presidente da República, a prioridade e a
oportunidade disso.
Segundo, aﬁrmamos que foi utilizada uma determinada rubrica orçamentária que não era adequada
para essa operação, tanto que, na votação dessa medida provisória, votamos de duas maneiras: num primeiro
momento, aprovamos recursos que eram legais, plausíveis e orçamentários, mas, em um segundo momento,
votamos contra, por discordância regimental quanto ao
formato daquela proposta de recursos para a compra
de avião para a Presidência da República.
Achamos que, na situação em que se encontra
o nosso País, atrasando o pagamento da Bolsa-Escola e programas de atendimento à base social, não se
pode comprar avião. Quando o Governo estiver ajudando os estudantes que não têm como estudar, pagando as contas em dia, aí sim, pode comprar avião
ou coisa parecida.
Com relação ao Sr. Delúbio, ele é tesoureiro de
um Partido que, como todo mundo sabe, está muito
rico. Para vermos isso, basta apreciarmos as campanhas do PT no Brasil inteiro. São campanhas bastante
ricas, bonitas, e a dos seus aliados nem sempre. Tenho
encontrado campanhas bastante pobres de Partidos
aliados ao Governo, entre eles o PMDB e o PTB. As
do PT, não; elas são coloridas, têm o melhor material
gráﬁco. Os candidatos às vezes não são tão bonitos,
mas o material é. Não sei se isso vai virar voto; acho
que não. No meu Estado, o PT elegerá menos Prefeitos
do que antes. O PT tinha, basicamente, duas prefeituras em Pernambuco: Recife e Camaragibe, na área
metropolitana. O Presidente Lula já foi a Camaragibe
duas vezes, mas não há candidato do Partido à prefeitura porque não há apoio do povo. No Recife, nós,
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da aliança, estamos na liderança, mais exatamente o
PMDB de Jarbas Vasconcelos.
O Sr. Delúbio é um episódio que precisa ser esclarecido. O grande problema deste Governo do Presidente Lula...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Sérgio Guerra, queira desculpar-me, mas
V. Exª está falando como Líder?
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sim,
Sr. Presidente.
As pessoas muitas vezes são acusadas pela imprensa; sofrem críticas, denúncias consistentes contra
elas aparecem, mas nenhuma dessas personalidades
vem ao Congresso se explicar. Por que esse receio? O
Sr. Delúbio não quer saber daqui, não aparece aqui.
Pessoalmente, creio que o Presidente do Banco
Central é uma pessoa correta, sobre quem não tenho
qualquer dúvida. Mas por que não veio fazer o seu esclarecimento no Congresso até agora? Por que não
veio ao Senado?
O Presidente do Banco do Brasil também não
chegou aqui. Imaginem se o Sr. Delúbio quer aparecer
aqui! Mas ele vai à Justiça e comete um ato absolutamente imprudente, politicamente equivocado, que foi
interpelar o Senador Tasso Jereissati, exemplo de homem público para o Congresso e para o Brasil.
O Sr. Delúbio pode ser exemplo de tesoureiro de
Partido que ﬁcou rico – até aí não há qualquer suspeição –, mas é preciso esclarecer isso. Não entendo
essa emoção.
Tudo bem quanto ao fato de o Senador Maguito
Vilela ser amigo e conhecer o Sr. Delúbio, mas essa
não é uma questão política. A questão política e concreta é que ele interpelou um Senador da República de
maneira imprudente e equivocada, como ﬁcou claro na
discussão da matéria. Essa pessoa é um tesoureiro,
arrecada, e sabemos que os processos de arrecadação
eleitoral neste País são bastante complexos e muito
pouco transparentes. É preciso que se dê transparência a eles, para que sejam esclarecidos, em vez de se
processarem os que pedem esclarecimentos.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Permiteme V. Exª um aparte?
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Se
me for autorizado pelo Presidente, concedo o aparte
com satisfação.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª dispõe de 20 minutos após a Ordem do Dia
e pode conceder o aparte, mas o Senador Maguito
Vilela já fez vários apartes para falar sobre o assunto.
O Senador Sérgio Guerra pode conceder o aparte se
o desejar.
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Com
o maior prazer.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Não estou
discutindo a questão da interpelação feita ao Senador
Tasso Jereissati. Não é essa a questão. Sou solidário ao Senador e entendo que S. Exª tem relevantes
serviços prestados ao Ceará e ao Brasil. Não tenho
dúvida alguma e não estou defendendo a interpelação judicial. De forma alguma. Apenas por um dever
de consciência, estou aﬁrmando que o passado do
Sr. Delúbio recomenda o presente e acredita o futuro. Não quero discutir se o PT é rico, se é pobre, se a
função do tesoureiro é arrecadar e pagar. Em qualquer
lugar do mundo, essa é a função dele, mas discordei
e discordo de acusações sem provas. Gostaria de ver
uma prova concreta em que o Delúbio tivesse cometido qualquer tipo de irregularidade. Ninguém deve
acusar por acusar.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr.
Presidente, nós do PSDB não acusamos ninguém.
Constatamos denúncias públicas que estão mais que
publicadas nos jornais de imprensa por personalidades
e formadores de opinião responsáveis e desejamos
esclarecimento.
O grande déﬁcit do PT e do seu governo, nesse
momento, nessa questão da ética e da transparência,
é o preconceito de se esclarecerem denúncias, coisa
que não ocorre no Congresso. As CPIs não são aprovadas, são absolutamente impedidas, não se fazem
as discussões, e as reações são sempre violentas e
autoritárias.
Não sei o nome do tesoureiro do meu Partido, o
PSDB, mas o Sr. Delúbio já é uma personalidade famosa no Brasil, e isso é, no mínimo, suspeito.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Muito obrigado, Senador.
Concedo a palavra, pelo art. 14, ao Senador Leonel Pavan, último a fazê-lo por esse motivo.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não entendi o meu
amigo Senador Maguito Vilela, porque não ﬁz críticas.
Hoje não ﬁz críticas sobre a compra do avião. Hoje não
o ﬁz. Dia 21 de julho, para uma rádio local de Santa
Catarina, na minha cidade, eu disse que retiraram “x”
milhões de reais da rodovia, da BR-101, e de outro
setor do Orçamento para incluir R$159 milhões para
a compra de um avião. Não ﬁz crítica.
Mas, já que a questão é o avião, digo ao meu
amigo Maguito que, certamente, a sua defesa ao Governo é normal para quem é da base do governo. E a
Oposição, no processo democrático, também tem direito
a fazer algumas críticas. Mas não ﬁzemos críticas com
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o fígado, como se estivéssemos com raiva. Trata-se de
críticas baseadas no que a imprensa está divulgando
em âmbito nacional e no que estamos vendo.
Retirou-se dinheiro a ser destinado a uma rodovia de grande importância, como a BR-101, onde
morrem pessoas todos os dias. Recentemente, na
última sexta-feira, o asfalto estava sendo recapeado.
Havia mais ou menos uns cem carros parados, quando
o asfalto pegou fogo ocasionando a morte de várias
pessoas, que ﬁcaram carbonizadas dentro de seus
veículos. Elas não puderam sair dos carros porque o
asfalto pegava fogo, e o fogo tomou conta dos carros.
Todos os dias pessoas morrem na BR-101. A quantia
de R$15,5 milhões destinada à rodovia foi retirada, e
foi reduzido o valor do Orçamento. Estão resolvendo
os problemas, e as coisas estão ocorrendo bem. O
Governo está atendendo.
É o que tenho que dizer com relação àquela época. Apenas isso.
Fernando Henrique Cardoso viajava no “Sucatão”, sim. E o “Sucatão” não será leiloado, mas será
utilizado pelos Ministros. Temos que preservar a segurança do Presidente, mas também a dos Ministros
e pilotos. Então, há que se acabar com o avião, que
não deve mais ser utilizado, pois a vida e a segurança
são iguais para todos.
Com relação ao Presidente, todos temos que zelar por Sua Excelência. Fernando Henrique Cardoso
utilizava o avião, mas quando fazia vôos internacionais
contratava a empresa TAM por um valor ínﬁmo. Os juros a serem pagos pelo valor do avião são suﬁcientes
para pagar algumas viagens para o exterior.
Ainda a respeito do avião, o povo não entende o
porquê da destinação de R$159 milhões para a segurança do Presidente. Concordamos que é necessário
segurança, mas podia ter sido comprado um avião no
Brasil do mesmo porte por R$70 milhões, R$80 milhões, metade do preço. Mas esse avião do Presidente
não precisa parar para abastecer caso vá para China,
para o Japão ou para outros lugares.
Quanto à questão Delúbio, foi ele que interpelou
o Senador Tasso Jereissati, que se defendeu. Então,
não é tão santo assim esse senhor, porque, quem tem
telhado de vidro não joga pedra nos outros, senão,
receberá também. Ele acusa o Senador Tasso Jereissati e não quer ser acusado? Ora, o que o PSDB fez
foi sair em defesa dessa autoridade nacional que tem
uma história fantástica na vida pública. O PT, sim, faz
campanha rica, com material rico e em todos os lugares do Brasil.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
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O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – De algum lugar deve estar vindo esse material de campanha: ou é pago pelas contribuições dos funcionários
do PT, ou alguma agência ou empresa muito rica está
ﬁnanciando o PT.
O SR .PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti. (Pausa.)
S. Exª está ausente.
Concedo a palavra ao Senador Jorge Bornhausen
pelo tempo que resta da sessão, 33 minutos.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, comprometi-me a
abordar hoje desta tribuna o momento econômico em
que vivemos e as explorações a respeito de um crescimento medíocre que está ocorrendo neste País.
O Presidente da República, contrariando o disposto na “Lei Eleitoral”, foi à televisão para participar
de uma propaganda enganosa, vendendo ilusões de
um país que não estamos vendo, maximizando um
crescimento medíocre e falando de empregos que
não são suﬁcientes para atender os jovens que estão
chegando ao mercado de trabalho e muito menos para
compensar o milhão de desempregados promovidos
pela recessão, fruto da má gerência do Governo Federal em 2003.
Contrariou o Presidente o art. 73 da lei, inciso
VI, letra c. Foi à televisão sem nenhum motivo relevante ou de urgência, mas apenas para preparar, um
dia antes do horário eleitoral gratuito, a seqüência da
propaganda do seu partido em todo o País.
Na verdade, o crescimento econômico de 3,5%
previsto pelo Governo para este ano deve ser analisado
em relação ao ano passado, quando, lamentavelmente,
tivemos um crescimento negativo de 0,2%.
Agora, repetindo a atuação do ano passado,
países emergentes estão crescendo a 8%, 9%, 10%:
China, Rússia, Índia, Venezuela, para citar um mais
próximo. E o Brasil, mesmo com a média mundial de
crescimento de 4,7%, prevê um aumento de 3,5%.
Isso foi fruto da má gerência de 2003, do aumento
desnecessário da taxa de juros no início do Governo,
do aumento do compulsório, que asﬁxiou o crédito do
setor produtivo, e sobretudo do desvairado aumento
da tributação, que elevou a nossa carga tributária a
40%. Impiedosamente, o Governo trabalhou para o
caixa do setor público, retirando do caixa do setor privado investimentos que poderiam gerar empregos. O
crescimento negativo, repito, de 2003 gerou cerca de
um milhão de desempregados.
Quando chegamos em 2004, os efeitos do aumento da carga tributária, especialmente da Coﬁns,
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no ﬁnal do ano, trouxeram a elevação da inﬂação em
janeiro e fevereiro, e aí o Banco Central não permitiu
a queda da taxa de juros; perdendo o Brasil a oportunidade de, com os outros países emergentes, entrar
na onda do crescimento mundial, explorar mais as
nossas capacidades de exportação, melhorar o mercado interno e crescer de 8% a 9%, como deveríamos
estar crescendo.
O Governo nada fez para aumentar as exportações. Elas são fruto do trabalho do setor privado brasileiro, do trabalhador e do empresário. E, se tivemos
esse saldo fabuloso e favorável do agronegócio, podemos dizer que ele se deu sobretudo pela capacidade
do empresário do setor, pela visão de seus dirigentes
e, não podemos esquecer, pela coragem de modiﬁcar
os rumos do Ministério da Agricultura, voltando-o para a
exportação pela ação do Ministro Pratini de Moraes.
A indústria, que hoje está recuperando a sua
capacidade ociosa, vem sendo puxada pelo processo
de exportações e crescimento mundial, mas não há
investimentos novos, não há crescimento sustentado;
quando chegarmos ao patamar da capacidade das
nossas indústrias, o crescimento vai parar. Não houve
nenhuma ação do Governo no sentido de melhorar o
mercado interno, nem por crédito, via ﬁnanciamento,
nem por outras ações de incentivos. Apenas houve prejuízo pelo aumento da carga tributária. As prestadoras
de serviços que o digam, tiveram a CSLL aumentada,
no ano passado, em 143%.
Não há como o Presidente da República se creditar, portanto, pelo que não fez. Ele deverá ser debitado
pelo que deixou de fazer e não permitiu que outros ﬁzessem. Em vez de enaltecer as ações, o Governo deveria
pedir desculpas por ter prejudicado o crescimento em
2003 e 2004 com o aumento da carga tributária.
É só medir a falta de investimentos externos,
que diminuíram em 2003 e continuam a diminuir em
2004. Por quê? Porque não há segurança urbana, não
há segurança no campo. Não progredimos no que diz
respeito à segurança individual e coletiva nas cidades
e, com o beneplácito e a leniência do Governo, foi aumentada a insegurança no campo com as ações do
parceiro do PT, o MST.
Não acrescemos em investimentos externos porque, desde o primeiro momento, o Governo voltou-se
contra uma ação modernizadora adotada no Congresso
Nacional por lei: as agências reguladoras. Quis retomar
para o Poder Executivo aquilo que necessariamente tem
de ser um instrumento lidado com independência pela
sociedade e chegou ao máximo de mudar o sistema
elétrico por medida provisória. Aqui minimizamos um
pouco o seu efeito estatizante, mas, no que diz respeito
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a investimentos, conseguiu o Governo brecar o setor e
nos jogar para novos perigos em futuro próximo.
Agora, mais uma vez inibindo investimentos, apresenta uma nova lei das agências, retirando poder das
mesmas e colocando na mão de ministérios ocupados
às vezes por personagens muitos medíocres. Luta o
Governo e fala constantemente na PPP.
Foi muito claro aqui o Senador Tasso Jereissati
hoje ao mostrar os equívocos constantes do projeto
de lei aprovado na Câmara.
Uma das maiores conquistas deste País foi a Lei
de Responsabilidade Fiscal. Qualquer passo para trás
nessa lei é um retrocesso que nos vai custar muito
caro. Por que fugir a Lei de Licitações também? Insistir naquilo que contraria a modernidade, querer novamente o atraso e exigir que a oposição aceite uma
regra não condizente com o pensamento em torno das
liberdades é querer demais. Queremos diálogo, mas
queremos respeito.
A sociedade brasileira não nos autoriza a diminuir
a capacidade do poder da Lei de Licitações e muitos
menos espera que o Congresso Nacional regrida em
termos de Lei de Responsabilidade Fiscal.
Enquanto o Presidente e o seu Partido tratam de
vender uma mercadoria que não produziram, de falar
de crescimento, que maximizam, mas é medíocre,
que massiﬁcam em publicidade, em um crescimento
de espetáculo de desperdício de dinheiro público, assistimos à Câmara de Comércio da Construção Civil,
o setor que pode dar o maior número de empregos
a este País, declarar em documento que, dos cinco
bilhões reservados para moradia, apenas um bilhão
seiscentos e cinqüenta milhões foi aplicado.
O Programa de Arrendamento Residencial, segundo a mesma Câmara de Construção Civil, recebeu
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço um bilhão
de reais e ainda não contratou nada! Repito: ainda não
contratou nada!
O Programa de Apoio à Produção, que é o ﬁnanciamento direto às construtoras, aquele que dá a maior
força para que elas possam fazer investimentos e gerar
empregos, segundo a mesma Câmara de Construção
Civil, não saiu do papel.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, isso tem
nome: incompetência gerencial.
No saneamento básico, a situação é a mesma.
Dos dois bilhões e novecentos milhões liberados pelo
Governo em solenidade com governadores, prefeitos e
muita publicidade, só duas prefeituras deram início às
obras, sendo liberados apenas cento e trinta e cinco
milhões de reais, segundo resposta do Ministro das
Cidades. Isso tem nome: incompetência gerencial.
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Enquanto isso, entidades ligadas ao MST – e aí
está bem claro em noticiário da imprensa – receberam
setenta milhões de reais. Para fazer o quê? Para perturbar a ordem no campo, para aumentar as invasões,
prejudicar a nossa produção, impedir o crescimento
do agronegócio. O Governo repassa recursos para
quem não deve, que, só na ilegalidade, pratica atos
contra o crescimento do País. Isso não se chama só
incompetência gerencial e sim desperdício criminoso
do dinheiro público.
Agora cito um caso especíﬁco do meu Estado:
na LDO foram cortados cento e sessenta milhões de
reais destinados à duplicação da BR-101, no trecho
sul. Ao mesmo tempo, foram alocados cento e sessenta
milhões de reais para o luxuoso, dispensável e desnecessário avião para o uso do Presidente da República.
Prejudicado foi meu Estado, Santa Catarina; beneﬁciado não foi nenhum brasileiro, porque esse avião nem é
construído no Brasil. Desperdício do dinheiro público,
discriminação contra um Estado da Federação que
tem ajudado, e muito, este País a crescer, sobretudo
nesta fase, com grandes exportações. Isso tem nome:
incompetência gerencial.
Poderíamos ir mais longe, mas, além de mostrar
essas incoerências, contradições e incompetências,
queremos fazer perguntas. O eleitor tem o direito de,
por seus representantes desta tribuna, repeti-las, porque são perguntas relativas à eleição de 2002. Estamos às vésperas da eleição de 2004.
Onde está o caminho para dobrar o salário mínimo prometido pelo Partido do Presidente, salário que
foi aumentado nesta Casa e diminuído na Câmara dos
Deputados pela força do Governo? Não vamos assistir
ao cumprimento dessa promessa? A palavra empenhada, o pacto com a sociedade foi relegado, desprezado?
O eleitor não mereceu a presença do Presidente da
República para pedir desculpas por não ter aumentado
condignamente o salário mínimo?
Onde estão os dez milhões de empregos novos
prometidos solenemente na campanha? Os eleitores
querem saber. Só no ano passado, um milhão de novos
desempregados. E, neste ano, volto a repetir: com esse
crescimento medíocre de 3,5%, não vamos recuperar
as vagas perdidas. Ainda enfrentaremos diﬁculdades
para preencher com postos de trabalho a nova força
de jovens que chegam ao mercado.
Onde está a ética tão cantada e declamada pelo
candidato e seu partido? Onde está a CPI dos Bingos
do Waldomiro Diniz? Onde está esse cidadão que trabalhava no Palácio e que foi ﬂagrado pedindo propina?
Onde está a ética de uma diretoria do Banco do Brasil
que doa ao PT setenta mil reais e não pede desculpas
à sociedade? Comete a improbidade administrativa e
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se mantém no cargo... Onde está a autoridade do Presidente da República, aquele que fez as promessas
sobre a ética na Administração Pública?
Mas, se essas perguntas não foram respondidas,
se essas promessas não foram cumpridas, quero deixar desta tribuna um alerta. Estamos vivendo o risco
de outro estelionato eleitoral. Estamos com uma inﬂação à vista que progride e que provavelmente levará
o Banco Central a aumentar a taxa de juros depois
da eleição.
Quero consignar essa situação no plenário desta
Casa e também que, com os preços do barril de petróleo beirando US$50, a Petrobras está se contorcendo
para não haver agora um aumento dos combustíveis,
que ocorrerá após as eleições. Nesse caso, vamos
cumular o estelionato eleitoral de 2002 com a tentativa
do estelionato eleitoral de 2004. Antes disso, Sr. Presidente, o eleitor brasileiro vai pensar, cobrar e votar
contra o PT e seus aliados na próxima eleição.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A Presidência agradece a V. Exª.
Como ainda restam alguns minutos, concedo a
palavra ao Senador Paulo Octávio. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Tião Viana.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
(Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Ana Júlia Carepa.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
Senador Augusto Botelho, V. Exª pretende fazer
uso da palavra nos minutos restantes, cerca de onze
minutos? (Pausa.)
O SR. AUGUSTO BOTELHO (PDT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, quero apenas registrar que, em Roraima, está ocorrendo agora o Seminário Internacional de Plantio Direto. Meu Estado se desponta no País
como uma nova fronteira agrícola, conﬁrmando a sua
potencialidade para produzir grãos. Temos conseguido produzir 50 sacas de soja por hectare no primeiro

