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Ata da 175ª Sessão Não Deliberativa
em 6 de dezembro de 2004

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Eduardo Siqueira Campos, Papaléo Paes e Mão Santa.
(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.
Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 43/04 – Presidência/CCJ
Brasília, 1º de dezembro de 2004
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 118 do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que
esta Presidência prorrogou, por igual período, o prazo
estipulado pelo Ato da Mesa (SF) nº 01 de 2001, para
apreciação do Requerimento nº 1.448, de 2004, de
autoria do Senador Antero Paes de Barros.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Edson Lobão, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.847, DE 2004
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 775, de
2004 (nº 110/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Fundação Nossa Senhora do
Rocio para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.
Relator: Senador Osmar Dias
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 775, de 2004 (nº 110,
de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato

que renova a concessão da Fundação Nossa Senhora do
Rocio para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
ondas curtas na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 24 de novembro de 1998,
que renova a concessão para a exploração de canal
de radiodifusão sonora, 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.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de
Educação opinar acerca de proposições que versem sobre
comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e
renovação de concessão, permissão e autorização para
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta
Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios
estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a
serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem instruir o processo
submetido à análise da Comissão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 775, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na legislação pertinente.
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A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223, da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que
acompanha o PDS nº 775, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa,
opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão
da Fundação Nossa Senhora do Rocio, para executar serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 19 de outubro de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos 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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.848, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 781, de
2004 (nº 160/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural e Artística
Amigos de Tamarana a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Tamarana, Estado do Paraná.
Relator: Senador Osmar Dias
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 781, de 2004 (nº
160, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural
e Artística Amigos de Tamarana a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Tamarana,
Estado do Paraná.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente
da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 992, de 12 de junho de 2002,
que autoriza a exploração de canal de radiodifusão,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos 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 projeto oriundo da Câmara dos Deputados já
contempla correção do prazo da autorização de três
para dez anos, em conformidade com o disposto na
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos art. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não
contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada
havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa,
observa-se que o projeto está em perfeita consonância
com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 781, de 2004, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
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O período de validade da outorga, corrigido de três
para dez anos, encontra-se em conformidade com a
Lei nº 10.597, de 2002, que “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”.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 781, de 2004, não eviden-
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ciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Cultural e Artística Amigos de Tamarana a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tamarana, Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 19 de outubro de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos 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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada Dela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
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Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ........................... .......................
Parágrafo único. A outorga terá validade
de dez anos, permitida a renovação por igual
período, se cumpridas as exigências desta lei
e demais disposições legais vigentes.” (NA)
....................................................................................
PARECER Nº 1.849, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 790, de
2004 (nº 185/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora Balsa Nova Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Balsa
Nova, Estado do Paraná.
Relator: Senador Osmar Dias
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para decisão terminativa,
o Projeto de Decreto Legislativo nº 790, de 2004 (nº
185, de 2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora
Balsa Nova Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Balsa Nova,
Estado do Paraná.
Por meio de Mensagem Presidencial, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 22 de setembro de 1997,
que renova concessão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
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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.
II – Analise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre
a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
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instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 790, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na legislação pertinente.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e
223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 790, de 2004, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na legislação
pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a
concessão da Rádio Difusora Balsa Nova Ltda., para
executar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Balsa Nova, Estado do Paraná, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 19 de outubro de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL – 1988
Seção II
Das Atribuições do CongressoNacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos 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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.850, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 798, de
2004 (nº 208/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Cultural
e Artístico de Diamante D’Oeste a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Diamante D’Oeste, Estado
do Paraná.
Relator: Senador Osmar Dias
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 798, de
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2004 (nº 208, de 2003, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato constante da Portaria nº 225,
de 25 de fevereiro de 2002, que autoriza a Associação
de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Diamante
D’Oeste a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Diamante D’Oeste, Estado do Paraná. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer 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.
Na Câmara dos Deputados, realizou-se o ajuste
do período de validade da outorga, que passa de três
para dez anos, por força da Lei nº 10.597, de 11 de
dezembro de 2002, que “Altera o parágrafo único do
art. 62 da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que
institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária, para
aumentar o prazo de outorga.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão
de Educação opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223, da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante
à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de
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técnica legislativa, observa-se que o projeto está em
perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 798, de 2004, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 798, de 2004, não eviden-
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ciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Diamante D’Oeste a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Diamante D’Oeste, Estado do Paraná, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 19 de outubro de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos 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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos,
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as
exigências desta lei e demais disposições legais vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art.
59 da Constituição Federal, e estabelece
normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
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.
....................................................................................
Art. 1º O parágrafo único do art. 6º da Lei nº 9.612,
de 19 de fevereiro de 1998, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º ....... ............................................
Parágrafo único. A outorga terá validade
de dez anos, permitida a renovação por igual
período, se cumpridas as exigências desta lei
e demais disposições legais vigentes.” (NR)
....................................................................................
PARECERES Nºs 1.851 e 1.852, DE 2004
Sobre a Emenda nº 1-PLEN, ao Projeto de Lei do Senado nº 669, de 1999, de
autoria do Senador Juvêncio da Fonseca,
que altera dispositivo da Lei nº 9.433, de 8
de janeiro de 1997, que institui a Política
Nacional de Recursos Hídricos.
PARECER Nº 1.851, DE 2004,
(da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Relator: Senador Papaléo Paes
I – Relatório
De autoria do Senador Juvêncio da Fonseca, o
PLS nº 69, de 1999, determina a isenção da cobrança,
pelo uso de recursos hídricos sujeitos a outorga, da
água utilizada para dessedentação de animais, piscicultura e pequena irrigação, mediante a inclusão de
três incisos no art. 20 da Lei nº 9.433, de 1997, que
instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Após
ter recebido Parecer favorável nesta comissão e na de
Infra-Estrutura, a proposição recebeu uma emenda em
Plenário, examinada a seguir.
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A emenda, apresentada em Plenário pelo Senador
José Eduardo Dutra, suprime o inciso II do art. 1º do projeto,
para retirar a piscicultura da relação de exceções à cobrança
pelo uso de recursos hídricos sujeitos à outorga, mantendo
a dessedentação de animais e a pequena irrigação.
II – Análise
Em defesa da iniciativa, o autor aﬁrma que seu
objetivo é evitar conﬂitos futuros entre a proposição e o
disposto na Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que
em seu art. 35, V, deﬁne como competência do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) “analisar
as propostas de alteração da legislação pertinente a
recursos hídricos”. Acrescenta que a proposta será
ineﬁcaz, em razão de sua inexeqüibilidade, diante das
diﬁculdades de ﬁscalização decorrentes das dimensões
continentais do País e da caracterização da atividade
de piscicultura em geral com a justiﬁcativa de “proteção ao meio ambiente”.
A importância da proposição para os recursos
hídricos do País foi mais uma vez destacada pelo
Senador Juvêncio da Fonseca, que ressaltou as três
propostas contempladas pelo Projeto, a saber: isenção
da cobrança da água para dessedentação de animais;
isenção de cobrança das águas para piscicultura em
tanques, para aliviar o ﬂuxo da água do rio da ação
predatória do homem e irrigação para agricultura familiar. E acrescentou que:
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“a isenção na cobrança da água nessas
obras que têm por objetivo a dessedentação
de animais tem uma correlação muito imediata
com a Lei da Política Nacional de Preservação
Ambiental, pois há a preservação da mata ciliar,
do próprio rio, e, ao mesmo tempo, nos tanques
de piscicultura, livra-se o rio da pesca predatória.