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

plantio. Participam do Seminário o Brasil, a Venezuela,
a Argentina, a Guiana Francesa e o Suriname. Esta
parte da América do Sul se tornará um dos celeiros de
grãos da humanidade. E o nosso Estado está saindo na
frente, porque a Embrapa há vinte anos vem fazendo
pesquisas e, assim, conseguimos produzir 50 sacas
de soja por hectare.
Parabenizo os cooperados produtores de soja de
Roraima pela realização desse evento, que tem como
objetivo transmitir conhecimento e aumentar a produção de soja no Brasil.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Garibaldi Alves Filho, se desejar, ﬁque à
vontade para fazer uso da sua inscrição, como último
orador. V. Exª terá dez minutos e a tolerância da Mesa
se houver necessidade de prorrogação por mais alguns minutos.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu estava examinando
o pronunciamento do Senador Osmar Dias, que prevê
falta de dinheiro para a safra deste ano. S. Exª criticou
o Governo Federal por comemorar êxitos econômicos,
negligenciando a enorme diferença entre o que anuncia
e o que realmente faz. Disse o Senador paranaense,
referindo-se a anúncio recente feito pelo Governo de
um crédito rural de R$40 bilhões para a agricultura
brasileira, que, dessa quantia, somente R$17 bilhões
estão efetivamente à disposição dos agricultores no
crédito rural a uma taxa de 8,75%. O resto terá de ser
bancado ou buscado pelo ruralista no mercado, pagando de 22% a 24% de juros ao ano. Diz ainda o Senador que a expectativa é de um crescimento do PIB
agrícola menor do que a média da economia brasileira. S. Exª lembrou que em 2003 a agricultura teve um
crescimento de 6,2%, enquanto o resto da economia
praticamente não cresceu. Prevê ainda que no próximo
ano a diferença será decepcionante porque o agronegócio deverá crescer menos de 3%, e a economia
brasileira chegará a um crescimento de 3,8%.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, isso é o retrato,
no Paraná e no Sul do País, do que está acontecendo na agricultura; mas cada região brasileira tem as
suas peculiaridades, e tem os seus desaﬁos, como
a nossa região, dos Senadores José Jorge e Efraim
Morais, e a do Senador Augusto Botelho. O que o Senador Osmar Dias disse não tem nenhuma compatibilidade com relação ao Nordeste onde, simplesmente,
não estamos discutindo se há ou se não há dinheiro
para o crédito rural; no Nordeste, estamos discutindo
que não há dinheiro simplesmente. O crédito passou
a ser uma quimera para os agricultores nordestinos,
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com exceção daquele crédito especial voltado para o
pequeno agricultor – algo que deve ser realmente estimulado, pois é um crédito rural para assentamentos,
para os micros e pequenos produtores. Aos outros
agricultores que não podem ser enquadrados nessas
qualiﬁcações, eles não têm como emprestar. Primeiro,
porque o estoque de dívida que eles têm não permite
que possam buscar novos empréstimos. No Nordeste,
fala-se muito em algodão, no renascimento da cultura
algodoeira; fala-se muito nas possibilidades abertas por
outros tipos de agricultura, inclusive pelo renascimento
e revitalização do agave. Isso tudo, Sr. Presidente, não
pode ser cogitado.
Dou um aparte, com muito prazer, ao Senador
Efraim Morais. Nós dois estamos percorrendo os nossos Estados por força dos compromissos políticos e
estamos tendo uma visão mais apurada, mais precisa
desse quadro e dessa realidade.
O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senador Garibaldi, desejo parabenizá-lo pelo oportuno pronunciamento. A nossa preocupação não é com safra, mas sim
com o fato de os nossos pequenos e médios agricultores
estarem ameaçados de perder as suas propriedades
por conta de um pequeno empréstimo feito no Banco
do Nordeste e no Banco do Brasil. Vejo o Governo do
Presidente Lula perdoando dívidas da Bolívia, Venezuela e outros países. Enquanto isso, vejo pequenos
agricultores tentando sobreviver, e há muitos anos em
estado de emergência, como no Estado de V. Exª, o
Rio Grande do Norte, no meu Estado, a Paraíba, e no
Nordeste de uma forma geral, e para os quais o Governo não tem nenhuma posição de socorro. Por isso
fazemos aqui um apelo ao Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, ao Líder do PT, que não se encontra mais em
plenário, e, de forma geral, a todos os representantes
do Governo na Casa, a ﬁm de que, da mesma forma
que o Presidente – acreditando-se que sobra dinheiro
no País, com exceção do Nordeste – perdoa dívidas
contraídas por outros países, Sua Excelência perdoe
também com relação ao Nordeste. V. Exª tem conhecimento de causa e sabe que com muito menos do que
o Brasil perdoou irmãos de outras nações se poderia
atender à nação sofrida, esquecida, abandonada por
este Governo que é o Nordeste, pois vivemos eternamente em estado de emergência. Quando chove, as
barragens, as estradas e casas são destruídas. E até
agora o Governo não enviou dinheiro para a reconstrução, mas edita uma medida provisória isolando totalmente o Nordeste. Assim, desejo parabenizar e me
solidarizar com V. Exª, que conhece a fundo a questão. Pode ter certeza, Senador Garibaldi Alves Filho,
da mesma forma que V. Exª percorre seu Estado, eu
percorro o meu. Vez ou outra cruzo o Estado de V. Exª
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e vejo o desespero de pequenos e médios agricultores
da Paraíba e do Rio Grande do Norte. E V. Exª tem razão, porque gostaríamos que o Presidente, nordestino
só de nascença, pois já não tem compromisso com
o Nordeste – o que interessa são os exportadores, é
São Paulo e não o Nordeste –, atendesse a solicitação
que é minha, que é de V. Exª e da Bancada federal.
Senador José Jorge, em vez de perdoar o dinheiro da
Bolívia, da Venezuela, do Paraguai, vamos atender
os nossos pequenos e médios agricultores do nosso
Nordeste, ou então as terras deles serão tomadas e
eles terão de invadir as médias e grandes cidades
para tentar sobreviver. É uma pena que o Presidente
Lula, um ﬁlho do Nordeste, não ﬁque solidário com os
nordestinos.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Senador Efraim Morais, V. Exª está sendo...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador, permita-me interrompê-lo para prorrogar a
sessão por cinco minutos.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Senador Efraim Morais, comungo inteiramente com
as palavras de V. Exª, que vem ao encontro do meu
discurso e traz uma contribuição muito importante. O
Nordeste necessita de providências mais enérgicas,
mais urgentes por parte do Governo Federal, principalmente com relação à agricultura. Muitas execuções
já estão programadas. Há avisos de que, se as dívidas
não forem compostas – e isso vem perdurando há longo
tempo –, serão executadas realmente por instituições
de crédito oﬁciais como o Banco do Brasil, Banco do
Nordeste. No caso, estamos sabendo de uma iniciativa do Banco do Nordeste. Gostaria até de fazer um
apelo para evitar essa solução drástica que se quer
adotar, porque uma medida provisória, solicitada depois de muitos debates nesta Casa, não teve condições de cobrir todo um universo daqueles devedores
na região nordestina, porque deixaram de fora débitos
superiores a 35 mil reais. Esses agricultores também
não têm como pagar, assim como aqueles que pediram
empréstimos de 5 mil, 10 mil, 15 mil reais.
Sr. Presidente, aproveito para cumprimentar o
Senador Áureo Mello, aqui presente. Não quero ser
totalmente pessimista. Tanto eu como os Senadores
Efraim Moraes e José Jorge estamos preocupados,
mas vemos que há sintomas, indicadores, sinais positivos na nossa região. Ninguém pense que lá tudo
é lamúria e tristeza, mas esse agricultor está sendo
penalizado.
Concedo o aparte a V. Exª, Senador José Jorge,
com muito prazer.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senador Garibaldi Alves Filho, gostaria de solidarizar-me com V. Exª
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neste seu pronunciamento. Realmente, lá no cais de
Pernambuco, também temos recebido muitos apelos
de agricultores que, com as regras existentes, não vão
conseguir pagar as suas dívidas. Portanto, não vão
conseguir reinvestir na sua produção, melhorar a sua
produtividade e a do Nordeste. Todos nós sabemos
que o Nordeste, pelas suas condições ambientais, é
uma região de muita diﬁculdade para os agricultores. É
preciso dar uma solução, para que não haja paralisação da produção e, assim, esses nordestinos possam
continuar sobrevivendo. Minha solidariedade também
a V. Exª. Muito obrigado.
O SR. GARIBALDI ALVES (PMDB – RN) – Sr.
Presidente, gostaria de deixar aqui esta manifestação,
agradecer a participação dos Senadores Efraim Morais
e José Jorge e dizer da nossa preocupação também.
Falamos aqui sobre os chamados créditos dos pequenos assentamentos, mas ninguém pense que isso está
acontecendo às mil maravilhas. Não está.
Recentemente, fui Relator da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e pude ver que o grande problema
deste País é a sua dívida, um sorvedouro de recursos impressionantes. Essa dívida não foi construída
no atual Governo, não foi fruto de gestão de dois ou
três governos, isso vem de longo tempo.
Agora, não podemos, de maneira nenhuma, penalizar mais quem já está no fundo do poço, quem já está
amargando dias cada vez mais sofridos. Essa odisséia
do agricultor nordestino não tem ﬁm, Sr. Presidente.
Quando parece que vai terminar, que vai ser amenizado
esse drama do agricultor nordestino, outros capítulos
são escritos, como este que estamos aqui descrevendo
o que está acontecendo na nossa região.
Concedo um aparte, com muito prazer, ao nobre
Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Garibaldi Alves, solidarizo-me com a sua sensibilidade de homem público. V. Exª aborda um problema e
o faz falando para o Nordeste, mas ao mesmo tempo
para todo o Brasil, para todos os agricultores do País,
principalmente para os pequenos. Urge realmente adotarmos no País uma política que resolva o problema
angustiante do crédito e das dívidas dos agricultores.
Isso é importante fazermos, porque são os agricultores que produzem. Sei que na região de V. Exª o problema é muito mais grave do que na minha. V. Exª,
como o Senador Efraim Morais, que nos honra com
sua presença hoje, como sempre estão atentos aos
problemas do País. A região de V. Exª é a mais sacriﬁcada, não tenho dúvida nenhuma disso. Esteja certo
de que V. Exª, ao ferir o problema da agricultura, do
agricultor do Nordeste, está falando para todos aque-
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les que trabalham no campo em todos os quadrantes
do território nacional.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Agradeço a V. Exª, Senador Ramez Tebet.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP. Faz
soar a campainha.) – Desculpe-me, Senador. Apenas
estou apelando para que V. Exª encerre.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Agradeço ao Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma.
Senador Ramez Tebet, realmente tenho consciência
de que, falando sobre a situação do agricultor do Nordeste, também estou falando sobre o pequeno agricultor do Mato Grosso do Sul. É claro que não posso
fazer certas comparações, como por exemplo quanto
à limitação da água. Não há como comparar a disponibilidade hídrica da região de V. Exª com a que existe
na nossa região. Com relação ao problema do crédito,
creio que lá também existem essas limitações e, até
diria, abusos que fazem com que o nosso agricultor
clame por uma solução que traga melhores dias para
a sua atividade.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado a V. Exª.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Tem a palavra o Senador José Jorge, pela ordem.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, pedi a palavra pela ordem para, mais uma
vez, fazer um apelo a V. Exª no sentido de que façamos um esforço para votarmos a Reforma do Judiciário
amanhã, da qual sou Relator. Temos feito um grande
esforço para votá-la neste esforço concentrado anterior, no anterior do anterior, e assim por diante, e nunca
conseguimos. Na verdade, há quorum. Se observarmos o painel eletrônico, veremos que 75 Senadores
estão ou estiveram na Casa. Então, penso ser necessário haver um esforço dos Líderes, principalmente
dos Líderes da base governista, para que possamos
votar esse projeto.
Temos a impressão de que o Governo não dá
prioridade ao projeto da reforma do Judiciário, que está
tramitando aqui há 12 anos. Se V. Exª ler os jornais,
Senador Romeu Tuma, veriﬁcará que o Governo só
pensa em votar as PPPs e ninguém sabe por quê.
A reforma do Judiciário, não tenham a menor
dúvida, é um projeto muito mais importante do que as
PPPs. Mas o Governo só pensa em votar as PPPs,
emitir novas medidas provisórias como a que transforma o Presidente do Banco Central em Ministro – o 37º,
se não me engano – e “criar marola”, como ocorreu
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quando o Senador Tasso Jereissati falou do tesoureiro
do PT, o Sr. Delúbio Soares.
Estamos voltando à era PC. O camarada mais
importante do Brasil será o tesoureiro do Presidente
ou do Partido do Presidente. E se um Senador do nível do Senador Tasso Jeireissati faz um comentário,
terá de responder na Justiça. Isso é um absurdo! É o
Governo fazendo marola.
Apelo a V. Exª para que amanhã possamos votar
a reforma do Judiciário. Já há acordo com relação aos
destaques, que têm parecer favorável ou contrário. Não
há nenhuma razão para que não a votemos amanhã.
Era isso, Sr. Presidente. Agradeço mais uma vez
a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Senador Romeu Tuma.
PFL – SP) – V. Exª tem razão, Senador José Jorge. A
diﬁculdade existe em relação ao acordo para a medida
provisória e o projeto de lei da informática. Esperamos
que amanhã isso seja solucionado. O primeiro item,
então, seria a reforma.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.184, DE 2004
Senhor Presidente,
Tendo sido designada por Vossa Excelência para
visitar os Comitês da Unicef em Madri (Espanha), e
Paris (França), e o Centro de Estudos e Pesquisas do
Unicef, em Florença (Itália), no período de 1º a 10 de
setembro deste ano, venho solicitar, nos termos do inciso II, a, do Artigo 40 do Regimento Interno do Senado
Federal, seja concedida licença para desempenhar a
referida missão.
Comunico, por oportuno, que estarei ausente
do País no período de 31-8 a 15-9 de agosto e setembro.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004. – Patrícia Saboya Gomes.
O SR. PRESIDENTE (Senador Romeu Tuma.
PFL – SP) – O requerimento lido será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Romeu Tuma.
PFL – SP) – Os Srs. Senadores Valdir Raupp, Mozarildo Cavalcanti, Arthur Virgílio, Valmir Amaral, Paulo
Paim, Papaléo Paes, Romero Jucá e as Srªs Senadoras Ideli Salvatti e Lúcia Vânia 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. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apanhamento taquigráﬁco) – Senhor Presidente, Senhoras
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e Senhores Senadores, nesta sessão especial, na qual
estamos homenageando a Maçonaria, farei a leitura
de um texto de Fernando Pessoa.
A Maçonaria compõe-se de três elementos: o
elemento iniciático, pelo qual é secreta; o elemento
fraternal; e o elemento a que chamarei humano – isto
é, o que resulta de ela ser composta por diversas espécies de homens, de diferentes graus de inteligência e
cultura, e o que resulta de ela existir em muitos países,
sujeita portanto a diversas circunstâncias de meio e
de momento histórico, perante as quais, de país para
país e de época para época reage, quanto à atitude
social, diferentemente.
Nos primeiros dois elementos, onde reside essencialmente o espírito maçônico, a Ordem é a mesma
sempre e em todo o mundo. No terceiro, a Maçonaria
– como aliás qualquer instituição humana, secreta
ou não – apresenta diferentes aspectos, conforme a
mentalidade de Maçons individuais, e conforme circunstâncias de meio e momento histórico, de que ela
não tem culpa.
Neste terceiro ponto de vista, toda a Maçonaria
gira, porém, em torno de uma só idéia – a “tolerância”;
isto é, o não impor a alguém dogma nenhum, deixando-o pensar como entender. Por isso a Maçonaria não
tem uma doutrina. Tudo quanto se chama “doutrina
maçônica” são opiniões individuais de Maçons, quer
sobre a Ordem em si mesma, quer sobre as suas relações com o mundo profano. São divertidíssimas: vão
desde o panteísmo naturalista de Oswald Wirth até
ao misticismo cristão de Arthur Edward Waite, ambos
tentando converter em doutrina o espírito da Ordem.
As suas aﬁrmações, porém, são simplesmente suas; a
Maçonaria nada tem com elas. Ora o primeiro erro dos
Antimaçons consiste em tentar deﬁnir o espírito maçônico em geral pelas aﬁrmações de Maçons particulares,
escolhidas ordinariamente com grande má fé.
O segundo erro dos antimaçons consiste em não
querer ver que a maçonaria, unida espiritualmente, está
materialmente dividida, como já expliquei. a sua ação
social varia de país para país, de momento histórico
para momento histórico, em função das circunstâncias
do meio e da época, que afetam a maçonaria como
afetam toda a gente. a sua ação social varia, dentro
do mesmo país, de obediência para obediência, onde
houver mais que uma, em virtude de divergências
doutrinárias – as que provocaram a formação dessas
obediências distintas, pois, a haver entre elas acordo
em tudo, estariam unidas.
Segue daqui que nenhum ato político ocasional
de nenhuma obediência pode ser levado à conta da
maçonaria em geral, ou até dessa obediência particular, pois pode provir, como em geral provém, de cir-
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cunstâncias políticas de momento, que a maçonaria
não criou.
Resulta de tudo isto que todas as campanhas
antimaçônicas – baseadas nesta dupla confusão do
particular com o geral e do ocasional com o permanente – estão absolutamente erradas, e que nada até
hoje se provou em desabono da maçonaria. Por esse
critério – o de avaliar uma instituiçào pelos seus atos
ocasionais porventura infelizes, ou um homem por seus
lapsos ou erros ocasionais – que haveria neste mundo
senão abominação? Quer que se considere a Igreja
de Roma perfeitamente deﬁnida em seu íntimo espírito
pelas torturas dos inquisidores (provenientes de um uso
profano do templo) ou pelos massacres dos albigenses
e dos piemonteses? E contudo com muito mais razão
se o poderia fazer, pois essas crueldades foram feitas
com ordem ou com consentimento dos papas, obrigando assim, espiritualmente, a Igreja inteira.
Sejamos, ao menos, justos. Se debitamos à maçonaria em geral todos aqueles casos particulares,
ponhamos-lhe a crédito, em contrapartida, os benefícios que dela temos recebido em iguais condições.
Beijem-lhe os jesuítas as mãos, por lhes ter sido dado
acolhimento e liberdade na Prússia, no século dezoito – quando expulsos de toda a parte, os repudiava o
próprio Papa – pelo maçom Frederico II. Agradeçamoslhe a vitória de Waterloo, pois que Wellinton e Blucher
eram ambos maçons. Sejamos-lhe gratos por ter sido
ela quem criou a base onde veio a assentar a futura
vitória dos Aliados – a “Entente Cordialett, obra do
maçom Eduardo VII. Nem esqueçamos, ﬁnalmente,
que devemos à maçonaria a maior obra da literatura
moderna – o “Fausto” do maçom Goeth.
Muito Obrigado!
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, não é recente o registro histórico
de tentativas de construção, por parte de alguns países, de uma hegemonia global. Depois das grandes
navegações, mais especiﬁcamente, diversas nações
alternaram períodos de dominação; uns mais curtos,
outros mais longos. Infelizmente, o ponto comum entre
eles é que seus pilares sempre estiveram ﬁncados na
carne da população dos países periféricos.
A lógica do processo sempre foi a mesma, com
uma notável exceção: no passado, duas ou mais potências disputavam entre si a hegemonia; hoje, um
só país exerce o jugo sobre os demais: os Estados
Unidos da América. A falta de uma força que contraponha os interesses norte-americanos, como foi a
União Soviética nos idos da Guerra Fria, impulsiona
ainda mais a inﬂuência dos Estados Unidos sobre os
países mais pobres.
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É preciso, por isso, esmiuçar sua estratégia de
dominação e compreender suas formas de atuação.
Assim sendo, será possível, dentro dos princípios
constitucionais que regem as relações internacionais
da República Brasileira, deitar os tijolos da resistência
e erigir muros intransponíveis às ameaças ao interesse nacional.
Abordo com tamanha veemência este tema, Sr.
Presidente, por acreditar que ele toca, profundamente,
na principal causa da minha vida pública: a defesa da
nossa Amazônia! Digo nossa porque ela não pertence a mais ninguém senão ao povo brasileiro. E sendo
nossa, temos o dever de defendê-la.
O controle sobre as reservas globais de petróleo,
biodiversidade e água estão no âmago das ações militares norte-americanas, aﬁrmaram, recentemente, os
professores Gilbert Achcar, da Universidade de Paris
VIII, e Ana Esther Caceña, da Universidade Autônoma
do México. Se a frase houvesse sido por mim pronunciada, talvez fosse acusado de adepto da “Teoria da
Conspiração”!
A conclusão à qual chegaram os ilustres acadêmicos é de fácil comprovação. Os Estados Unidos
sempre pautaram sua política externa pela defesa
dos interesses econômicos de grupos empresariais
internos. Nos últimos anos, entretanto, tal estratégia
se acirrou de forma clara.
Para garantir acesso ao petróleo, principal fonte
energética de sua indústria, os Estados Unidos, sob
o comando de George Bush pai, promoveram, em
1991, a Guerra do Golfo. Agora, sob a égide do ﬁlho,
o projeto se consolidou por intermédio das invasões
do Afeganistão e do Iraque.
Mais perto de nós outros, na Venezuela, o Governo norte-americano apoiou o golpe que tinha como
objetivo derrubar o Presidente Hugo Chávez, ferrenho
opositor dos Estados Unidos. Seria mera coincidência
ou simples rixa política, não possuísse a Venezuela
reservas de petróleo, cuja pujança fez com que se tornasse membro da Opep.
É necessário salientar que a ampliação da força
militar norte-americana, apoiada na instalação de bases
militares, visa, também, ao controle de áreas ricas em
minérios, biodiversidade e água na África, na América
Central e na Amazônia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, à tentativa de tirar Hugo Chávez do poder somam-se algumas
ações norte-americanas que rondam, de forma perigosa, a região amazônica: o Plano Colômbia; o apoio ao
ex-Presidente da Bolívia, Sanchez de Lozada, deposto
pelo povo por assegurar aos estrangeiros a exploração
das reservas de gás daquele país; e a disputa pelo uso
da Base de Alcântara, aqui no Brasil.