Esses dois pontos são fundamentais.”
Quanto à irrigação para agricultura familiar, o
terceiro ponto do projeto, aﬁrmou que:
“é o patinho feio na questão da administração das águas, dos recursos hídricos, pois 78%
das águas consumidas no planeta são destinadas
à irrigação agrícola. Todas as vezes que se coloca
a questão da liberação da irrigação da cobrança
da água para esse ﬁm, naturalmente, há uma
reação dos ambientalistas. No entanto, o nosso
grande objetivo nesse processo é, justamente, o
de facilitar para o pequeno produtor, aquele que
utiliza até dois módulos do Incra na sua atividade
agrícola, a irrigação de sua propriedade”.
III – Voto
Em razão da relevância de tais esclarecimentos,
proponho a rejeição da Emenda nº 1, de Plenário, ao
Projeto de Lei do Senado nº 669, de 1999.
Sala da Comissão, 6 de agosto de 2003.
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PARECER Nº 1.852, DE 2004,
(Da Comissão de Serviços de Infra-estrutura)
Relator: Senador João Tenório
Relator Ad Hoc: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
Vem a esta Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado Federal emenda apresentada ao
Projeto de Lei do Senado nº 669, de 1999, que altera
dispositivo da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997,
que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
O Projeto, de autoria do ilustre Senador Juvêncio
da Fonseca, acrescenta três incisos ao Art. 20 da Lei
nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, com o propósito de
isentar da cobrança pelo uso de recursos hídricos a
água utilizada para as ﬁnalidades de dessedentação
de animais, piscicultura e pequena irrigação. A principal justiﬁcativa é a proteção ao meio ambiente. Ao
estimular o aproveitamento dos recursos hídricos fora
dos corpos de água, evita-se que rios e lagos sejam
degradados pelo pisoteamento de animais e pela pesca proﬁssional e amadora. O projeto recebeu parecer
favorável nesta Comissão e também na de Constituição, Justiça e Cidadania.
A emenda nº 1/2001 PLEN, ora sob exame, apresentada pelo Senador José Eduardo Dutra, suprime o
inciso II do art. 1º do projeto que a desoneração não
seja estendida à piscicultura em geral. Seria mantida
a isenção de cobrança apenas no caso de dessedentação de animais e pequena irrigação.
A referida emenda foi examinada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no dia 6 de
agosto de 2003. Naquela ocasião, o relator da matéria,
o Senador Papaléo Paes, propôs a sua rejeição por
considerar que o projeto na sua forma original contribui
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para a proteção do meio ambiente, sendo este parecer
aprovado na CCJ.
II – Análise
A emenda foi apresentada pelo Senador José
Eduardo Dutra com a intenção de evitar conﬂitos com
a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui
a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Segundo sua justiﬁcativa, a referida lei deﬁne como
competência do Conselho Nacional de Recursos Hídricos a análise de propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos. Sendo assim,
seria incongruente aprovar uma lei que venha a ferir
a legislação existente.
Não há dúvida de que a Lei nº 9.433, de 1997,
já estabelece as diretrizes gerais para a política de
recursos hídricos no Brasil. Mas o projeto em tela não
conﬂita diretamente com as diretrizes traçadas pela política nacional. Apenas excetua algumas atividades de
pequeno porte que, embora repercutam pouco sobre o
consumo e a degradação da água, podem ter impacto
signiﬁcativo sobre o meio ambiente, em particular as
matas ciliares e as margens dos cursos d’água.
O autor do projeto considera importante desonerar a piscicultura pois, se for possível afastar os pescadores dos rios, atraindo-os para locais preparados
para recebê-los, estaremos reduzindo a degradação da
fauna aquática e das margens dos rios e lagos.
III – Voto
Considerando que a proposição, na sua forma
original, trará benefícios sociais e ambientais, somos
pela rejeição da Emenda nº 1/2001 – PLEN ao PLS
nº 669, de 1999.
Sala da Comissão, 23 de novembro de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997.
Institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição
Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de
13 de março de 1990, que modiﬁcou a Lei
nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
....................................................................................
Art. 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos:
....................................................................................
V – analisar propostas de alteração da legislação
pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional de
Recursos Hídricos;
....................................................................................
DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
REGIMENTO INTERNO.
Relatório
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado nº 699, de 1999, de
autoria do Senador Juvêncio da Fonseca, inclui três
incisos no art. 20 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, para isentar, da cobrança pelo uso de recursos
hídricos sujeitos a outorga, a utilização da água para
dessedentação de animais, piscicultura e pequena
irrigação. A matéria obteve parecer favorável nesta
comissão e na de infra-estrutura.
Em plenário, recebeu uma emenda, que ora se
examina, nos termos dos arts. 126 e 277 do Regimento Interno do Senado, apresentada pelo Senador José
Eduardo Dutra.
Seu objetivo é suprimir o inciso II do art. 1º do
projeto, para retirar a piscicultura do rol de exceções
à cobrança pelo uso de recursos hídricos sujeitos a
outorga, mantendo apenas a dessedentação de animais e a pequena irrigação.
II – Análise
A emenda em exame objetiva isentar da cobrança pela utilização dos recursos hídricos a piscicultura
em geral, nos casos de uso por derivação ou captação
em que os recursos hídricos são lançados de volta ao
corpo de água originário após sua utilização.
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O autor aponta, como objetivo de sua iniciativa,
antecipar-se a conﬂitos que possam surgir entre o texto
da proposição e o estabelecido na Lei nº 9.433, de 8
de janeiro de 1997, que em seu art. 35, inciso V, deﬁne
como competência do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos – CNRH a análise de propostas de alteração
da legislação pertinente a recursos hídricos.
Tal dispositivo, entretanto, não impede o prosseguimento do projeto, da forma como proposto pelo seu
autor, pois cabe ao Congresso Nacional, nos termos
do art. 48 da Constituição Federal, legislar sobre as
matérias de competência da União, caso em que se
enquadra a legislação sobre recursos hídricos (Constituição Federal, art. 21, XIX).
Aﬁrma também que a proposta será ineﬁcaz, “em
razão de sua inexeqüibilidade, particularmente diante
das diﬁculdades de ﬁscalização decorrentes das dimensões continentais do País e da determinação da
atividade piscicultura em geral, com a justiﬁcativa de
proteção ao meio ambiente”.
No que cabe a esta comissão examinar, não se
encontram obstáculos à aceitação da emenda, do
ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e
regimentalidade.
III – Voto
Assim, voto pela constitucionalidade, juridicidade
e regimentalidade da Emenda nº 1 – PLEN, oferecida
ao Projeto de Lei do Senado nº 669, de 1999.
Sala da Comissão, Francelino Pereira, Relator.
RELATÓRIO
Relator: Senador Papaléo Paes
I – Relatório
De autoria do Senador Juvêncio da Fonseca, o
PLS nº 669, de 1999, determina a isenção da cobrança, pelo uso de recursos hídricos sujeitos a outorga,
da água utilizada para dessedentação de animais, piscicultura e pequena irrigação, mediante a inclusão de
três incisos no art. 20 da Lei nº 9.433, de 1997, que
instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Após
ter recebido parecer favorável nesta comissão e na de
infra-estrutura, a proposição recebeu uma emenda em
Plenário, examinada a seguir.
A emenda, apresentada em Plenário pelo Senador
José Eduardo Dutra, suprime o inciso II do art. 1º do
projeto, para retirar a piscicultura da relação de exceções à cobrança pelo uso de recursos hídricos sujeitos
à outorga, mantendo a dessedentação de animais e a
pequena irrigação.
II – Análise
Em defesa da iniciativa, o autor aﬁrma que seu
objetivo é evitar conﬂitos futuros entre a proposição e o
disposto na Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que
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em seu art. 35, V, deﬁne como competência do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) “analisar
as propostas de alteração da legislação pertinente a
recursos hídricos”. Acrescenta que a proposta será
ineﬁcaz, em razão de sua inexeqüibilidade, diante das
diﬁculdades de ﬁscalização decorrentes das dimensões
continentais do País e da caracterização da atividade
de piscicultura em geral com a justiﬁcativa de “proteção ao meio ambiente”.
Quanto aos requisitos de constitucionalidade,
juridicidade e regimentalidade, cujo exame compete
a esta comissão, não se observam obstáculos à aceitação da emenda. Ressalte-se, por oportuno, que isso
não impede o prosseguimento da proposição, nos termos apresentados pelo seu autor, pois cabe ao Congresso Nacional legislar sobre todas as matérias de
competência da União (Constituição Federal, art. 48),
caso em que se enquadra a legislação sobre recursos
hídricos (Constituição Federal, art. 21, XIX).
III – Voto
A vista do exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da Emenda nº
1 – PLEN, oferecida ao Projeto de Lei do Senado nº
669, de 1999.
Pela rejeição da emenda quanto ao mérito.
Sala da Comissão, – Edison Lobão, Presidente,
– Papaléo Paes, Relator.
PARECERES Nº 1.853 E 1.854, DE 2004
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
18, de 2003 (nº 4.732/98, na Casa de origem),
que regulamenta a produção e comercialização de insumos, equipamento, material ou
maquinaria destinados à fabricação, acondicionamento, embalagem, controle de qualidade ou emprego em qualquer outra fase
da cadeia produtiva de medicamentos para
uso humano ou veterinário e de qualquer
material destinado à utilização em odontologia ou para ﬁns diagnósticos.
PARECER Nº 1.853, DE 2004
(da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator: Senador João Ribeiro
I – Relatório
Vem a esta comissão o PLC nº 18, de 2003, aprovado pela Câmara dos Deputados e agora submetido
ao Senado Federal.
O artigo 1º da proposição impõe licenciamento obrigatório, com periodicidade anual, perante a
Secretaria de Saúde Estadual correspondente, dos
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hospitais, casas de saúde ou quaisquer outros tipos
de estabelecimentos de saúde públicos, privados ou
ﬁlantrópicos, bem como de toda e qualquer empresa
ou estabelecimento que desenvolva atividades de produção, fornecimento, importação, exportação, distribuição, representação, dispensação ou venda direta ao
consumidor de qualquer tipo ou espécie de insumos,
equipamento, material ou maquinada destinados à
fabricação, acondicionamento, embalagem, controle
de qualidade ou emprego em qualquer outra fase da
produção de medicamentos para uso humano ou veterinário e de material destinado à utilização odontológica ou para ﬁns diagnósticos.
O artigo 2º institui um cadastro nacional de licenças, que será controlado pelo órgão máximo do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, contemplando a
identiﬁcação completa do estabelecimento, sua área
de atuação e período de licenciamento.
Os estabelecimentos submetidos à exigência legal
de licença estadual de saúde serão recadastrados, no
exercício ﬁscal imediatamente seguinte ao do ano de
promulgação da lei em que se converter o projeto.
As farmácias e drogarias, assim como todo e
qualquer estabelecimento de venda de medicamentos
diretamente ao consumidor, serão obrigados a indicar,
no ato de recadastramento, o farmacêutico responsável técnico legal e seu substituto, bem como suas
jornadas de trabalho.
As instâncias estaduais do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária poderão conceder prazo para os
estabelecimentos farmacêuticos, já em funcionamento antes da promulgação da lei em que se converter o
projeto, adequarem-se aos seus dispositivos.
A numeração das licenças estaduais adotará um
modelo uniﬁcado e sistematizado, controlado pelo órgão
máximo do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
O artigo 3º determina que o fabricante, fornecedor, distribuidor, comercializador ou representante,
bem como todos os estabelecimentos abrangidos pela
Lei nº 5.991, de 19 de dezembro de 1973, e pela Lei
nº 6.360, de 24 de setembro de 1976, excetuando-se
os estabelecimentos de venda direta ao consumidor,
somente poderão efetuar transações comerciais ou de
prestação de serviços com pessoas jurídicas licenciadas na Secretaria Estadual de Saúde correspondente
a sua área de atuação.
As atividades de importação e exportação estarão
excluídas dessa obrigatoriedade, mas deverão levar em
consideração as áreas especíﬁcas de atuação de cada

18

40294 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

empresa, não podendo, em hipótese alguma, extrapolar
o âmbito de sua competência de atuação.
O artigo 4º estabelece que o número das licenças estaduais de saúde constará obrigatoriamente
em todos os documentos ﬁscais correspondentes às
operações de prestação de serviços, compra, venda,
locação mercantil, escambo ou troca mercantil, empréstimo a título oneroso ou comodato, de qualquer
material ou produto referido no projeto e de todos os
produtos e serviços abrangidos pelas referidas Lei nº
5.991, de 1973, e Lei nº 6.360, de 1976, mesmo que
para ﬁns de teste ou treinamento, descarte, inutilização ou substituição.
Determina, ainda, que, ressalvadas as operações de venda diretamente ao consumidor, o número
de lote de produção ou, no caso de equipamentos, o
número de série, constará obrigatoriamente dos documentos ﬁscais.
O artigo 5º condiciona a aquisição de medicamentos por órgãos públicos à prévia avaliação quanto à sua qualidade e segurança, a ser realizada por
laboratórios habilitados pelo órgão máximo do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a expensas dos
fornecedores.
O artigo 6º dispõe que as empresas que tiverem
seus produtos reprovados nos testes de segurança e
qualidade terão seu processo de aquisição cancelado
e que a empresa que tenha sido desclassiﬁcada por
reprovação dos produtos por ela entregues, que sejam
de sua fabricação, ou mesmo de sua representação ou
distribuição, estará impedida de participar de quaisquer
outras modalidades de compras ou aquisições de órgãos públicos, por um período mínimo de um ano.
O artigo 7º impõe aos estabelecimentos de venda direta ao consumidor a obrigatoriedade de adquirir
produtos farmacêuticos exclusivamente das entidades
licenciados pela Secretaria Estadual de Saúde correspondente a sua área de atuação.
O artigo 8º trata das penalidades administrativas
por infração da lei em que se converter o projeto, que
não excluem as sanções previstas na Lei nº 6.437, de
24 de agosto de 1977, e outras de natureza cível ou
criminal.
O artigo 9º autoriza as instâncias estaduais do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária a delegar às
instâncias municipais habilitadas a responsabilidade
pela concessão de licenças.
O artigo 10º consiste na cláusula de vigência da
lei a ser originada do projeto.
Não foram apresentadas emendas à proposição.
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II – Análise
A proposição trata, basicamente, da exigência de
licenciamento para estabelecimentos cujas atividades
estejam de alguma forma relacionadas à produção de
medicamentos e de material para odontologia e para
ﬁns diagnósticos, em qualquer de suas fases, bem como
do controle de qualidade de medicamentos.