Quarta-feira 25

475

27559

Se, para alguns, tais fatos não provam a existência de um interesse especial dos Estados Unidos pela
Amazônia, pelo menos servem de alerta para que coloquemos em prática iniciativas que visem a defender a
soberania brasileira sobre essa região tão rica em recursos naturais, especialmente água e biodiversidade.
Nunca é demais frisar que a água está se tornando cada vez mais escassa no mundo, assegurando uma
enorme valorização dos recursos hídricos nacionais
num futuro muito próximo. Tão valiosa como a água
é a gigantesca biodiversidade, escondida sob a copa
das árvores da Floresta Amazônica.
Não podemos mais tolerar que estrangeiros, acoitados sob a fachada de ONGs internacionais, surrupiem
do Brasil as patentes dos produtos amazônicos! Sabemos que isso acontece atualmente, e acontecerá em
escala muito maior se não tomarmos as providências
necessárias. É preciso agir com rapidez!
Já defendi nesta Tribuna a idéia da ocupação
deliberada e racional da Amazônia. Volto a defendêla como medida preventiva a possíveis investidas de
países estrangeiros, sedentos pelos recursos naturais
brasileiros.
Ocupar é a melhor forma de defender. Terra desocupada, Sr. Presidente, é terra de ninguém!
O povoamento e a exploração econômica da
Amazônia não se dariam, obviamente, às custas da
devastação ambiental, mas sim de forma sustentável.
Sabemos todos que o extrativismo bem planejado não
daniﬁca o meio ambiente. Experiências bem sucedidas
dessa natureza já existem na região, mas é preciso
ampliá-las para o bem da população local e para o
bem da soberania nacional.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não se trata
aqui de apregoar que os Estados Unidos ou qualquer
outra nação estrangeira irão invadir a Amazônia brasileira e fazer dela sua propriedade. O risco ao qual me
reﬁro é o da dominação econômica, privando o Brasil e
o povo brasileiro dos benefícios advindos da exploração
das riquezas que lhes pertencem por direito.
Rogo às Srªs e aos Srs. Senadores, representantes das unidades da Federação e, em última instância,
dos cidadãos e cidadãs deste País, que se empenhem
na proteção da Amazônia e de seus frutos contra qualquer tentativa de investida internacional.
Isso não signiﬁca ser beligerante, porém atuante! É preciso, apenas, que o Estado se faça presente
na promoção do desenvolvimento, da ocupação e da
exploração sustentável de território tão rico, gerando
empregos, renda e prosperidade para a população
local e para todo o Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) –
AS DUAS FACES DO PT
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, seria curiosa se não fosse triste nem melancólica a postura tipo
dois pesos, duas medidas, com que o PT, o partido
do Presidente da República, vai singrando nessa sua
obsessão de considerar todos os brasileiros como
meros tolinhos.
O peso: o PT segue indiferente aos muitos absurdos que patrocina; a medida: quer processar quem
o denuncia.
A Nação inteira tomou conhecimento da comparação, feita pelo ex-Presidente Fernando Collor ao
tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Ele foi comparado
ao famigerado tesoureiro da campanha de Collor, o
P.C. Farias.
Pois bem, aqui, neste Plenário, o nobre Senador Tasso Jereissati, na análise do péssimo projeto
das Parcerias Público-Privadas, fez referência àquela
comparação, publicada em todos os jornais.
Qual foi a reação plena de pusilanimidade dos
petistas? Ingressaram no STF com interpelação contra o Senador Tasso Jereissati, para conﬁrmar ou não
suas aﬁrmativas.
Desde logo, não queira o PT avançar em mais
comparações nem em cenas patéticas e descabidas
como essa. Bastaria perguntar no foro natural de um
parlamentar, aqui mesmo neste Plenário.
Contudo, Sr. Presidente, para que não se apague
da memória esse sussurro desesperante de um partido
que ainda não encontrou o caminho do jogo democrático, estou juntando a este pronunciamento a matéria do
jornal Diário do Amazonas, (edição de 21 de agosto
de 2004) a respeito dessa buliçosa atitude petista, para
que o historiador do amanhã disponha de elementos
para julgar o que foi o Governo do petista Lula.
Era o que eu tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, Inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
PT INTERPELA SENADOR TARSO JEREISSATI
NO SUPREMO
O PT entrou ontem com uma interpelação judicial contra o Senador Tasso Jereissati (PSDB – CE)
no Supremo Tribunal Federal (STF). Na ação, o PT
solicita que o senador tucano seja notiﬁcado para
que conﬁrme se classiﬁcou realmente o projeto das
Parcerias Público Privadas (PPP) de “roubalheira” e
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insinuou que o tesoureiro do partido, Delúbio Soares,
poderia tirar proveito político da proposta encaminhada pelo Governo ao Congresso Nacional. Caso Tasso
conﬁrme as declarações, o PT admite a possibilidade
de propor uma ação penal com o senador.
“Não vamos ﬁcar polemizando mais com o Oposição. O PFL tem nos criticado duramente, isso faz
parte do jogo político. Agora associar um dirigente do
partido ao PC Farias (tesoureiro da campanha do exPresidente Fernando Collor) e a roubalheira é baixar o
nível. Por isso decidimos que, quando houver calúnia
ou difamação, como ocorreu com o PSDB, eles vão
responder na justiça.”, avisou o Presidente Nacional
do PT, José Genoino.
O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM),
saiu em defesa de Tasso:
“O Delúbio não é o homem que pediu R$70
mil para o Banco do Brasil patrocinar um show em
benefício do PT? Não é o que montou uma estrutura para constranger empresários para que doem
dinheiro para a compra da nova sede do PT? Não é
aquele que recebeu empresários no Palácio do Planalto, levou empreiteiros para conversar com o Ministro dos Transportes e comprou uma fazenda com
bornal? Delúbio é uma das ﬁguras mais nebulosas
desse governo. Na minha casa ele não entra. O PT
está apenas ﬁngindo que vai processar o Senador
Tasso porque teme que o Ministério Público investigue esse senhor”, provocou Virgílio.
Ele disse ainda que também está a disposição
para ser interpelado pelo PT. “Isso só pode ser piada
de salão. Vamos discutir nos autos e na tribuna a atuação dessa ﬁgura nebulosa da República. E tem mais,
quem comparou o Delúbio ao PC Farias, foi alguém
que é especialista em PC: o ex-Presidente Collor”,
acrescentou o líder tucano.
Já a assessoria de Tasso divulgou uma nota informando que o Senado ainda não havia tomado conhecimento oﬁcialmente dos termos da interpretação, mas
avisou que quando ele for notiﬁcado se manifestará”
tanto pelos meios processuais, quanto pelo exercício
de suas atribuições parlamentares.”
“Quando for notiﬁcado se manifestará tantos pelos meios processuais, quanto pelo exercício de suas
atribuições parlamentares”, aﬁrmou o assessor.
Na semana passada, irritado com a acusação do
Governo de que a Oposição estaria se recusando a
votar o PPP por causa das eleições municipais, Tasso
reagiu indignado.
“Do jeito que o projeto está é uma roubalheira
para o Delúbio deitar e rolar,” desabafou o senador
tucano numa conversa informal com o colega petista
Tião Viana (AC).
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Delúbio Soares tem sido alvo da ira do PSDB desde que organizou um show beneﬁcente com a dupla
Zezé de Camargo & Luciano para arrecadar fundos
para construir um nova sede. Depois descobriu-se que
o Banco do Brasil comprou bilhetes para o show.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Sem apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, no dia 19 de junho passado, comemorouse o Dia do Cinema Brasileiro.
A história desta arte, no Brasil, começou em 8
de julho de 1896, menos de um ano após a primeira
exibição dos irmãos Lumière, em Paris, com a inauguração de um projetor batizado de omniographo, na
Rua do Ouvidor, Rio de Janeiro.
Existe certa controvérsia entre os historiadores
quanto à primeira ﬁlmagem feita no País. Uns consideram que o pioneiro foi o italiano Afonso Segreto, em
19 de junho de 1898, ao ﬁlmar a Baía de Guanabara;
outros encontraram evidências de exibições, em maio
de 1897, de ﬁlmetes realizados no Brasil e exibidos
em Petrópolis.
Há que destacar o empenho de Pascoal Segreto,
apelidado “ministro das diversões”, que produzia ﬁlmes
de atualidades, abordando eventos cívicos e populares,
obras urbanísticas, casos policiais etc; e que eram exibidos como complementos de espetáculos de rua.
O cinematógrafo consolidou-se por volta de 1907,
e, já no ano seguinte, ocorreria a primeira fase de produção sistemática do cinema brasileiro. Os Estranguladores, de 1908, que retratava um crime famoso, foi
o primeiro grande sucesso de ﬁcção. Datam desse
mesmo ano a primeira comédia brasileira, Nhô Anastácio Chegou de Viagem, e a primeira ﬁlmagem de um
jogo de futebol.
No ano de 1911, chegaram os primeiros investidores norte-americanos interessados em explorar o
cinema no Brasil. Os ﬁlmes estrangeiros começaram
a concorrer com os nacionais.
A década de 20 ﬁcou marcada por ciclos regionais, focos de desenvolvimento cinematográﬁco que
tinham por tema, geralmente, os assuntos da região
de seus produtores.
O mais forte dos ciclos regionais foi o de Cataguases (MG), iniciado com o ﬁlme policial Valadião, o
Cratera, de 1925, e que revelaria o primeiro grande
cineasta brasileiro com obra sólida, Humberto Mauro.
Ele fundou a Phebo Sul America Film e produziu obras
de notável ﬂuência narrativa. O Ciclo de Cataguases
foi encerrado em 1930, momento em que a chegada
do cinema sonoro às salas de projeção nacionais e
a crise econômica mundial prejudicavam a produção
brasileira.
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Data também dessa década a produção do ﬁlme
Limite, de Mário Peixoto, que, embora tenha alcançado, quando de seu lançamento, um público reduzido,
é considerado hoje em dia uma das grandes realizações vanguardistas do cinema mudo e um dos maiores
ﬁlmes brasileiros.
Na década de 30, foram fundados os Estúdios
da Cinédia, no Rio de Janeiro, por Adhemar Gonzaga.
A Cinédia inspirava-se nos estúdios de Hollywood e
pretendia implementar um ritmo industrial e mais proﬁssional à produção cinematográﬁca. Ali foi ﬁlmada
a obra-prima de Humberto Mauro: Ganga Bruta, de
1933, drama com elementos freudianos e de fotograﬁa muito elaborada.
A Cinédia foi utilizada na ﬁlmagem de dezenas
de ﬁlmes e até mesmo alugada por Orson Welles, em
1942, para a gravação de É Tudo Verdade, ﬁlme que
jamais chegou a ser lançado por problemas com a
censura, no Governo ditatorial de Getúlio Vargas. Nas
duas décadas seguintes, a Cinédia serviu principalmente à produção televisiva.
Em 1941, foi fundada a produtora Atlântida, fruto do trabalho de Moacyr Fenelon, que tinha por meta
tornar o cinema brasileiro “um dos mais expressivos
elementos do progresso”, segundo suas palavras. A
Atlântida, cujo maior acionista, a partir de 1947, era
Luís Severiano Ribeiro Júnior, beneﬁciou-se da lei de
1946, que criava a primeira reserva de mercado para
o ﬁlme brasileiro, e tornou-se a principal produtora de
nossas alegres e descontraídas chanchadas. Soterrada por insucessos e pelo advento da televisão, porém,
desaparece em 1962. O ﬁlme Assim Era a Atlântida,
produzido em 1976, por Carlos Manga, buscou resgatar e registrar aquela experiência.
Em 1949, surgia a Companhia Cinematográﬁca
Vera Cruz, em São Paulo, idealizada por Franco Zampari e Francisco Matarazzo Sobrinho. Seu projeto era
ambicioso e tencionava explorar nichos criados pela
retomada do cinema internacional no pós-Guerra e pelo
franco crescimento industrial de São Paulo. Os frutos
não demoraram a aparecer. Vários ﬁlmes bem produzidos ganharam prêmios internacionais, tais como O
Cangaceiro e Sinhá Moça, ambos gravados em 1953.
No entanto, principalmente pela falta de um bom esquema de distribuição e exibição de suas produções,
a empresa faliu no ano seguinte.
A década de 50 foi palco para o surgimento e
queda de mais três empreendimentos industriais na
área cinematográﬁca: a Brasil Filmes, a Maristela, que
produziu e co-produziu 24 ﬁlmes, e a Multiﬁlmes, que
produziu 9 títulos.
“Uma câmera na mão e uma idéia na cabeça”,
esse era o lema de diversos cineastas, a maioria jovens,
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que, inconformados com a alienação das chanchadas
e o industrialismo do cinema, saíram à procura de fazer
cinema com preocupações sociais, e enraizados na
cultura brasileira, na década de 60. Surgia o Cinema
Novo, um divisor de águas na própria cultura brasileira, cuja obra precursora foi Rio 40 graus, de Nelson
Pereira dos Santos, cinema que vai ter em Glauber
Rocha seu mais genial representante.
O Cinema Novo, período de maior evidência internacional do cinema brasileiro, teve duas faces: a rural,
também chamada de sertaneja, cujos exemplos mais
marcantes são Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra
do Sol, Os Fuzis, A Hora e a Vez de Augusto Matraga
e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, e
a face urbana, representada por ﬁlmes como Os Cafajestes, O Desaﬁo, Cinco Vezes Favela, A Grande
Cidade e Terra em Transe.
Data desta época O Pagador de Promessas,
primeiro ﬁlme nacional a receber uma indicação para
o Oscar de melhor ﬁlme e a ganhar a Palma de Ouro
no Festival de Cannes, na França, como melhor longa-metragem.
Além disso, durante esse mesmo período, houve
produções independentes, desvinculadas do movimento intitulado Cinema Novo, e inúmeros documentários
de relevante valor cultural.
Durante a década de 70 e parte da de 80, quando
o País vivia o período de censura da ditadura militar,
ocorreu a atuação da Embraﬁlme, empresa estatal
encarregada de fomentar e distribuir ﬁlmes brasileiros.
Esse período marcou o enfraquecimento do cinema
brasileiro, já que este – ao contrário da música popular, que encontrou na ditadura o seu período mais forte
no que se refere às letras das canções – sofreu duro
golpe, perdendo conteúdo e voltando-se, como opção
comercial, para a produção de pornochanchadas. Mesmo assim, praticamente todos os grandes diretores do
Cinema Novo fariam ﬁlmes produzidos pela estatal,
alguns deles com grande força artística.
Na década de 80, o País recebe inﬂuências do
cinema pós-moderno. Ao mesmo tempo, temas políticos ganharam força com o ﬁm da era militar. Nessa
época, a hegemonia do cinema norte-americano sufocava grandemente a produção brasileira. O modelo
da Embraﬁlme passou a ser questionado por conter
privilégios e não contribuir para a industrialização do
cinema.
No Governo Collor de Mello, a Embraﬁlme foi
extinta, e outros mecanismos de incentivo tiveram o
mesmo ﬁm, o que levou o cinema brasileiro à sua maior
crise histórica. Praticamente apenas curtas-metragens
foram produzidos nesse período.