O ﬁm perseguido é disponibilizar mais um instrumento legal para o combate à falsiﬁcação de medicamentos, mediante a edição de uma lei que supra as
lacunas da legislação vigente – em especial a Lei nº
5.991, de 1973, e a Lei nº 6.360, de 1976 –, das quais
pessoas inescrupulosas têm se aproveitado para adulterar produtos, resultando em danos à saúde dos consumidores, além dos prejuízos de ordem ﬁnanceira.
A esta Comissão compete, nos termos do inciso
I do art. 101 do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e
regimentalidade da proposição, cabendo à Comissão
de Assuntos Sociais, para a qual o projeto será encaminhado em seguida, opinar sobre o mérito.
É da competência da União, dos Estados e do
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde, nos termos do art. 24, inciso
XII, da Constituição Federal.
Ao Congresso Nacional compete dispor sobre
todas as matérias inseridas na competência legislativa da União (art. 48), não estando a matéria objeto da
proposição inserida no rol de leis de iniciativa privativa
do Presidente da República.
Não há, portanto, nenhum óbice constitucional à
tramitação da matéria.
Ademais, a proposição está coerente com os
arts. 196 a 200 da Constituição Federal, que tratam
da “Saúde”, especialmente com o art. 197, segundo
o qual são de relevância pública as ações e serviços
de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, ﬁscalização e
controle (...).
Cabe mencionar, ainda, que a exigência de licenciamento prevista pelo projeto está consonante com o
art. 170, parágrafo único, da Constituição, segundo o
qual a lei pode prever a necessidade de autorização
de órgãos públicos para o exercício de determinadas
atividades.
III – Voto
Em vista dos argumentos expostos, manifestamonos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 2003.
Sala da Comissão, 3 de março de 2004.
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PARECER Nº 1.854, DE 2004
(Da Comissão de Assuntos Sociais)
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares
Relator “Ad Hoc”: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 18, de
2003, (Projeto de Lei nº 4.732, de 1998, na origem),
de autoria da Deputada Jandira Feghali, visa a regulamentar as atividades de toda a cadeia produtiva de
medicamentos e outros insumos para a saúde.
Na Câmara dos Deputados, teve tramitação terminativa nas comissões, sendo apreciado pelas comissões de Seguridade Social e Família (CSSF) e de
Constituição e Justiça e de Redação (CCJR). O projeto
foi aprovado na forma de um substitutivo apresentado
pela CSSF.
Enviado, então, ao Senado Federal, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e de Assuntos Sociais (CAS), de onde
deverá seguir para o Plenário. A CCJ emitiu parecer pela
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da
proposição, que seguiu para a apreciação da CAS.
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
II – Análise
A ementa do projeto informa que ele “regulamenta a produção e comercialização de insumos, equipamento, material ou maquinaria destinados à fabricação,
acondicionamento, embalagem, controle de qualidade
ou emprego em qualquer outra fase da cadeia produtiva
de medicamentos para uso humano ou veterinário e
de qualquer material destinado à utilização em Odontologia ou para ﬁns diagnósticos”.
A leitura do art. 1º, todavia, já nos leva a concluir
que a ementa está equivocada, pois não expressa o
real escopo do projeto em comento, uma vez que ela
não se refere à comercialização de medicamentos,
que é o tema central da proposição.
O art. 1º determina, por meio de seu inciso I, a
obrigatoriedade do licenciamento anual de estabelecimentos de saúde.
O inciso II tem redação confusa, em nossa opinião.
Torna obrigatório o licenciamento de toda e qualquer
empresa ou estabelecimento que desenvolva atividades
de produção, fornecimento, importação, exportação,
distribuição, representação, dispensação ou venda
direta ao consumidor de qualquer tipo ou espécie de
insumos, equipamento, material ou maquinaria destinados à fabricação, acondicionamento, embalagem,
controle de qualidade ou emprego em qualquer outra
fase da produção de medicamentos para uso huma-
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no ou veterinário e de material destinado à utilização
odontológica ou para ﬁns diagnósticos.
Vale salientar que o texto em momento algum se
refere aos medicamentos propriamente ditos, restringindo-se aos insumos e equipamentos empregados
na sua produção. Isso nos parece conﬁgurar falha de
redação, visto que os artigos subseqüentes e ajustiﬁcação do projeto tratam de farmácias e drogarias,
dedicadas à comercialização do produto ﬁnal e não
de seus insumos.
A justiﬁcativa da proposição sob análise indica
que seu objetivo é combater a falsiﬁcação de medicamentos e outros produtos destinados à saúde. Nesse contexto, a exigência de licenciamento anual para
todo e qualquer estabelecimento de saúde nos parece
despropositada.
O projeto não especiﬁca critérios a serem seguidos para o licenciamento. Simplesmente determina que
seja feito. Aprovado dessa forma, representará apenas
mais uma atribuição cartorial às vigilâncias sanitárias
(VISAS) estaduais, que já não dispõem de efetivo suﬁciente para fazer cumprir suas funções atuais.
Para atender ao disposto no art. 1º, I, todo ano
milhares de hospitais, farmácias, clínicas, consultórios
médicos e odontológicos e laboratórios serão obrigados
a renovar suas licenças junto aos serviços estaduais
e municipais de vigilância sanitária, sem que haja,
necessariamente, uma ﬁscalização adequada desses
estabelecimentos.
O disposto no inciso II, por sua vez, pode ser útil
para facilitar o rastreamento dos medicamentos em toda
a sua cadeia produtiva, inibindo falsiﬁcadores. Deve ter
a sua redação aprimorada, no entanto, para abranger
os produtos ﬁnais e os materiais utilizados em outras
áreas da saúde que não a Odontologia.
O art. 2º institui um cadastro nacional das licenças
de que trata a proposição, a ser controlado pelo órgão
máximo do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
Tal determinação é essencial para o alcance do objetivo precípuo do projeto, qual seja o de aumentar a
rastreabilidade dos medicamentos.
O seu § 1° determina que todos os estabelecimentos sujeitos à exigência da licença deverão ser
recadastrados no exercício ﬁscal imediatamente posterior à promulgação da lei em que o projeto eventualmente se transformar. Este dispositivo refere-se aos
estabelecimentos submetidos às exigências de outras
leis sanitárias. Reforça que esse fato não os exime das
exigências da nova norma proposta.
O § 2º exige que as farmácias e drogarias indiquem o farmacêutico responsável, assim como o seu
substituto e sua jornada de trabalho, no ato do recadastramento. A exigência é pertinente, pois facilita a
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ﬁscalização por parte das Visas. Contudo, a obrigatoriedade deveria ser exigida no licenciamento também,
e não somente no recadastramento, aﬁnal não há motivos para que os estabelecimentos novos sejam isentos
de tal procedimento.
Pelo § 3º, as Visas estaduais ﬁcam autorizadas
a conceder prazo para os estabelecimentos farmacêuticos se adequarem aos dispositivos legais. Não
vemos razão para tal concessão somente aos estabelecimentos farmacêuticos. O mais adequado, neste
caso, seria dar um prazo razoável para que a lei entre
em vigor, o que deve ser determinado na cláusula de
vigência da mesma. Assim, o prazo valeria para todos
os estabelecimentos alcançados pela lei que o projeto
eventualmente originar.
As licenças de que trata a proposição serão numeradas de modo uniﬁcado e controladas pela Anvisa,
segundo o § 4º. Essa determinação complementa o
disposto no caput do artigo.
O art. 3º estabelece que as pessoas físicas ou
jurídicas citadas no artigo anterior, bem como os estabelecimentos abrangidos pela Lei nº 5.991, de 19 de
dezembro de 1973, e pela Lei nº 6.360, de 24 de setembro de 1976, somente poderão efetuar transações
comerciais ou de prestação de serviços com pessoas
jurídicas licenciadas na Secretaria Estadual de Saúde
da área onde atue. Ficam isentos dessa exigência os
estabelecimentos de venda direta ao consumidor e as
atividades de exportação e importação (§ 1º).
Esse artigo parece ser central para o alcance
do objetivo do projeto, pois manteria sob controle da
vigilância sanitária todo o comércio dos insumos para
a fabricação de medicamentos. Contudo, sua redação
deve ser aprimorada para delimitar exatamente quais
empresas serão sujeitas ao controle especial. Do modo
com está escrito, inclui as produtoras de cosméticos e
saneantes (Lei nº 6.360, de 1976), que não deveriam
ser equiparadas à indústria farmacêutica.
Nesse ponto, cabe analisar o alcance da proposição em tela. Com o intuito de abarcar todos os atores envolvidos na fabricação de um medicamento, o
autor do projeto talvez tenha estendido demais a lista
de empresas sujeitas ao controle da lei.
Por exemplo, o produtor de insumos para fabricação das embalagens dos medicamentos estaria
sujeito à exigência de licenças e somente poderia
efetuar transações comerciais com outras empresas
licenciadas. Ora, insumo para embalagem de medicamento’ é basicamente papel e tinta. Produtores desses
materiais mantêm relações comerciais com inúmeras empresas de diferentes segmentos, poucas delas
voltadas para o setor saúde. Seria absurdo exigir que
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só realizem transações comerciais com pessoas jurídicas licenciadas.
O mesmo raciocínio se aplica aos produtores
de outros insumos de medicamentos e materiais utilizados em Odontologia e para ﬁns diagnósticos. Nem
todos são exclusivamente fornecedores de empresas
do setor saúde.
O § 2º desse artigo determina que as atividades
de importação e exportação deverão levar em consideração as áreas especíﬁcas de atuação de cada empresa e não podem extrapolar tais áreas. Consideramos a
redação do dispositivo pouco precisa. Aparentemente, a
intenção é impedir que um comerciante de determinada
classe de produtos atue na importação/exportação de
outra classe completamente distinta. Nesse contexto,
a expressão “levar em consideração” torna-se inadequada, por ser demasiado vaga. De qualquer modo,
não entendemos exatamente como tal medida será útil
para inibir a falsiﬁcação de medicamentos.
O art. 4º determina que os números da licença estadual de saúde e do lote de produção deverão
constar em todos os documentos ﬁscais relativos aos
produtos abrangidos pela Lei nº 5.991, de 1973, e pela
Lei nº 6.360, de 1976. Aqui temos o mesmo problema
do caput do artigo anterior, a inclusão de cosméticos
e saneantes nas exigências legais.
Pelo art. 5º, a aquisição de medicamentos por
órgãos públicos ﬁca condicionada à prévia avaliação
de sua qualidade e segurança. A análise deverá ser
feita por laboratórios habilitados pelo órgão máximo do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a expensas
dos fornecedores. Os lotes que forem entregues ao
adquirente deverão ser avaliados quanto à qualidade
e à segurança (parágrafo único).
O art. 6º traz penalidades às empresas que tiverem os seus produtos reprovados nos testes supracitados. O processo de aquisição seria cancelado e a
próxima empresa classiﬁcada na licitação seria chamada. A empresa reprovada estaria impedida de participar de qualquer modalidade de compra por órgão
público por prazo mínimo de um ano.
O objetivo desses dispositivos é garantir a qualidade dos medicamentos adquiridos pelo setor público.
A qualidade de cada lote individual de medicamentos
seria atestada por laboratório de referência. Resta
saber, todavia, se tal procedimento é viável na prática, considerando o tempo e os custos envolvidos no
processo. A avaliação da Anvisa seria essencial para
esclarecer a questão.
Ressalte-se que ﬁcam de fora dessas exigências
os materiais utilizados para ﬁns diagnósticos e em
Odontologia, mencionados em artigos anteriores.
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O art. 7º estabelece que as farmácias e drogarias
somente poderão adquirir produtos farmacêuticos de
empresas licenciadas na secretaria de saúde do estado
onde atuem. Trata-se de dispositivo redundante, pois o
seu comando já está incluído no caput do art. 3º.
O art. 8º determina as sanções a serem impostas
aos infratores da lei.
Pelo art. 9º, as Visas estaduais podem delegar
as funções de licenciamento às suas correspondentes
municipais. Tal determinação é pertinente e está em
conformidade com as diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS).
A cláusula de vigência (art. 10) estabelece que
a lei que o projeto eventualmente originar entrará em
vigor na data de sua publicação. Conforme comentamos a respeito do art. 2º, § 3º seria mais prudente
conceder um prazo maior.
Em relação ao projeto como um todo, há que se
observar que ele fere o art. 7º, IV, da Lei Complementar
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
das leis, conforme determina o parágrafo único do art.
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59 da Constituição Federal, e estabelece normas para
a consolidação dos atos normativos que menciona:
Art. 7º....... .......................... ...................
IV – o mesmo assunto não poderá ser
disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se destine a complementar
lei considerada básica, vinculando-se a esta
por remissão expressa.
O assunto abordado pelo PLC em análise já é
disciplinado por duas leis em vigor: a Lei nº 5.991, de
1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos
e correlatos, e dá outras providências; e a Lei nº 6.360,
de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que
ﬁcam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e
outros produtos, e dá outras providências.
III – Voto
Ante o exposto, o parecer é pela rejeição do PLC
nº 18, de 2003.
Sala da Comissão, 4 de novembro de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal Legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................
XII – previdência social, proteção e defesa da
saúde;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especiﬁcado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e
emissões de curso forçado;
III – ﬁxação e modiﬁcação do efetivo das Forças
Armadas;
IV – planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V – limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;
VI – incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas;
VII – transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública da União e
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
X – criação, transformação e extinção de cargos,
empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública; (Redação dada Dela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria ﬁnanceira, cambial e monetária,
instituições ﬁnanceiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
XV – ﬁxação do subsidio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta dos
Presidentes da República, da Câmara dos Deputados,
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do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal,
observado o que dispõem os arts. 39, § 42, 150, II,
153, III, e 153, § 2º, I. (Incluído Dela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XV – ﬁxação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts.
39, § 42; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41. 19-12-2003)
....................................................................................
Art. 59. O processo legislativo compreende a
elaboração de:
I – emendas à Constituição;
II – leis complementares;
III – leis ordinárias;
IV – leis delegadas;
V – medidas provisórias;
VI – decretos legislativos;
VII – resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação
das leis.
....................................................................................
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por ﬁm assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
I – soberania nacional;
II – propriedade privada;
III – função social da propriedade;
IV – livre concorrência;
V – defesa do consumidor;
VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 42, de 19-12-2003)
VII – redução das desigualdades regionais e
sociais;
VIII – busca do pleno emprego;
IX – tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que
tenham sua sede e administração no País. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre
exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo
nos casos previstos em lei.
....................................................................................
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
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outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e
serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor,
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, ﬁscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado.
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo
com as seguintes diretrizes:
I – descentralização, com direção única em cada
esfera de governo;
II – atendimento integral, com prioridade para
as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;
III – participação da comunidade.