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

Com a interrupção do Governo Collor, foram
criados novos mecanismos de incentivo à produção e
sancionada a Lei do Audiovisual (1994), que incentiva
empresas a investirem no cinema.
A partir de 1995, começa um novo renascimento
no cinema brasileiro. Entre esse ano e 1997 são produzidos cerca de 100 ﬁlmes longa-metragem. Vários
ﬁlmes brasileiros voltam a ter destaque em festivais
internacionais, como é o caso de O Que é Isso Companheiro?, O Quatrilho, Central do Brasil e Cidade de
Deus.
Sr. Presidente, o momento atual é extremamente favorável ao cinema brasileiro, que vive uma fase
de boa produção, com técnica apurada, diversiﬁcado
e apto a conquistar a simpatia do público nacional e
internacional, como é o caso do recente Diários de
Motocicleta, de Walter Salles.
Em 2003, tivemos uma produção recorde de 40
ﬁlmes, e a participação nacional no mercado interno,
que era de 0,5% em 1994, quando foi criada a Lei do
Audiovisual, passou, em 2002, para 8% e, no ano passado, chegou aos 20%. Entre as 20 maiores bilheterias
do País em 2003, 8 foram de ﬁlmes brasileiros.
Nos últimos três anos, o Brasil exibiu 184 ﬁlmes
em 249 festivais e nos mercados de 110 países. Foram assinados 120 contratos de venda de direitos de
exibição. Esses são apenas alguns dados que ilustram
o bom desempenho atual da indústria cinematográﬁca brasileira.
O brasileiro sempre foi reconhecido por sua criatividade e capacidade artísticas. No meio cinematográﬁco, só faltavam incentivos consistentes para que
nossas produções demonstrassem seu alto nível cultural, o que começa a tornar-se concreto depois que
o governo e a sociedade atentaram para o valor de
nossos talentos e resolveram investir neles.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o vencedor é aquele que, quando perde,
luta para um dia ganhar de novo.
Esta é uma das frases ditas ontem por Daiane
dos Santos, após deixar o tablado.
Os enviados da Folha de S.Paulo a Atenas destacaram a maturidade de Daiane dos Santos após a
apresentação em que disputou o ouro, nos exercícios de
solo da ginástica artística, e acabou em quinto lugar.
Sem lágrimas, sem lamentos, Daiane reconheceu
os erros que cometeu na seqüência e deu mais uma
prova de sua grandeza de atleta que sabe competir:
ou seja, que sabe ganhar e sabe perder.
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Antes dessa prova, no dia 20, encaminhei uma
carta a seus pais ( Sr. Moacir e a Sra. Magda) onde
dizia:
“Abençoados pais, sei bem o que é ser negro no
nosso país e conseguir vencer etapas da vida com honestidade, caráter e dignidade, mesmo em momentos
em que surgem diﬁculdades aparentemente intransponíveis, como o preconceito racial.
Vocês, com certeza, souberam semear, cuidar
com todo zelo dessa linda plantinha, que se transformou em uma pessoa maravilhosa e que certamente é,
independentemente do resultado de Atenas, a grande
medalha de ouro do nosso País.”
Não poderíamos deixar de fazer este registro.
O espírito olímpico resume integridade, superação,
igualdade, humildade, integração, espiritualidade e
ele pode estar presente em momentos especiais de
nossas vidas e não somente nas Olimpíadas.
Em nosso país temos diversos exemplos de pessoas que são movidas pelo espírito olímpico, muito
embora a sociedade, na sua essência, em muitos momentos bane de sua convivência os princípios deste
espírito superior.
Quando ouvimos o desabafo de pessoas que
conviveram com a nossa Daiane, dizendo que ela não
podia escovar os dentes no mesmo local de outras
atletas, por ser negra, podemos ter a real dimensão
do grande e sério problema que é a opressão racial,
o racismo.
A gaúcha Daiane simboliza como ninguém os
milhões de brasileiros que são medalhas de ouro em
suas vidas de luta. E sua luz intensa, sua serenidade,
elevou o sobrenome “Dos Santos”, sobrenome de milhões de brasileiros anônimos. “Dos Santos”, o duplo
twist esticado, que agora faz parte do código de notas
da ginástica, no qual ocupa o valor mais alto.
Obrigado, Daiane.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde 1990, funciona em Boa Vista a Guarda
Municipal da capital roraimense, com o objetivo de manter a ordem e a segurança de seus cidadãos. Dotada
de um efetivo de cerca de 120 militares, a corporação
também se ocupa da ﬁscalização e da preservação
do patrimônio público. Em julho último, encaminhou
representantes para tomar parte, em Fortaleza, do XV
Congresso Nacional das Guardas Municipais.
Naquela ocasião, incontáveis debates e discussões se sucederam, de sorte a compatibilizar as eventuais visões conﬂituosas dos representantes das Guardas Municipais de 21 Estados da Federação. Diante
disso, não nos causaria inquietante espanto se o XV
Congresso Nacional das Guardas Municipais deixas-
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se de produzir um protocolo ﬁnal de intenções. Surpreendentemente, não foi este o caso. Elaborou-se e
divulgou-se, quando de seu encerramento, um sucinto, mas não menos ressonante, documento intitulado
“Carta de Fortaleza”, sobre o qual ensaiarei, aqui, um
breve relato.
Politicamente muito bem posicionado, o documento expressa a convergência de interesses das Guardas
Municipais para um mais ágil encaminhamento de seu
processo de regulamentação. Nesse tom, damos conta
de que o conteúdo de tal carta revela, nas entrelinhas,
um certo desconforto com o que se poderia deﬁnir, em
termos diplomáticos, como uma “leve letargia administrativa” no que concerne às políticas gerenciadas pelo
Grupo de Trabalho de Segurança Municipal do Comitê
de Articulação Federativa, sob o comando da Casa
Civil da Presidência da República.
Na realidade, os 79 subscritores da Carta de Fortaleza, que corresponde ao número de representantes
das Guardas Civis Municipais presentes ao evento, solicitam ao Governo Federal a retomada imediata das
atividades do Grupo de Trabalho acima mencionado.
Isso se justiﬁca na medida em que os subscritores
entendem que a concretização do Sistema Único de
Segurança Pública (SUSP) não pode prescindir da inclusão dos municípios em todas as políticas integradas
de segurança, em especial aquelas envolvidas com
as ações preventivas.
Instituído por iniciativa da Casa Civil, esse Grupo de Trabalho se organiza por meio de um conjunto
representativo de agentes da sociedade civil e do Estado, reunindo integrantes do Ministério da Justiça, do
Ministério das Cidades, da Frente Nacional de Prefeitos,
da Associação Brasileira de Municípios, da Confederação Nacional de Municípios e, por ﬁm, do Conselho
Nacional das Guardas Municipais.
Além da retomada dos trabalhos do Grupo, a Carta de Fortaleza faz contundente apelo ao Ministério da
Justiça, no sentido de destinar pelo menos 20% dos
recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública ao
ﬁnanciamento de projetos municipais, comprometidos
sobretudo com as ações preventivas das Guardas Civis. Tais ações, integradas a políticas públicas sociais
e urbanas, constituem a espinha dorsal das propostas
já aprovadas pelo Grupo de Trabalho de Segurança
Municipal, antes mencionado.
Mais que isso, vale frisar que os participantes
do Congresso solicitam que o Ministério da Justiça,
quando do repasse de recursos do Fundo Nacional
de Segurança Pública aos Estados, priorize o ﬁnanciamento de projetos de Estados que repassem informações e estatísticas criminais aos municípios. Nessa
linha, reiteram que se altere o Protocolo de Adesão
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ao SUSP, na direção da inclusão das Guardas Municipais nos Gabinetes de Gestão Integrada dos Estados,
reconhecendo que a participação dos municípios é
fundamental para a efetividade do Sistema Único de
Segurança Pública.
Noutro ponto, a Carta de Fortaleza recomenda
que as exigências previstas na minuta de Regulamentação da Lei do Estatuto do Desarmamento Estado relativas às Guardas Municipais sejam igualmente estendidas às polícias estaduais e as polícias da União. No
rol destas exigências, destacam-se a institucionalização
de uma corregedoria autônoma e independente, o soerguimento de uma ouvidoria, a ﬁscalização de cursos,
bem como o controle de uso de arma de fogo.
Mais relevante, a Carta solicita que o Governo
Federal manifeste, por intermédio de suas lideranças
no Congresso, apoio à regulamentação da PEC nº 534,
de 2002, em tramitação na Câmara dos Deputados.
Trata-se de estabelecer o reconhecimento das Guardas Municipais como polícias municipais preventivas
e comunitárias, ampliando, desta maneira, suas atribuições constitucionais. Por isso mesmo, o texto faz
alusão à premência de se votar, ainda neste semestre, o Projeto de Lei de Regulamentação das Guardas
Municipais.
A bem da verdade histórica, Sr. Presidente, as
Guardas Municipais surgiram no bojo da discussão
sobre a crescente onda de violência que assolava o
País nos anos noventa. Tratava-se, à época, de uma
nova e moderna alternativa de prestação de serviço
público de segurança ao cidadão. De fato, são instituições municipais que respeitam as tradições, a cultura,
o folclore e os costumes locais. Respondendo aos anseios do público, os integrantes da Guarda começaram
a se destacar nas cidades onde operam, atendendo
basicamente aos interesses da população.
Como ação de segurança pública, o policiamento
consiste numa atividade eminentemente civil, que deve
ser realizada segundo os preceitos e princípios da administração pública, tais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, isonomia e razoabilidade.
Por outro lado, o controle externo sobre a corporação
é largamente exercido pela própria população, já que
os integrantes das Guardas são cidadãos conhecidos
da comunidade local.
Aliás, graças a tal característica comunitária, as
Guardas Municipais adquiriram imediata valorização
proﬁssional, traduzida na oferta de mais treinamento
e melhor equipamento. Munidas deste indispensável
aparato, atuam na origem da criminalidade e da violência, mediante não somente ações preventivas de
segurança, mas também mediante ações sociais junto ao público infanto-juvenil mais carente. Em suma,
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acabam por promover um processo de reintegração
dos denominados socialmente excluídos, afastando a
juventude do tráﬁco e da prostituição.
Não restam mais dúvidas de que a marca distintiva das Guardas Municipais se identiﬁca na mútua
cumplicidade cívica com o cidadão comum, no estreito
e concatenado acompanhamento de suas ações. Portanto, a garra, a vontade de trabalhar e a convicção
de oferecer serviços à população estruturam o ânimo
da corporação, ensejando a realização eﬁcaz da manutenção da ordem e da segurança. Na verdade, as
necessidades e aﬂições dos municípios correspondem,
em gênero, número e grau, às necessidades e aﬂições
da Guarda Municipal.
No caso de Boa Vista, a experiência não poderia ser diferente. Assumindo por vezes uma autêntica
função sociopolítica, participa de eventos promovidos
não somente pela Prefeitura, mas também pelo Estado. Sobressai-se, entre tais participações, seu pronto
atendimento na solução de problemas relacionados à
retirada de invasores em áreas de preservação ambiental. Não ocasionalmente, a Empresa Municipal de
Habitação e Desenvolvimento Urbano solicita-lhe assistência para ﬁns de paciﬁcação em assentamentos
irregulares na capital.
Para concluir, não foram raras, Sr. Presidente,
durante o XV Congresso Nacional das Guardas Municipais, as reiterações em favor do compromisso de
respaldar e fortalecer as iniciativas que visem à participação da comunidade e à integração com as polícias estaduais e federais. Mais que isso, reforçou-se
a necessidade de construir um padrão mínimo de formação das Guardas Municipais, um padrão mínimo
de código de conduta, além de um padrão mínimo
de órgão de controle e ﬁscalização. E, por ﬁm, exortou-se para que tudo isso fosse executado à luz da
legalidade democrática, da dignidade humana e da
consolidação da atuação preventiva e comunitária das
Guardas Municipais.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, atualmente, quando o assunto é o Brasil,
o que se ouve, na maioria das vezes, são apenas críticas. Criticamos os governantes, criticamos o povo,
criticamos a nossa falta de capacidade de estar entre
os maiores países do mundo, apesar de nosso imenso
território e dos imensuráveis recursos naturais colocados à nossa disposição.
Porém temos, sim, algumas instituições que causam inveja mesmo às nações mais desenvolvidas. E
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uma delas, sem a menor sombra de dúvida, é a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).
A Embrapa foi criada em 26 de abril de 1973,
como sucessora do Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária (DNPEA), e está vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A
idéia da empresa pública visava a dar maior agilidade
às ações necessárias ao desenvolvimento do setor
agropecuário no Brasil e está expressa na missão da
empresa: “viabilizar soluções para o desenvolvimento
sustentável do agronegócio brasileiro por meio de geração, adaptação e transferência de conhecimentos e
tecnologias, em benefício da sociedade”.
Para o cumprimento dessa missão, em um território tão extenso e com características tão variadas de
vegetação e de clima como é o brasileiro, a Embrapa
se estruturou em 37 Centros de Pesquisa, 3 Serviços e
11 Unidades Centrais, fazendo-se presente em quase
todos os Estados da Federação e nas mais diferentes
condições ecológicas.
A Embrapa extrapolou o território brasileiro e
mantém, na área de cooperação internacional, 275
acordos de cooperação técnica com 56 países e 155
instituições de pesquisa internacionais. Para facilitar
essas ações, a empresa instalou, com apoio do Banco
Mundial, laboratórios para o desenvolvimento de pesquisa em tecnologia de ponta, contando com as bases
físicas do Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos, em Washington, e da Agrópolis, na Universidade de Montpellier, na França.
Sem um quadro de funcionários altamente qualiﬁcado, não seria possível o desenvolvimento de atividades que exigem o mais alto grau de conhecimento.
Por isso, a Embrapa tem em seus quadros 2 mil e 200
pesquisadores, dos quais 39% com mestrado e 51%
com doutorado, além de 7% com pós-doutorado. Existem outros quase 6 mil e 300 funcionários, dos quais
aproximadamente 1.700 com nível superior e 1.900
com segundo grau completo.
Srªs e Srs. Senadores, temos acompanhado pelos
meios de comunicação o grande crescimento da produção agrícola brasileira. De 1990 até os dias atuais,
essa produção cresceu 126%, tendo atingido, na última
safra, 123,2 milhões de toneladas de grãos. Mas um
ponto que chama a atenção é que, apesar de a área
plantada ter crescido apenas 25%, houve um salto
de 85% na produtividade. Mesmo com a estagnação
da economia brasileira, o PIB do setor agropecuário
cresceu 5% no ano passado, cabendo boa parte do
mérito à Embrapa.
Nas palavras de nosso Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, “a Embrapa é uma das grandes
responsáveis pelo avanço da produção agropecuária
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brasileira nos últimos anos, pela abertura e consolidação de novas fronteiras agrícolas e pelo extraordinário
aumento da produtividade no campo. Ao longo de 30
anos, a empresa tem garantido o indispensável apoio
à produção de alimentos e tem sido essencial à tarefa
de ‘riscar’ a fome do nosso mapa social”.
Mas a Embrapa não tem o papel apenas de acabar com a fome em nosso País. Ela se preocupa muito
com gerar vantagens competitivas para a agricultura
nacional. Além disso, uma das metas da empresa é a
criação de mecanismos que permitam a proteção, no
Brasil e no mundo, do capital intelectual gerado por
ela e a utilização desse capital como moeda forte nas
negociações a serem realizadas na área.
Só para se ter uma idéia desse potencial, a Embrapa aparece como titular de cultivares (variedades
de plantas desenvolvidas), no Serviço Nacional de
Proteção de Cultivares (SNPC), em 128 casos como
titular exclusiva e em mais 36 como co-titular, perfazendo um total de 164, ou 31% dos registros ocorridos
entre 1998 e 2003.
Como conseqüência desse grau de desenvolvimento, a Embrapa consegue cerca de 1.500 novos
contratos por ano, o que signiﬁca a venda de 450 mil
toneladas/ano de sementes, colocando a empresa
na liderança do mercado brasileiro de sementes. Por
outro lado, são 119 patentes depositadas no Brasil e
69 no exterior, proporcionando não só a arrecadação
de royalties para o reinvestimento em pesquisas, mas
também a transferência das tecnologias geradas na
empresa.
Aliás, a Embrapa contribui para mudar a paisagem até mesmo no Semi-Árido, região em relação à
qual se pensava, há algum tempo, que nos devíamos
conformar em vê-la como um deserto brasileiro. Entretanto, os projetos de Produção Integrada de Frutas
(manga e uva) no Vale do São Francisco, coordenados
pela Embrapa Semi-Árido, e desenvolvidos em conjunto com a Embrapa Meio Ambiente, com o MAPA e
com a Valexport, surgiram para atender os produtores
da região, preocupados com as exigências do mercado europeu com relação às mangas produzidas na
região. A Embrapa Semi-Árido desenvolveu uma série de ações de pesquisa, visando a gerar e adaptar
tecnologias para melhorar e dar sustentabilidade aos
sistemas de produção utilizados pelos agricultores da
região. A racionalização no uso de insumos agrícolas,
decorrente dos procedimentos adotados, resultou em
reduções médias, na aplicação de agrotóxicos, da ordem de 61% e 52%, respectivamente para a cultura da
manga e da uva, com a adoção das metodologias geradas pela Embrapa para o monitoramento das pragas.
Isso constitui uma grande vantagem para os produtos
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poderem ingressar em mercados como o inglês e o
alemão, os mais exigentes em questões ambientais
relacionadas à produção.
Porém essas atividades estão apoiadas no potencial aqüífero do Rio São Francisco, que banha apenas
uma parcela do Semi-Árido. Por isso, a Embrapa SemiÁrido, em parceira com outras instituições de ensino e
pesquisa, vem-se dedicando a encontrar soluções de
sustentabilidade para a região.
Em parceria com o Ministério do Meio Ambiente,
estão sendo desenvolvidas várias ações, visando à
aplicação de tecnologias de descontaminação e dessalinização dos recursos hídricos, bem como à formação
de banco de dados com subsídios para a elaboração
de programas e manejo das fontes de água. Também
estão sendo desenvolvidos estudos de processos para
recuperação de áreas degradadas por salinização e
mineralização, e por atividades do ser humano. Espécies nativas e exóticas são plantadas para a reabilitação econômica e ecológica da região. É a forma pela
qual a Embrapa Semi-Árido vem contribuindo para a
preservação e uso sustentável da caatinga.
Mas a Amazônia, Sr. Presidente, é que constitui
um desaﬁo. A questão que se coloca, do ponto de vista ambiental, é “como equilibrar o manejo da ﬂoresta
nativa com os usos alternativos do solo”?
Os usos incluem a agricultura familiar, geralmente associada à migração, com derrubada e queima
de vegetação; a pastagem para produção de carne
bovina; e a cultura da soja. Isso leva à necessidade
de uma política séria de uso e conservação, pois há
que se pensar em possíveis alterações do clima e na
conservação da biodiversidade, de cujas convenções
o Brasil é signatário.
A Embrapa, partindo do entendimento de que a
ciência tem um papel preponderante no desenvolvimento sustentável, valendo-se de sua atuação em quase
todos os Estados amazônicos, com um enfoque ecoregional, vem pautando sua atuação pela parceria com
instituições locais, nacionais e internacionais. Por meio
do Projeto Tipitamba, desenvolveu tecnologia para a
preparação do solo sem o uso do fogo, aumentando a
renda dos pequenos produtores e diminuindo as perdas
e os riscos ambientais. Também ajudou a implantar os
sistemas viáveis de manejo ﬂorestal de múltiplo uso e
o processo de secagem de madeira patenteado, que
reduz os custos de produção.
Srªs e Srs. Senadores, a Embrapa não poderia
estar fora das tecnologias mais discutidas na atualidade,
que são as pesquisas com desenvolvimento vegetal e
de espécies animais.
Desde os anos 80 do século passado, a Embrapa investe na biotecnologia para reprodução animal e
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no melhoramento da eﬁciência de produção de carne
e de leite. As tecnologias desenvolvidas são repassadas ao setor produtivo nas áreas de inseminação artiﬁcial; transferência, bipartição e sexagem (deﬁnição
do sexo dos embriões antes do nascimento); e fecundação in vitro.
O ápice de tantas pesquisas aconteceu em 2001,
em Brasília: o nascimento do primeiro clone bovino da
América Latina: a bezerra “Vitória da EMBRAPA”, feito
repetido em 4 de setembro de 2003, com o nascimento
da bezerra “Lenda da Embrapa”. E os êxitos continuam: no dia 5 de fevereiro de 2004, nasceu a bezerra
“Vitoriosa da Embrapa”, clone da “Vitória”, a partir de
células isoladas de um pedaço de pele retirado da
orelha quando a mãe tinha um ano. Dessa forma, a
Embrapa dá um passo gigantesco para a ciência, gerando um “clone do clone”.
Na área de vegetais, a Embrapa participa do
desenvolvimento de processos e produtos advindos
da tecnologia do DNA recombinante, na geração de
plantas transgênicas, e já se constitui em referência
mundial no assunto. Espera-se, com as espécies assim
criadas, a redução dos custos de produção, resultando
em maior competitividade dos produtos brasileiros e,
com o aumento da produtividade, principalmente em
soja e feijão, uma contribuição importante para o combate à fome e a má nutrição no Brasil.
A Embrapa também desenvolve, em cooperação
com a Universidade de Brasília, a Universidade de São
Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais e o Instituto Butantã, projetos sobre a utilização de sementes
transgênicas de soja para a produção de proteínas
recombinantes, como o hormônio do crescimento humano, fator IX, e anticorpos contra diferentes tipos de
câncer. Além disso, está utilizando plantas transgênicas
de algodão para a produção de biopolímeros isolados
da teia de aranha, dando origem a um ﬁo que poderia
ser utilizado em coletes à prova de balas e pára-choques de automóveis. A alface e o tomate transgênicos
podem ser aproveitados como antígenos contra diarréia,
para utilização como veículos de vacinação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é fácil
expor as realizações dessa empresa que tanto orgulho desperta em nós, brasileiros. Os pontos que aqui
apresentei resumidamente são apenas uma amostra do
potencial e da capacidade de realização dos cientistas
brasileiros, quando recebem condições, mínimas que
sejam, para o desenvolvimento de seu trabalho.
Oxalá não haja solução de continuidade nas
atividades dessa empresa, para que o Brasil possa
concretizar a aﬁrmação que dele se costuma fazer de
“celeiro do mundo”.