§ 1º O sistema único de saúde será ﬁnanciado,
nos termos do art. 195, com recursos do orçamento
da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
(Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da
aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
I – no caso da União, na forma deﬁnida nos termos da lei complementar prevista no § 39; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o
produto da arrecadação dos impostos a que se refere
o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e
159, inciso, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas
que forem transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal,
o produto da arrecadação dos impostos a que se refere
o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e
159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo
menos a cada cinco anos, estabelecerá: (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
I – os percentuais de que trata o § 2º; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
II – os critérios de rateio dos recursos da União
vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a
seus respectivos Municípios, objetivando a progressi-
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va redução das disparidades regionais; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
III – as normas de ﬁscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal,
estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
IV – as normas de cálculo do montante a ser
aplicado pela União. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º As instituições privadas poderão participar
de forma complementar do sistema único de saúde,
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades
ﬁlantrópicas e as sem ﬁns lucrativos.
§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos
para auxílios ou subvenções às instituições privadas
com ﬁns lucrativos.
§ 3º É vedada a participação direta ou indireta
de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à
saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e
substâncias humanas para ﬁns de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e
transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado
todo tipo de comercialização.
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete,
além de outras atribuições, nos termos da lei:
I – controlar e ﬁscalizar procedimentos, produtos
e substâncias de interesse para a saúde e participar
da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
II – executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
III – ordenar a formação de recursos humanos
na área de saúde;
IV – participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
V – incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico;
VI – ﬁscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como
bebidas e águas para consumo humano;
VII – participar do controle e ﬁscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias
e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
VIII – colaborar na proteção do meio ambiente,
nele compreendido o do trabalho.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art.
59, da Constituição Federal, e estabelece
normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto
da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados
os seguintes princípios:
....................................................................................
IV – o mesmo assunto não poderá ser disciplinado
por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se
destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.
....................................................................................
PARECER Nº 1.855, DE 2004
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2003, de autoria do Senador
Almeida Lima, que dispõe sobre emissão
de declaração de quitação anual das faturas pelas pessoas jurídicas prestadoras de
serviços públicos.
Relator: Senador Antonio Carlos Magalhães
I – Relatório
Tramita nesta Comissão, em caráter terminativo,
o Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2003, de autoria
do Senador Almeida Lima, que ﬁxa a obrigação das
pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos e
das pessoas jurídicas prestadoras de serviços educacionais de emitir e encaminhar aos usuários declaração
anual de quitação das faturas.
O art. 1º do projeto estatui que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos, inclusive as
prestadoras de serviços educacionais, ﬁcam obrigadas a emitir declaração de quitação anual das faturas
e encaminhá-las ao usuário.
O art. 2º esclarece que a quitação anual abarca
as faturas de janeiro a dezembro do ano anterior (caput), desde que tenha havido faturamento (§ 2º), ressalvando que o usuário só terá direito a ela se quitar
todas as faturas mensais (§ 1º).
No art. 3º, repete-se que só tem direito à quitação anual o usuário que quitar as faturas de todos os
meses compreendidos entre janeiro e dezembro de
cada ano.

Terça-feira 7

25

40301

O art. 4º disciplina a forma de envio da quitação
anual, a ser encaminhada juntamente com a fatura
do mês de janeiro do ano seguinte ou no mês subseqüente à completa quitação das faturas do ano anterior, admitindo-se ser emitida em espaço reservado
na própria fatura.
O art. 5º determina que conste da declaração de
quitação anual seu caráter de substituta das quitações
mensais do ano a que se refere e dos anos anteriores,
bem como a informação de que poderão ser inutilizadas, uma vez que não mais se exigirá sua apresentação para qualquer ﬁm.
O art. 6º sujeita os infratores, sem prejuízo da legislação de defesa do consumidor, às penas da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre
o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no art 175 da Constituição
Federal e dá outras previdências.
Finalmente, o art. 7º ﬁxa o início da vigência da
lei para a data de sua publicação.
Em sua justiﬁcação, o autor da proposta esclarece
que teve por objetivo facilitar a vida dos consumidores
de serviços de empresas públicas ou privadas, prestadoras de serviços públicos, evitando a necessidade de os usuários guardarem número exagerado de
documentos comprobatórios do pagamento de suas
obrigações.
O autor ressalta, ainda, que pelo atual grau de
desenvolvimento do processo de informatização, o
custo das empresas para o cumprimento do disposto
no projeto de lei seria insigniﬁcante ou nulo.
II – Análise
Sob o aspecto da constitucionalidade, o projeto
analisado trata de matéria da competência da União,
por força dos incisos IV e XXVII do art. 22, combinados
com o art. 175, parágrafo único, II e IV, da Constituição,
inserida, portanto, na competência do Congresso Nacional, nos termos do art. 48 da Constituição. Por não
haver vício de iniciativa (art. 61 da Constituição),
o projeto é formalmente constitucional. Tampouco
há norma constitucional
que, no aspecto material, vá de encontro ao teor
do projeto em exame. Trata-se, portanto, de proposição
legislativa formal e materialmente constitucional.
Quanto ao mérito, tem razão o ilustre Senador
autor do projeto quando, sensível às diﬁculdades da
população brasileira, procura aperfeiçoar os serviços
públicos e reduzir a quantidade de documentos que
os usuários precisam guardar para comprovar o adimplemento de suas obrigações.
Ressalte-se que o vínculo entre as prestadoras de
serviços públicos e seus usuários, na grande maioria
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dos casos, constitui relação de consumo, como prevêem o já citado art. 22 da Constituição e o art. 6º, X, do
Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao estabelecer como direito básico do consumidor a adequada
e eﬁcaz prestação dos serviços públicos em geral.
A defesa do consumidor é obrigação do Estado
e princípio geral da atividade econômica, por disposição expressa dos arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição. Assim, além da ação governamental dirigida à
Política Nacional das Relações de Consumo (art. 4º,
II, do CDC), também ao Poder Legislativo cabe editar leis que promovam a proteção dos interesses dos
consumidores, cuja vulnerabilidade e hipossuﬁciência
é reconhecida.
No que tange à juridicidade e em defesa da boa
técnica legislativa, contudo, temos pequenas objeções
ao texto do PLS nº 170, de 2003, as quais não afetam
sua essência, mas contribuem para sua clareza.
Cumpre esclarecer que, segundo parcela relevante da doutrina administrativista, os serviços relacionados à educação, previstos no art. 209 da Constituição,
somente são considerados serviços públicos quando
prestados diretamente pelo Estado. Trata-se de serviços públicos não exclusivos, passíveis de exploração
pela iniciativa privada, hipótese em que se afastam do
conceito e dos princípios de direito público aplicáveis,
muito embora submetidos a tratamento mais estrito que
o reservado ao conjunto das atividades econômicas.
Por essa razão, o texto do art. 1º do projeto precisa ser reformulado, para se adaptar ao rigor técnicojurídico de que a lei não prescinde. O texto proposto
dá a entender que as pessoas jurídicas prestadoras de
serviços públicos de educação são a União, o Estado
ou o Município, o que não faria sentido em razão de
normalmente não haver cobrança por parte das escolas públicas. Melhor seria falar em “pessoas jurídicas
prestadoras de serviços públicos” e “pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de educação”.
O art. 3º do projeto repete os preceitos do art. 2º
e de seus parágrafos. Como a lei não deve conter palavras e expressões reiterativas ou inúteis, recomenda-se a supressão do referido art. 3º.
O prazo estabelecido no art. 4º não parece suﬁciente para preparar e enviar as declarações anuais
de quitação, tendo em vista que deverá abranger os
meses de janeiro a dezembro do ano anterior, nos termos do art. 2º, sugerindo-se que seja anexada à fatura
de março, em vez de janeiro, do ano seguinte.
O texto do art. 5º contém inconsistência intrínseca. Em sua parte ﬁnal, o dispositivo exige que da
declaração de quitação anual conste a informação de
que as quitações anteriores poderão ser inutilizadas,
uma vez que não mais se exigirá a sua apresentação
para qualquer ﬁm. No entanto, não é precisa a informação de que esses documentos serão inexoravelmente
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desnecessários. As quitações mensais ou as quitações
anuais anteriores, por serem mais detalhadas, podem
ser utilizadas como meio de prova de outras obrigações ou servir para justiﬁcar outros direitos. Exemplos
seriam as deduções de base de cálculo de tributos ou
eventual ação de repetição de indébito em relação às
parcelas pagas. A deﬁnição da utilização que se dará
aos documentos detalhados cabe exclusivamente ao
usuário. Dessa forma, para evitar que a lei exija que
se preste ao usuário de serviço público informação
incorreta, convém suprimir a parte ﬁnal do art. 5º do
PLS nº 170, de 2003.
III – Voto
Por todo o exposto, manifestamo-nos pela aprovação, com as emendas abaixo apresentadas, do Projeto
de Lei do Senado nº 170, de 2003.
EMENDA Nº 1 – CCJ
Dê-se ao art. 1º do PLS nº 170, de 2003, a seguinte redação:
Art. 1º As pessoas jurídicas prestadoras
de serviços públicos e as prestadoras de serviços de educação ﬁcam obrigadas a emitir e
a encaminhar ao usuário declaração de quitação anual das faturas.
EMENDA Nº 2 – CCJ
Dê-se ao art. 42 do PLS nº 170, de 2003, a seguinte redação:
Art. 4º A declaração de quitação anual
deverá ser encaminhada ao usuário por ocasião do encaminhamento da fatura a vencer
no mês de março do ano seguinte ou no mês
subseqüente à completa quitação das faturas
do ano anterior ou anteriores, podendo ser
emitida em espaço da própria fatura.
EMENDA Nº 3 – CCJ
Dê-se ao art. 5º do PLS nº 170, de 2003, a seguinte redação:
Art. 5º Da declaração de quitação anual
deverá constar a informação de que substitui, para a comprovação do cumprimento das
obrigações do usuário, as quitações dos faturamentos mensais do ano a que se refere e
dos anos anteriores.
EMENDA Nº 4 – CCJ
Suprima-se o art. 3º do PLS nº 170, de 2003, renumerando-se os demais.
Sala da Comissão, 17 de novembro de 2004.
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SECRETARIA-GERAL DA MESA SECRETARIA
DE COMISSÕES COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
TEXTO FINAL
Do Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2003,
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que:
Dispõe sobre emissão de declaração
de quitação anual das faturas pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos e as prestadoras de serviços de educação ﬁcam obrigadas a emitir e encaminhar ao usuário
declaração de quitação anual das faturas.
Art. 2º A declaração de quitação anual das faturas compreende os meses de janeiro a dezembro de
cada ano, tendo como referência a data do vencimento
da respectiva fatura.
§ 1º Somente terão direito à declaração de quitação anual das faturas os usuários que quitarem todas
as faturas relativas ao ano em referência.
§ 2º Caso o usuário não tenha utilizado os serviços durante todos os meses do ano anterior, terá ele
o direito à declaração de quitação dos meses em que
houve faturamento.
Art. 3º A declaração de quitação anual deverá
ser encaminhada ao usuário por ocasião do encaminhamento da fatura a vencer no mês de março do ano
seguinte ou no mês subseqüente à completa quitação
das faturas do ano anterior ou anteriores, podendo ser
emitida em espaço da própria fatura.
Art. 4º Da declaração de quitação anual deverá
constar a informação de que substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do usuário, as
quitações dos faturamentos mensais do ano a que se
refere e dos anos anteriores.
Art. 5º O descumprimento desta lei sujeitará os
infratores às sanções previstas na Lei nº 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, sem prejuízo da legislação de
defesa do consumidor.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 17 de novembro de 2004.
– Edson Lobão, Presidente.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
Art. 5º 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, nos termos seguintes:
....................................................................................
XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor;
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
II – desapropriação;
III – requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;
IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
V – serviço postal;
VI – sistema monetário e de medidas, títulos e
garantias dos metais;
VII – política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
VIII – comércio exterior e interestadual;
IX – diretrizes da política nacional de transportes;
X – regime dos portos, navegação lacustre, ﬂuvial, marítima, aérea e aeroespacial;
Xl – trânsito e transporte;
XII – jazidas, minas, outros recursos minerais e
metalurgia;
XIII – nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV – populações indígenas;
XV – emigração e imigração, entrada, extradição
e expulsão de estrangeiros;
XVI – organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de proﬁssões;
XVII – organização judiciária, do Ministério Público
e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização administrativa destes;
XVIII – sistema estatístico, sistema cartográﬁco
e de geologia nacionais;
XIX – sistemas de poupança, captação e garantia
da poupança popular;
XX – sistemas de consórcios e sorteios;
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XXI – normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das
polícias militares e corpos de bombeiros militares;
XXII – competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;
XXIII – seguridade social;
XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;
XXV – registros públicos;
XXVI – atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII – normas gerais de licitação e contratação,
em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecendo no
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas
e sociedades de economia mista, nos termos do art.
173, § 1º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XXVIII – defesa territorial, defesa aeroespacial,
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;
XXIX – propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões especiﬁcas
das matérias relacionadas neste artigo.
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especiﬁcado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, divida pública e
emissões de curso forçado;
III – ﬁxação e modiﬁcação do efetivo das Forças
Armadas;
IV – planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V – limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;
VI – incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas;
VII – transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública da União e
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dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
X – criação, transformação e extinção de cargos,
empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos
da administração pública; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria ﬁnanceira, cambial e monetária,
instituições ﬁnanceiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
XV – ﬁxação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta dos
Presidentes da República, da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 150, II, 153,
III, e 153, § 2º, 1. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XV – ﬁxação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts.
39, § 4º; 150, II; 153,111; e 153, § 2º, I. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41. 19-12-2003)
....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
I – ﬁxem ou modiﬁquem os efetivos das Forças
Armadas;
II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal
da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais
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para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art.
84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 32, de 2001)
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade,
remuneração, reforma e transferência para a reserva.
(Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.
....................................................................................
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por ﬁm assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
....................................................................................
V – defesa do consumidor;
....................................................................................
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de
serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I – o regime das empresas concessionárias e
permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como
as condições de caducidade, ﬁscalização e rescisão
da concessão ou permissão;
II – os direitos dos usuários;
III – política tarifária;
IV – a obrigação de manter serviço adequado.
....................................................................................
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada,
atendidas as seguintes condições:
I – cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II – autorização e avaliação de qualidade pelo
Poder Público.
....................................................................................
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LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades
dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde
e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como
a transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela
Lei nº 9.008, de 21-3-1995)
....................................................................................
II – ação governamental no sentido de proteger
efetivamente o consumidor:
a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de
associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços com
padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.
....................................................................................
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
....................................................................................
X – a adequada e eﬁcaz prestação dos serviços
públicos em geral.
....................................................................................
LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995
(Mensagem de veto)
Dispõe sobre o regime de concessão
e permissão da prestação de serviços público previsto no art. 175 da Constituição
Federal, e dá outras providências.