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Temos terras, temos um povo que se entrega ao
trabalho e temos a Embrapa, que, proporcionando o
desenvolvimento tecnológico necessário para o agronegócio brasileiro, nos permitirá galgar o mais alto degrau
na produção de bens para nosso consumo, bem como
de outros países que não foram tão bem aquinhoados
pela natureza e necessitam importar alimentos para
a sua população.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, como crescer com o pé no chão?
Se em 2003, para ajustar as contas, quando o
Brasil correu o risco de viver o mesmo clima caótico
da Argentina, o crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) foi praticamente zero, o primeiro semestre de
2004 aponta uma contínua retomada de investimentos e geração de emprego e renda. A economia está
reaquecida. São vários os indicadores que conﬁrmam
essa aﬁrmação, a começar pelo saldo da balança comercial e a existência de mais de um milhão de novos
postos de trabalho com carteira assinada, sem contar
as ocupações informais. Mesmo assim, outro desaﬁo
é o investimento em infra-estrutura de transporte, pois
estradas, portos e ferrovias estão em condições inadequadas para escoar a produção que deve crescer
ainda mais no próximo período.
Já são evidentes os sinais do estrangulamento
dos terminais portuários, por exemplo, onde centenas de containers estão parados. As estradas, em
condições precárias, também provocam enormes
prejuízos econômicos. O atual governo busca alternativas para mudar esse cenário. Foram lançados
planos emergenciais para recuperar e revitalizar
estradas, portos e ferrovias. Além disso, na esfera
legislativa, está em discussão o projeto das parcerias público-privadas. Sabe-se que o poder público
não tem recursos suﬁcientes para atender à enorme demanda infra-estrutura de transporte. As PPPs,
portanto, são uma saída para acelerar o andamento
de obras urgentes e assim permitir que a produção
não se estanque, alcançando-se nos próximos anos
um crescimento do PIB superior aos 4% previstos
para este ano.
O País necessita dos grandes investimentos em
infra-estrutura, em um momento de favorável ambiente
institucional, com o aperfeiçoamento de marcos regulatórios, novo modelo do setor elétrico em execução,
reforma tributária, lei de falências, lei de inovações
tecnológicas e reforma do Judiciário. Assim como é
modernizado o parque industrial, que resulta em expansão do comércio exterior, é necessário acompanhar o bonde da história e instituir mecanismos que
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aproxime os governos dos parceiros da sociedade
civil. Só assim será possível evitar que não haja um
crescimento desarmônico, pois, do jeito que está,
alguns segmentos tendem a sair prejudicados pelas
eventuais barreiras, tais como estrangulamento no
setor de energia e a incapacidade de escoar a produção através das estradas e portos. Santa Catarina, um Estado exportador, já sofre as conseqüências
negativas da falta de investimento em infra-estrutura
em governos anteriores. Há empresas que estão até
demitindo funcionários porque não podem manter o
mesmo ritmo de produção, haja vista que não consegue exportar tudo que produz rapidamente. Temos
produção e mercado, interno e externo, mas estamos
sem fôlego para destravar o potencial de crescimento
da atividade econômica.
No período de 1990 a 1999, a taxa de investimento no setor público foi de 2,7% do PIB, enquanto
o setor privado investiu 17,7%. Duas décadas antes,
o setor público investia 3,7% do PIB. O atual governo
pretende, para se adaptar a esse novo ciclo de crescimento, recuperar o investimento público em estatais,
conter o custeio e aperfeiçoar critérios de superávit primário. Recupera-se a capacidade do Estado atender
as demandas da sociedade como um todo, por meio
dos serviços essenciais. Diferente do modelo neo-liberal do Estado mínimo. Mas, assim mesmo é preciso
estabelecer novos instrumentos de parceria, com a
iniciativa privada, para dar conta de investimentos em
infra-estrutura para garantir uma curva ascendente de
crescimento da macroeconomia.
Com as PPPs, o governo visa a incentiva a participação do setor privado nos projetos de infra-estrutura. O governo realizará obras com investimento
privado, em menor prazo e com maior eﬁciência. Isso
não signiﬁca que esses contratos, por meio de PPPs,
se concretizem sem passar por processos licitatórios.
Aliás, qualquer empreendimento deverá estar previsto pelo Plano Plurianual, que estabelece as metas e
ações do governo a médio e longo prazos. Os recursos públicos para contratos de PPPs também passam
pelo crivo do Congresso durante os debates sobre Lei
de Diretrizes Orçamentárias e da confecção do Orçamento Geral da União.
As PPPs são diferentes das privatizações, porque são mais amplos os riscos especíﬁcos transferidos ao setor privado, que é um parceiro e não um
concessionário. Nas concessões tradicionais, a maior
parte do investimento é pública e as responsabilidades do setor privado se restringem à operação e
manutenção. A qualidade das realizações também
é superior, porque a remuneração dos parceiros
está diretamente vinculada ao padrão de desem-
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penho e paga-se apenas quando o serviço estiver
disponibilizado.
O projeto de lei em tramitação no Senado prevê ainda um fundo ﬁduciário para garantir o cumprimento das obrigações assumidas pela administração pública. Há também inserido na proposição
a existência de arbitragem para eventuais conﬂitos
contratuais, que são de longo prazo com investimento do setor privado antecedente ao pagamento
feito pelo poder público. O órgão gestor, que fará a
contratação das PPPs, selecionará os projetos prioritários e autorizará ou não a abertura do processo
licitatório, será formado por representantes do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda
e da Casa Civil. Esse órgão gestor fará avaliações
por meio de relatórios.
Superada a instabilidade econômica que atingiu
seu ápice em 2002, é colocada em prática uma das
metas que consta na própria orientação estratégica
de governo contida no PPA – que é estimular a cultura exportadora e inserir com força e determinação
a marca Brasil no cenário mundial. Para isso também
servem as constantes viagens do Presidente Lula.
Não é para tomar champagne em Paris e discutir o
existencialismo.
É para ampliar o número de parceiros comerciais, a exemplo da China, Irã, Índia etc... Mas de nada
adiantará crescer sem o pé no chão.
Precisamos de estradas, portos e ferrovias. As
PPPs, portanto, tendem a ser uma saída administrativa estratégica e eﬁcaz para resolver, com rapidez, a
deﬁcitária infra-estrutura de transporte herdada pelo
atual governo.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Comissão de Assuntos Sociais, que tenho a honra de presidir, vem enfrentando, e acredito
que o mesmo ocorra em relação às demais Comissões
desta Casa, um ano bastante difícil para o andamento
de seus trabalhos.
Apesar de todo o esforço realizado por esta Presidência, extensivo sem a menor sombra de dúvida
ao ilustre senador Papaléo Paes, vice-presidente, e
aos demais senadores que compõem a CAS, não
são raras as semanas em que nossas reuniões são
adiadas pelo sobrestamento da pauta do Plenário
em função do acúmulo de medidas provisórias do
Governo.
Projetos de decisão terminativa, cujos resultados
certamente são de grande relevância para a sociedade brasileira – uma vez que a Comissão de Assuntos
Sociais trata de temas da mais alta importância, como
saúde, trabalho, previdência, meio-ambiente, questões
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sociais, criança, adolescência, juventude e idosos
– têm suas discussões e votações adiadas com uma
constrangedora regularidade.
Ora, para quem não conhece os meandros do
Legislativo, o ônus de tantos adiamentos recai sobre a
própria Comissão, como se a esta presidência e seus
pares coubesse a responsabilidade por protelar votações de tamanha relevância!
E quando falo da CAS, sei que posso falar também das demais Comissões, onde cresce o número
de projetos que aguardam a oportunidade de serem
votados, enquanto as medidas provisórias do Governo vão obstruindo os trabalhos legislativos, de forma
quase banal, contrariando a própria Constituição da
República.
De acordo com o texto legal de 1988, em caso
de relevância e urgência, o Presidente da República pode adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional.
O que temos visto, porém, é que tal mecanismo
está se tornando instrumento banalizado, utilizado
pelo governo de forma generalizada e constante, com
evidente desvirtuamento de sua destinação constitucional.
Será que o Presidente Lula, cujo partido tanto
combateu as medidas provisórias num passado recente, encontrou 101 casos de relevância e urgência
para encaminhar ao Congresso Nacional em apenas
um ano e meio de governo?
Cabe ao Poder Legislativo, como o próprio nome
já diz, o poder de legislar, e somente concerne ao Chefe
do Poder Executivo executar tal função em casos especíﬁcos. A faculdade da edição de medidas provisórias
por parte do Poder Executivo representa uma exceção
à regra geral da divisão de poderes, e justamente por
isto, deve ser utilizada com muita parcimônia.
O grande problema é que o Congresso Nacional está repleto de medidas “relevantes e urgentes”.
Com isso, o Poder Executivo acaba por conduzir
inexoravelmente os rumos da produção legislativa
brasileira.
Isso porque se a medida provisória não for
apreciada em até quarenta e cinco dias da data de
sua publicação, ela entra em regime de urgência
em cada uma das Casas do Congresso Nacional.
Quando isso ocorre não é permitido que nenhum
outro assunto seja votado, até que se ultime a deliberação da MP.
Assim sendo, a edição de medidas provisórias
tumultua o processo legislativo, pois elas impedem que
deputados e senadores apreciem outros assuntos importantes para a sociedade.
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Mas, apesar de todos os percalços que enfrentamos esse ano na Comissão de Assuntos Sociais,
devido ao sobrestamento da pauta, até o momento
já foram apreciadas 42 matérias terminativas e não
terminativas.
E, se não tivemos a chance de discutir e votar
mais projetos, voltamo-nos para a realização de audiências públicas, que não sofrem o rigor da exceção
governamental.
Assuntos relevantes, muitas vezes adiantandonos até mesmo à sua tramitação na CAS, foram discutidos, demonstrando o empenho desta Comissão
em desenvolver seus trabalhos.
Recebemos o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, para debater
os programas Fome Zero e Peti; discutimos, por duas
vezes, a importação de pneus remodelados; analisamos a criação do Conselho Federal de Arquitetura e
Urbanismo; e, por duas vezes, debatemos o Projeto
de Biossegurança.
Eu gostaria de ressaltar que a audiência pública
sobre as pesquisas com células-tronco embrionárias
recebeu a presença de quase 40 senadores, sendo
o tema objeto de extensas reportagens na imprensa
nacional, há vários meses.
Além disso, esta Presidência representou a Comissão e o Senado Federal em inúmeros eventos externos. Cito o Seminário Controle Social e Cidadania
do Tribunal de Contas da União, realizado em julho,
em Brasília, o Seminário Economia do Conhecimento,
Crescimento Sustentado e Inclusão Social, incluso no
16º Fórum Nacional do Instituto Nacional de Altos Estudos do INAE, no Rio de Janeiro, realizado em maio,
e o seminário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sobre Controle Social e Vigilância Sanitária,
em abril.
Desta maneira, senhor presidente, senhoras e
senhores senadores, acredito que, apesar de toda
a diﬁculdade imposta pelo Governo, com o excesso
de medidas provisórias enviadas a esta Casa, nossa Comissão tem desempenhado com competência
seu papel.
Encerro meu pronunciamento, agradecendo ao
nobre Senador Papaléo Paes e aos demais parlamentares que compõem a CAS, pelo apoio ao trabalho
desenvolvido ao longo deste ano.
Tenho a certeza de que, apesar de todas as diﬁculdades, estamos mostrando que esta Comissão
tem um alto signiﬁcado para o Poder Legislativo e a
sociedade brasileira.
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O SR. PRESIDENTE (Senador Romeu Tuma.
PFL – SP) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos
Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa
ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30
minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 189, DE 2004
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 6º do art. 62 da Constituição)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 189, de 2004, que abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de R$ 32.000.000,00
(trinta e dois milhões de reais), para os ﬁns
que especiﬁca.
Relator revisor: Senador Flávio Arns
–2–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2004
(Em regime de urgência, nos termos do § 1º do art.
64 da Constituição, combinado com o art. 375,
VIII, do Regimento Interno)
Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos
do § 2º do art. 64 da Constituição Federal
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 32, de 2004 (nº 3.015/2004,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que altera a Lei nº 8.248, de 23
de outubro de 1991, a Lei nº 8.387, de 30 de
dezembro de 1991, e a Lei nº 10.176, de 11
de janeiro de 2001, dispondo sobre a capacitação e competitividade do setor de informática
e automação e dá outras providências.
Pareceres, dependendo de leitura, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Hélio Costa, favorável ao Projeto e à Emenda nº
6, apresentando, ainda, as Emendas nºs 7 e
8-CE; e contrário às Emendas nºs 1 a 5; e da
Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo, pela
constitucionalidade e juridicidade da matéria e
das Emendas nºs 1 a 6, e no mérito, favorável
ao Projeto, apresentando, ainda, as Emendas
nºs 9 a 12-CCJ.
Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos.
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–3–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 7, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 81, 92, de 1999;
5, 20, de 2000; e 15, de 2001)
(Votação Nominal)
Continuação da votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
29, de 2000 (nº 96/92, na Câmara dos Deputados), que introduz modiﬁcações na estrutura
do Poder Judiciário.
Pareceres sob:
– nºs 538 e 1.035, de 2002, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Bernardo Cabral
1º pronunciamento: (sobre as Propostas):
favorável, com as Emendas nºs 1 a 105-CCJ,
que apresenta; encaminhando os Requerimentos de destaque nºs 340 a 356, de 2002; e pela
prejudicidalidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 7, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999; 1, 5,
20, de 2000; e 15, de 2001, que tramitam em
conjunto;
2º pronunciamento: (sobre as Emendas
nºs 106 a 239, de Plenário, apresentadas durante a discussão em primeiro turno): favorável
às Emendas nºs 106, 109, 111, 114, 117, 125,
133, 138, 139, 143, 146, 147, 149, 152, 159,
163, 166, 167, 194, 204, 211, 218 e 222, de
Plenário; favorável, nos termos de subemendas, às Emendas nºs 54-CCJ, 177, 181, 197,
217 e 232, de Plenário; pela prejudicialidade
das Emendas nºs 110, 124, 182 a 185, 189,
192, 193, 198 a 200, 202, 203, 205, 207 a 210,
212, 213, 215, 223, 228 a 231, 233, 235 a 237;
e pela rejeição das Emendas nºs 107, 108, 112,
113, 115, 116, 118 a 123, 126 a 132, 134 a
137, 140 a 142, 144, 145, 148, 150, 151, 153
a 158, 160 a 162, 164, 165, 168 a 176, 178 a
180, 186 a 188, 190, 191, 195, 196, 201, 206,
214, 216, 219 a 221, 224 a 227, 234, 238 e
239, de Plenário; e
– nº 451, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (em reexame),
Relator: Senador José Jorge, 3º pronunciamento: favorável à Proposta na forma da Emenda
nº 240-CCJ, concluindo por texto que vai à
promulgação, por texto que retorna à Câmara dos Deputados, e pela apresentação, por
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desmembramento, das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 26 e 27, de 2004; e pela
prejudicialidade das Propostas de Emenda
à Constituição nºs 21, de 1995; 5, 7, 16, 21,
23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999; 1, 5,
20, de 2000; e 15, de 2001, que tramitam em
conjunto.
– 4 A 18 –
(Votação Nominal)
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 21, de 1995; 5, 7, 16, 21, 23, 33, 54, 62,
71, 81, 92, de 1999; 5, 20, de 2000; e 15, de
2001, tramitando em conjunto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000
(ITEM Nº 03)
– 19 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 64, DE 1999
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 64, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Eduardo Suplicy, que
acrescenta parágrafo ao art. 57 e dá nova redação ao inciso XI do art. 84 da Constituição
Federal. (Comparecimento do Presidente da
República ao Congresso Nacional na abertura
da sessão legislativa).
Parecer sob nº 1.274, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Waldeck Ornelas, favorável
com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
– 20 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 77, de 1999,
28, de 2000 e 24, de 2003)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 22, de 2000, tendo como primeiro signatário
o Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera disposições da Constituição Federal, tornando de execução obrigatória a programação
constante da lei orçamentária anual.
Parecer sob nº 103, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador César Borges, favorável à
matéria e pela prejudicialidade das Propostas
de Emenda à Constituição nºs 77, de 1999,
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28, de 2000, e 24, de 2003, que tramitam em
conjunto.
– 21 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 77, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 22 e 28, de 2000,
e 24, de 2003)
Proposta de Emenda à Constituição nº
77, de 1999, tendo como primeiro signatário o
Senador Íris Rezende, que imprime força cogente à lei orçamentária anual, acrescentando
dispositivos ao art. 165 e alterando o inciso VI
do art. 167, ambos da Constituição Federal.
– 22 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 77, de 1999,
22, de 2000, e 24, de 2003)
Proposta de Emenda à Constituição nº
28, de 2000, tendo como primeiro signatário
o Senador Pedro Simon, que dá nova redação
ao inciso I do § 9º do art. 165, ao caput do art.
166 e acrescenta novo parágrafo ao mesmo
artigo da Constituição Federal. (Dispõe sobre
plano plurianual, diretrizes orçamentárias e
orçamentos anuais).
– 23 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 24, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 77, de 1999, 22
e 28, de 2000)
Proposta de Emenda à Constituição nº
24, de 2003, tendo como primeiro signatário
o Senador Paulo Paim, que acrescenta o inciso XII ao art. 167 da Constituição Federal.
(Bloqueio ou contingenciamento de dotações
do orçamento da seguridade social).
– 24 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2002
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2002, tendo como primeiro
signatário o Senador Francisco Escórcio, que
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inclui § 8º no art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias com a ﬁnalidade
de ampliar a vigência do Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério (Fundef).
Parecer sob nº 119, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador José Jorge, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
– 25 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2003
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 2003, tendo como primeiro
signatário o Senador Maguito Vilela, que altera
o § 3º do art. 100 da Constituição Federal, para
determinar que os pagamentos de obrigações
devidas aos idosos sejam feitos em espécie
e excluídos da obrigatoriedade de expedição
de precatórios.
Parecer sob nº 549, de 2004, do relator
Senador Aloizio Mercadante, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) que apresenta.
– 26 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 81, DE 2003
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 81, de 2003, tendo como primeiro signatário
o Senador Tasso Jereissati, que acrescenta o
art. 174-A à Constituição Federal, para ﬁxar os
princípios da atividade regulatória.
Parecer favorável, sob nº 270, de 2004, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
– 27 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15, DE 2004
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de 2004 (nº 575/98, na Câmara dos
Deputados), que altera o inciso IV do art. 20
da Constituição Federal. (Excluindo dos bens
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da União as ilhas costeiras que contenham a
sede de Município).
Parecer favorável, sob nº 462, de 2004, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jorge Bornhausen.
– 28 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102,
DE 2002-COMPLEMENTAR
(Votação Nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 102, de 2002 – Complementar (nº 4.610/2001, na Casa de origem),
que dispõe sobre a linguagem inclusiva na
legislação e documentos oﬁciais.
Parecer sob nº 561, de 2004, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece, reclassiﬁcando a matéria como
projeto de lei complementar.
– 29 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 3, de 2002 (nº 3.077/2000,
na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento odontológico pela
rede de unidades integrantes do Sistema Único
de Saúde – SUS.
Parecer sob nº 492, de 2004, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Edison Lobão, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
– 30 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 416, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Recurso
nº 23, de 2003)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 416, de 2003 (nº
2.503/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à TV TOP
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
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Parecer favorável, sob nº 1.402, de 2003,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Leonel Pavan.
– 31 –
REQUERIMENTO Nº 516, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 516, de 2004, do Senador Aloizio Mercadante, solicitando, nos termos regimentais,
congratulações ao Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, pela vitória brasileira
na OMC, referente aos subsídios norte-americanos ao algodão.
Parecer favorável, sob nº 1.011, de
2004, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Pedro Simon, propondo que a manifestação
seja extensiva ao Ministério das Relações
Exteriores como um todo, ao ex-Ministro
Celso Lafer, ao ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso e ao Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.
– 32 –
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 526, de 2004, do Senador Arthur Virgílio
e outros Senhores Senadores, solicitando voto
de aplauso ao Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, pela vitória do Brasil na Organização
Mundial de Comércio – OMC, que condenou
os subsídios pagos ao algodão pelos Estados Unidos.
Parecer favorável, sob nº 1.012, de 2004,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro
Simon.
– 33 –
REQUERIMENTO Nº 527, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 527, de 2004, do Senador Arthur Virgílio e outros Senhores Senadores, solicitando

AGOSTO 2004

Agosto de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

voto de aplauso ao ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso, pela vitória do Brasil na
Organização Mundial de Comércio – OMC,
que condenou os subsídios pagos ao algodão
pelos Estados Unidos.
Parecer favorável, sob nº 1.013, de 2004,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro
Simon.
– 34 –
REQUERIMENTO Nº 531, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 531, de 2004, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando que seja enviado às
autoridades israelenses no Brasil um apelo
no sentido de resguardar a vida, a liberdade
e os direitos humanos do físico nuclear Mordechai Vanunu.
Parecer favorável, sob nº 1.014, de 2004,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro
Simon.
– 35 –
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2004
Votação, em turno único, do Requerimento nº 925, de 2004, do Senador Duciomar
Costa, solicitando a retirada, em caráter deﬁnitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 183, de
2004, de sua autoria.
– 36 –
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 2004
(nº 4.018/2001, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que concede pensão especial a Maria José Pereira
Barbosa Lima.
Parecer favorável, sob nº 563, de 2004,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Sérgio Cabral.
Requerimentos de urgência lidos nas
sessões de 11 e 12.08.04, pendentes de votação :
Nº 1.136, de 2004, requerendo regime
de urgência para o Projeto de Lei do Senado
nº 130, de 2003-Complementar, de autoria
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do Senador João Capiberibe, que acrescenta
dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000, que estabelece normas de
ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão ﬁscal e dá outras providências, a ﬁm de determinar a disponibilização, em
tempo real, de informações pormenorizadas
sobre a execução orçamentária e ﬁnanceira
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios;
Nº 1.137, de 2004, requerendo regime
de urgência para o Projeto de Lei da Câmara
nº 44, de 2004 (nº 3.585/2004, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 6º da Lei nº 10.820, de
17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em
folha de pagamento.
Nº 1.150, de 2004, requerendo regime de
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº
93, de 2003 (nº 4.295/2001, na Casa de origem), que dispõe sobre a oferta e as formas
de aﬁxação de preços de produtos e serviços
para o consumidor.
Nº 1.151, de 2004, requerendo regime de
urgência para o Projeto de Lei do Senado nº
211, de 2002, de autoria do Senador Mozarildo
Cavalcanti, que autoriza o Poder Executivo a
criar um Colégio Militar em Boa Vista – Capital
do Estado de Roraima.
Nº 1.156, de 2004, requerendo regime de
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 9,
de 2004 (nº 2.401/2003, na Casa de origem),
que regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º
do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de
ﬁscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modiﬁcados – OGM e
seus derivados, cria o Conselho Nacional de
Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
– CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de
Biossegurança – PNB, revoga a Lei nº 8.974,
de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória nº 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e dá
outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Senador Romeu Tuma. PFL
– SP) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 45
minutos.)

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
(52ª LEGISLATURA)
BAHIA
PFL
PFL
PFL

Rodolpho Tourinho
Antonio Carlos Magalhães
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RIO DE JANEIRO
PT
PL
PMDB

Roberto Saturnino
Marcelo Crivella
Sérgio Cabral

PMDB
PFL
PFL

João Alberto Souza
Edison Lobão
Roseana Sarney

PMDB
PT
PTB

Luiz Otávio
Ana Júlia Carepa
Duciomar Costa

PFL
PFL
PSDB

José Jorge
Marco Maciel
Sérgio Guerra

PT
PT
PFL

Eduardo Suplicy
Aloizio Mercadante
Romeu Tuma

PL
PSDB
PMDB

Aelton Freitas
Eduardo Azeredo
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PMDB
PFL
PSDB

Maguito Vilela
Demóstenes Torres
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PSDB
PFL
PT
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Jonas Pinheiro
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PMDB
PT
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PFL
PMDB
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PL
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PDT
PT
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PT
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Valmir Amaral
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PFL
PMDB
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PMDB
PSB
PMDB
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PMDB
PT
PMDB
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Valdir Raupp

PPS
PDT
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COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS)
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aloizio Mercadante
1. Ideli Salvatti
Ana Júlia Carepa
2. Flávio Arns
Eduardo Suplicy
3. Serys Slhessarenko
Delcídio Amaral
4. Duciomar Costa
Roberto Saturnino
5. Magno Malta
Antonio Carlos Valadares
6. Aelton Freitas
Geraldo Mesquita Júnior
7. (vago)
Fernando Bezerra
8. (vago)
PMDB
Ramez Tebet
1. Hélio Costa
Mão Santa
2. Luiz Otávio
Garibaldi Alves Filho
3. Valmir Amaral
Romero Jucá
4. Gerson Camata*
João Alberto Souza
5. Sérgio Cabral
Pedro Simon
6. Ney Suassuna
Valdir Raupp
7. Maguito Vilela
PFL
César Borges
1. Antonio Carlos Magalhães
Efraim Morais
2. Demóstenes Torres
Jonas Pinheiro
3. João Ribeiro
Jorge Bornhausen
4. José Agripino
Paulo Octavio
5. José Jorge
Rodolpho Tourinho
6. Marco Maciel
PSDB
Antero Paes de Barros
1. Arthur Virgílio
Sérgio Guerra
2. Álvaro Dias
Eduardo Azeredo
3. Lúcia Vânia
Tasso Jereissati
4. Leonel Pavan
PDT
Almeida Lima
1. Osmar Dias
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 30.10.2003
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.1) SUBCOMISSÃO DE TURISMO
TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Senador Paulo Octávio (PFL -DF)
Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB - SC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aelton Freitas
1. Antonio Carlos Valadares
Serys Slhessarenko
2. Ideli Salvatti
PMDB
Garibaldi Alves Filho
1. Mão Santa
Valdir Raupp
2. Luiz Otávio
PFL
Paulo Octavio
1.
João Ribeiro
2. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Eduardo Azeredo
*Vaga cedida ao PPS.
Atualizada em 30.10.2003

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.2) SUBCOMISSÃO DE MINERAÇÃO
TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT - PA)
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho (PFL - BA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Julia Carepa
1. Delcídio Amaral.
Aelton Freitas
2. Magno Malta
PMDB
Luiz Otávio
1. Hélio Costa
Sérgio Cabral
2. Gerson Camata**
PFL
Rodolpho Tourinho
1. Efraim Morais
João Ribeiro
2. Almeida Lima (PDT)*
PSDB
Sérgio Guerra
1.Eduardo Azeredo
*Vaga cedida pelo PFL
**Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 15.08.2003.

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO DESTINADA A ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO
DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS TEMPORÁRIA
(09 titulares e 09 suplentes)
Presidente: Senador César Borges (PFL - BA)
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra (PTB - RN)
Relator: Senador Ney Suassuna
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Roberto Saturnino
1. Eduardo Suplicy.
Fernando Bezerra
2. Aelton Freitas
Delcídio Amaral
3. Antonio Carlos Valadares
PMDB
Ney Suassuna
1. Valdir Raupp
Pedro Simon
2. Gerson Camata*
PFL
César Borges
1. Jonas Pinheiro
Paulo Octávio
2. José Jorge
PSDB
Sérgio Guerra
1.Lúcia Vânia
PDT - PPS
(vago)
(vago)
*Desfiliou-se do PMDB, em 15.09.2003.
Atualizada em 30.10.2003
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.4) SUBCOMISSÃO FOME ZERO TEMPORÁRIA
(07 titulares e 07 suplentes)
Presidente: Rodolpho Tourinho (PFL - BA)
Vice-Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT - SP)
Relator: Senador Romero Jucá (PMDB - RR)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Eduardo Suplicy
1. Delcídio Amaral.
Fernando Bezerra
2. Serys Slhessarenko
PMDB
Ney Suassuna
1. Garibaldi Alves Filho
Romero Jucá
2. Luiz Otávio
PFL
Jonas Pinheiro
1. Demóstenes Torres
Rodolpho Tourinho
2. Paulo Octávio
PSDB
Lúcia Vânia
1.Leonel Pavan

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças-Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 19 - Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E-Mail: sscomcae@senado.gov.br

2)

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
(29 titulares e 29 suplentes)

Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes* (PMDB-AP)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1. Delcídio Amaral
Eurípedes Camargo
2. Fernando Bezerra
Fátima Cleide
3. Tião Viana
Flávio Arns
4. Antonio Carlos Valadares
Sibá Machado
5. Duciomar Costa
(vago)
6. (vago)
Aelton Freitas
7. Serys Slhessarenko
Geraldo Mesquita Júnior
8. (vago)
PMDB
Mão Santa
1. Garibaldi Alves Filho
Leomar Quintanilha
2. Hélio Costa
Maguito Vilela
3. Ramez Tebet
Sérgio Cabral
4. José Maranhão
Ney Suassuna
5. Pedro Simon
Amir Lando
6. Romero Jucá
Papaléo Paes*
7. Gerson Camata**
PFL
Edison Lobão
1. Antonio Carlos Magalhães
Jonas Pinheiro
2. César Borges
José Agripino
3. Demóstenes Torres
Paulo Octávio
4. Efraim Morais
Maria do Carmo Alves
5. Jorge Bornhausen
Roseana Sarney
6. João Ribeiro
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Arthur Virgílio
Lúcia Vânia
2. Tasso Jereissati
João Tenório
3. Leonel Pavan
Antero Paes de Barros
4. Sérgio Guerra
Reginaldo Duarte
5. (vago)
PDT
Augusto Botelho
1. Osmar Dias
Juvêncio da Fonseca
2. (vago)
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. Mozarildo Cavalcanti
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
** Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 25.11.2003

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Reuniões: Quintas - Feiras às 10:00 horas - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DA CRIANÇA DO
ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
Vice-Presidente: Senadora Roseana Sarney (PFL-MA)
Relatora: Senadora Patrícia Saboya Gomes (PPS-CE)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1.(vago)
Fátima Cleide
2. (vago)
PMDB
Amir Lando
1. (vago)
Juvêncio da Fonseca*
2. (vago)
PFL
Roseana Sarney
1. (vago)
PSDB
Lúcia Vânia
1. (vago)
PPS
Patrícia Saboya Gomes
1. (vago)
*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003.
Atualizada em 10.09.2003

Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO IDOSO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ)
Vice-Presidente: (vago)
Relator: Senador Leomar Quintanilha (PFL -TO)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Sibá Machado
1. (vago)
Aelton Freitas
2. (vago)
PMDB
Sérgio Cabral
1. (vago)
(vago)
2. (vago)
PFL
Leomar Quintanilha*
1. (vago)
PSDB
Antero Paes de Barros
1. (vago)
PDT
(vago)
1. (vago)
* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003
Atualizada em 08.10.2003
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Flávio Arns (PT-PR)
Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (PFL-MT)
Relator: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Flávio Arns
1. (vago)
Eurípedes Camargo
2. (vago)
PMDB
Ney Suassuna
1. (vago)
Garibaldi Alves Filho
2. (vago)
PFL
Jonas Pinheiro
1. (vago)
PSDB
Eduardo Azeredo
1. (vago)
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. (vago)
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Papaléo Paes*(PMDB-AP)
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho (PDT-RR)
Relator: Senador Mão Santa (PMDB-PI)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Serys Slhessarenko
1. (vago)
Eurípedes Camargo
2. (vago)
PMDB
Mão Santa
1. (vago)
Papaléo Paes*
2. (vago)
PFL
Maria do Carmo Alves
1. (vago)
PSDB
Reginaldo Duarte
1. (vago)
PDT
Augusto Botelho
1. (vago)
*Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
Atualizada em 17.09.2003
Secretário: José Roberto Assumpção Cruz
Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E - Mail: sscomcas@senado.gov.br

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA)
Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Serys Slhessarenko
1. Eduardo Suplicy
Aloizio Mercadante
2. Ana Júlia Carepa
Tião Viana
3. Sibá Machado
Antonio Carlos Valadares
4. Duciomar Costa
Magno Malta
5. Geraldo Mesquita Júnior
Fernando Bezerra
6. João Capiberibe
Marcelo Crivella
7. Aelton Freitas
PMDB
Amir Lando
1. Ney Suassuna
Garibaldi Alves Filho
2. Luiz Otávio
José Maranhão
3. Ramez Tebet
Renan Calheiros
4. João Alberto Souza
Romero Jucá
5. Maguito Vilela
Pedro Simon
6. Sérgio Cabral
PFL
Antonio Carlos Magalhães
1. Paulo Octávio
César Borges
2. João Ribeiro
Demóstenes Torres
3. Jorge Bornhausen
Edison Lobão
4. Efraim Morais
José Jorge
5. Rodolpho Tourinho

Álvaro Dias
Tasso Jereissati
Arthur Virgílio
Jefferson Péres
Mozarildo Cavalcanti
Atualizada em 10.12.2003

PSDB
1. Antero Paes de Barros
2. Eduardo Azeredo
3. Leonel Pavan
PDT
1. Almeida Lima
PPS
1. Patrícia Saboya Gomes

Secretária: Gildete Leite de Melo
Reuniões: Quartas - Feiras às 10:00 horas. - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
Telefone: 3113972 Fax: 3114315
E - Mail: sscomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS
“INDICAÇÕES APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E
RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS
COM O OBJETIVO DA INVESTIGAÇÃO
(7 titulares e 7suplentes)
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
Criada através do Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, aprovado em 15/12/1999.

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
(7 titulares e 7suplentes)
Presidente: Senador Tasso Jereissati
Vice-Presidente: Pedro Simon
Relator Geral: Senador Demóstenes Torres
TITULARES
Pedro Simon
Garibaldi Alves Filho
Demóstenes Torres
César Borges
Serys Slhessarenko
Tasso Jereissati
Magno Malta
Atualizada em 02.09.03

SUPLENTES
PMDB
1. João Alberto Souza
2. Papaléo Paes
PFL
1. Efraim Morais
2. João Ribeiro
PT
1. Sibá Machado
PSDB
1. Leonel Pavan
OUTROS PARTIDOS (PDT, PTB, PSB, PPS e PL)
1. Fernando Bezerra

Secretária: Gildete Leite de Melo
Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
Telefone: 3113972 Fax: 3114315
E - Mail: sscomccj@senado.gov.br

SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC
PRESIDENTE: SENADOR NEY SUASSUNA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR ANTERO PAES DE BARROS
(17 TITULARES E 09 SUPLENTES)

TITULARES

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

IDELI SALVATTI-PT
SIBÁ MACHADO

SC-2171/72
AC-2184/88
ANTONIO CARLOS VALADARES-PSB SE-2201/04
MG-4018/4621
AELTON FREITAS-PL
DUCIOMAR COSTA-PTB
PA-2342/43
PMDB
NEY SUASSUNA
PB-4345/46
LUIZ OTAVIO
PA-3050/1026
GERSON CAMATA
ES-1403/3256
JOÃO ALBERTO SOUZA
MA-1411/4073
PFL
CÉSAR BORGES
BA-2212/13
EFRAIM MORAIS
PB-2421/22
JOAO RIBEIRO
TO-2163/64
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
BA-2191/92
PSDB
ARTHUR VIRGILIO
AM-1201/1301
MT-1248/1348
ANTERO PAES DE BARROS
PDT
OSMAR DIAS
PR-2124/5
PPS
MOZARILDO CAVALCANTI
RR-1160/1162
REUNIÕES: QUARTA-FEIRA, ÀS 11:30 HORAS
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 3935 / 3519
Fax 311-1060

1-ANA JÚLIA CAREPA-PT
2–DELCÍDIO AMARAL-PT
3-GERALDO MESQUITA JUNIOR-PSB

PA-2104/10
MS-2451/55
AC-1078/1278

1-VALMIR AMARAL
2-ROMERO JUCÁ

DF-1961/62
RR-2112/13

1-JORGE BORNHAUSEN
2- PAULO OCTAVIO

SC-4206/07
DF-2011/19

1-LEONEL PAVAN

SC-4041/4014

1-ALMEIDA LIMA

SE-1312/1427

ALA SENADOR NILO COELHO
SALA Nº 06 - telefone: 311-3254
Email: jcarvalho@senado.gov.br
ATUALIZADA EM: 26-03-04

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR)
Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Fátima Cleide
1. Tião Viana
Flávio Arns
2. Roberto Saturnino
Ideli Salvatti
3. Eurípedes Camargo
João Capiberibe
4. (vago)
Duciomar Costa
5. (vago)
Aelton Freitas
6. (vago)
(vaga cedida ao PMDB)
7. (vago)
Heloísa Helena
8. (vago)
PMDB
Hélio Costa
1. Mão Santa
Maguito Vilela
2. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp
3. Papaléo Paes
Gerson Camata*
4. Luiz Otávio
Sérgio Cabral
5. Romero Jucá
José Maranhão
6. Amir Lando
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao Governo)
PFL
Demóstenes Torres
1. Edison Lobão
Jorge Bornhausen
2. Jonas Pinheiro
José Jorge
3. José Agripino
Efraim Morais
4. Marco Maciel
Maria do Carmo Alves
5. Paulo Octavio
Roseana Sarney
6. João Ribeiro
PSDB
Sérgio Guerra
1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan
2. Eduardo Azeredo
Reginaldo Duarte
3. João Tenório
Antero Paes de Barros
4. Lúcia Vânia
PDT
Osmar Dias
1. Jefferson Péres
Almeida Lima
2. Juvêncio da Fonseca
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 25.11.2003
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças - Feiras às 11:30 horas - Plenário nº 15 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E - Mail: julioric@senado.gov.br

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
(12 (doze) titulares e 12 (doze) suplentes)
Presidente: Senador Roberto Saturnino (PT-RJ)
Vice-Presidente: (vago)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Roberto Saturnino
1. (vago)
Fátima Cleide
2. Eurípedes Camargo
João Capiberibe
3. Papaléo Paes*
PMDB
Hélio Costa
1. Gerson Camata***
Sérgio Cabral
2. Juvêncio da Fonseca**
(vago)
3. Luiz Otávio
PFL
Roseana Sarney
1 Paulo Octavio
Demóstenes Torres
2. José Agripino
Edison Lobão
3. (vago)
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Arthur Virgílio
Leonel Pavan
2. Reginaldo Duarte
PDT
Almeida Lima
2. (vago)
* Desfiliou-se do PTB, passando a integrar a bancada do PMDB em 07.05.2003.
**Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003.
*** Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 15.09.2003
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Plenário nº 15 - Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E - Mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV
PERMANENTE
9 (nove) titulares
9 (nove) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
4.3) SUBCOMISSÃO DO LIVRO
PERMANENTE
7 (sete) titulares
7 (sete) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)
4.4) SUBCOMISSÃO DO ESPORTE
PERMANENTE
7 (sete) titulares
7 (sete) suplentes
(AGUARDANDO INSTALAÇÃO)

5.1) SUBCOMISSÃO DESTINADA A FISCALIZAR AS
AGÊNCIAS REGULADORAS PERMANENTE
(05 titulares e 05 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa (PT -PA)
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral (PMDB - DF)
TITULARES

SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Ana Júlia Carepa
1.Aelton Freitas
Delcídio Amaral
2.Duciomar Costa
PMDB
Valmir Amaral
1. Romero Jucá
PFL
Leomar Quintanilha*
1. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Antero Paes de Barros
* Desfiliou-se do PFL, passando a integrar a bancada do PMDB em 08.10.2003
Atualizada em 08.10.2003

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas - Feiras às 11:00 horas - Plenário nº 6 - Ala Nilo Coelho
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E - Mail: jcarvalho@senado.gov.br

5.2) SUBCOMISSÃO DE OBRAS INACABADAS PERMANENTE
(05 titulares e 05 suplentes)
Presidente: Senador Efraim Morais (PFL -PB)
Vice-Presidente: Senador Leonel Pavan (PSDB - SC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Aelton Freitas
1. Ana Júlia Carepa
Delcídio Amaral
2.Geraldo Mesquita Júnior
PMDB
Gerson Camata*
1. Luiz Otávio
PFL
Efraim Morais
1. César Borges
PSDB
Leonel Pavan
1. Arthur Virgílio
* Desfiliou-se do PMDB em 15.09.2003.
Atualizada em 15.09.2003

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas - Feiras às 11:00 horas - Plenário nº 6 - Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E - Mail: jcarvalho@senado.gov.br

6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES)
Vice-Presidente: Senador Leomar Quintanilha
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Sibá Machado
1. Serys Slhessarenko
Eurípedes Camargo
2. (vago)
Magno Malta
3. (vago)
Aelton Freitas
4. (vago)
(vago)
5. (vago)
PMDB
Leomar Quintanilha
1. Renan Calheiros
Ney Suassuna
2. Amir Lando
José Maranhão
3. Gilberto Mestrinho
Sérgio Cabral
4. Romero Jucá
Garibaldi Alves Filho
5. (vago)
PFL
Edison Lobão
1. Demóstenes Torres
Efraim Morais
2. Jonas Pinheiro
Maria do Carmo Alves
3. (vago)
Rodolpho Tourinho
4. Roseana Sarney
PSDB
(vago)
1. Lúcia Vânia
(vago)
2. (vago)
Reginaldo Duarte
3. Antero Paes de Barros
PDT
Jefferson Péres
1. Almeida Lima
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Atualizada em 05.11.2003
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos
Telefone 3111856 Fax: 3114646
E - Mail: mariadul@senado.br

7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Eduardo Suplicy
1. Flávio Arns
Heloísa Helena
2. Fátima Cleide
João Capiberibe
3. Aloizio Mercadante
Marcelo Crivella
4. Duciomar Costa
Fernando Bezerra
5. Aelton Freitas
Tião Viana (por cessão do PMDB)
Sibá Machado (por cessão do PMDB)
PMDB
Gilberto Mestrinho
1. Pedro Simon
João Alberto Souza
2. Ramez Tebet
Luiz Otávio
3. Valdir Raupp
Hélio Costa
4. (vago)
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo)
5. (vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo)
PFL
Antonio Carlos Magalhães
1. Edison Lobão
João Ribeiro
2. Maria do Carmo Alves
José Agripino
3. Rodolpho Tourinho
Marco Maciel
4. Roseana Sarney
PSDB
Arthur Virgílio
1. Antero Paes de Barros
Eduardo Azeredo
2. Tasso Jereissati
Lúcia Vânia
3. Sérgio Guerra
PDT
Jefferson Péres
1. Juvêncio da Fonseca
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Atualizada em 23.10.03

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas
E - Mail: luciamel@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS
CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR
7 (sete) titulares 7 (sete) suplentes
Presidente: Senador Marcelo Crivella
Vice-Presidente: Senador João Capiberibe
Relator: Senador Rodolpho Tourinho
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Marcelo Crivella
1. Duciomar Costa
João Capiberibe
2. Aelton Freitas
PMDB
Hélio Costa
1. Ramez Tebet
Luiz Otávio
2. Juvêncio da Fonseca*
PFL
Marco Maciel
1. Roseana Sarney
Rodolpho Tourinho
2. Maria do Carmo Alves
PSDB
Eduardo Azeredo
1. Antero Paes de Barros
*Desfiliou-se do PMDB, passando a integrar a bancada do PDT em 10.09.2003.
Atualizada em 18.09.2003
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas.
E - Mail: luciamel@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
7 (sete) titulares 7 (sete) suplentes
Presidente: Senador Jefferson Péres
Vice-Presidente: Senador Mozarildo Cavalcanti

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
João Capiberibe
1. Sibá Machado
Fátima Cleide
2. (vago)
PMDB
Valdir Raupp
1. Gilberto Mestrinho
PFL
Marco Maciel
1. João Ribeiro
PSDB
Arthur Virgílio
1. Lúcia Vânia
PDT
Jefferson Péres
1. (vago)
PPS
Mozarildo Cavalcanti
1. Patrícia Saboya Gomes
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas
E - Mail: luciamel@senado.gov.br

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE)
Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL)
Delcídio Amaral
1. Roberto Saturnino
Eurípedes Camargo
2. Antonio Carlos Valadares
Serys Slhessarenko
3. Heloísa Helena
Sibá Machado
4. Ana Júlia Carepa
Fátima Cleide
5. Duciomar Costa
Duciomar Costa
6. Fernando Bezerra
Magno Malta
7. Marcelo Crivella
PMDB
Gerson Camata*
1. Mão Santa
Amir Lando
2. Luiz Otávio
Valdir Raupp
3. Pedro Simon
Valmir Amaral
4. Renan Calheiros
Gilberto Mestrinho
5. Ney Suassuna
José Maranhão
6. Romero Jucá
PFL
João Ribeiro
1. César Borges
José Jorge
2. Jonas Pinheiro
Marco Maciel
3. Efraim Morais
Paulo Octavio
4. Maria do Carmo Alves
Rodolpho Tourinho
5. Roseana Sarney
PSDB
Leonel Pavan
1. (vago)
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