....................................................................................
DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO.
Relatório
Relator: Senador Antonio Carlos Magalhães
I – Relatório
Tramita nesta Comissão, em caráter terminativo,
o Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2003, de autoria
do Senador Almeida Lima, que ﬁxa a obrigação das
pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos e
das pessoas jurídicas prestadoras de serviços educacionais de emitir e encaminhar aos usuários declaração
anual de quitação das faturas.
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O art. 1º do projeto estatui que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos, inclusive as
prestadoras de serviços educacionais, ﬁcam obrigadas a emitir declaração de quitação anual das faturas
e encaminhá-las ao usuário.
O art. 2º esclarece que a quitação anual abarca
as faturas de janeiro
a dezembro de ano anterior (caput), desde que
tenha havido faturamento (§ 2º), ressalvando que o
usuário só terá direito a ela se quitar todas as faturas
mensais (§ 1º).
No art. 3º, repete-se que só tem direito à quitação anual o usuário que quitar as faturas de todos os
meses compreendidos entre janeiro de dezembro de
cada ano.
O art. 4º disciplina a forma de envio da quitação
anual, a ser encaminhada juntamente com a fatura
do mês de janeiro do ano seguinte ou no mês subseqüente à completa quitação das faturas do ano anterior, admitindo-se ser emitida em espaço reservado
na própria fatura.
O art. 5º determina que conste da declaração de
quitação anual seu caráter de substituta das quitações
mensais do ano a que se refere e dos anos anteriores,
bem como a informação de que poderão ser inutilizadas, uma vez que não mais se exigirá sua apresentação para qualquer ﬁm.
O art. 6º sujeita os infratores, sem prejuízo da legislação de defesa do consumidor, às penas da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre
o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição
Federal e dá outras providencias.
Finalmente, o art. 7º ﬁxa o início da vigência da
lei para a data de sua publicação.
Em sua justiﬁcação, o autor da proposta esclarece
que teve por objetivo facilitar a vida dos consumidores
de serviços de empresas públicas ou privadas, prestadoras de serviços públicos, evitando a necessidade de os usuários guardarem número exagerado de
documentos comprobatórios do pagamento de suas
obrigações.
O autor ressalta, ainda, que pelo atual grau de
desenvolvimento do processo de informatização, o
custo das empresas para o cumprimento do disposto
no projeto de lei seria insigniﬁcante ou nulo.
II – Análise
Sob o aspecto da constitucionalidade, o projeto
analisado trata de matéria da competência da União,
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por força dos incisos IV e XXVII do art. 22, combinados
com o art. 175, parágrafo único, II e IV, da Constituição, inserida, portanto, na competência do Congresso
Nacional, nos termos do art. 48 da Constituição. Por
não haver vício de iniciativa (art. 61 da Constituição),
o projeto é formalmente constitucional. Tampouco há
norma constitucional que, no aspecto material, vá de
encontro ao teor do projeto em exame. Trata-se, portanto, de proposição legislativa formal e materialmente
constitucional.
Quanto ao mérito, tem razão o ilustre Senador
autor do projeto quando, sensível às diﬁculdades da
população brasileira, procura aperfeiçoar os serviços
públicos e reduzir a quantidade de documentos que
os usuários precisam guardar para comprovar o adimplemento de suas obrigações.
Ressalte-se que o vínculo entre as prestadoras de
serviços públicos e seus usuários, na grande maioria
dos casos, constitui relação de consumo, como prevêem o já citado art. 22 da Constituição e o art. 62, X, do
Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao estabelecer como direito básico do consumidor a adequada e
eﬁcaz prestação dos serviços públicos em geral.
A defesa do consumidor é obrigação do Estado
e princípio geral da atividade econômica, por disposição expressa dos arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição. Assim, além da ação governamental dirigida à
Política Nacional das Relações de Consumo (art. 4º,
II, do CDC), também ao Poder Legislativo cabe editar leis que promovam a proteção dos interesses dos
consumidores, cuja vulnerabilidade e hipossuﬁciência
é reconhecida.
No que tange à juridicidade e em defesa da boa
técnica legislativa, contudo, temos pequenas objeções
ao texto do PLS nº 170, de 2003, as quais não afetam
sua essência, mas contribuem para sua clareza.
Cumpre esclarecer que, segundo parcela relevante da doutrina administrativista, os serviços relacionados à educação, previstos no art. 209 da Constituição,
somente são considerados serviços públicos quando
prestados diretamente pelo Estado. Trata-se de serviços públicos não exclusivos, passíveis de exploração
pela iniciativa privada, hipótese em que se afastam do
conceito e dos princípios de direito público aplicáveis,
muito embora submetidos a tratamento mais estrito que
o reservado ao conjunto das atividades econômicas.
Por essa razão, o texto do art. 1º do projeto precisa ser reformulado, para se adaptar ao rigor técnico-
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jurídico de que a lei não prescinde. O texto proposto
dá a entender que as pessoas jurídicas prestadoras de
serviços públicos de educação são a União, o Estado
ou o Município, o que não faria sentido em razão de
normalmente não haver cobrança por parte das escolas públicas. Melhor seria falar em “pessoas jurídicas
prestadoras de serviços públicos” e “pessoas jurídicas
prestadoras de serviços de educação”.
O art. 3º do projeto repete os preceitos do art.
22 e de seus parágrafos. Como a lei não deve conter
palavras e expressões reiterativas ou inúteis, recomenda-se a supressão do referido art. 3º.
O texto do art. 5º contém inconsistência intrínseca.
Em sua parte ﬁnal, o dispositivo exige que, da declaração de quitação anual, conste a informação de que
as quitações anteriores poderão ser inutilizadas, uma
vez que não mais se exigirá a sua apresentação para
qualquer ﬁm. No entanto, não é precisa a informação
de que esses documentos serão inexoravelmente desnecessários. As quitações mensais ou as quitações
anuais anteriores, por serem mais detalhadas, podem
ser utilizadas como meio de prova de outras obrigações ou servir para justiﬁcar outros direitos. Exemplos
seriam as deduções de base de cálculo de tributos ou
eventual ação de repetição de indébito em relação às
parcelas pagas. A deﬁnição da utilização que se dará
aos documentos detalhados cabe exclusivamente ao
usuário. Dessa forma, para evitar que a lei exija que
se preste ao usuário de serviço público informação
incorreta, convém suprimir a pane ﬁnal do art. 5º do
PLS nº 170, de 2003.
III – Voto
Por todo o exposto, manifestamo-nos pela aprovação, com as emendas abaixo apresentadas, do Projeto
de Lei do Senado nº 170, de 2003.
EMENDA Nº – CCJ
Dê-se ao art. 1º do PLS nº 170, de 2003, a seguinte redação:
Art. 1º As pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos e as prestadoras de serviços de educação
ﬁcam obrigadas a emitir e a encaminhar ao usuário
declaração de quitação anual das faturas.
EMENDA Nº CCJ
Dê-se ao art. 5º do PLS nº 170, de 2003, a seguinte redação:
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Art. 5º Da declaração de quitação anual deverá
constar a informação de que substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do usuário, as
quitações dos faturamentos mensais do ano a que se
refere e dos anos anteriores.
EMENDA Nº – CCJ
Suprima-se o art. 3º do PLS nº 170, de 2003, renumerando-se os demais
Sala da Comissão, – Antonio Carlos Magalhães.
PARECER Nº 1.856, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 94, de 2004,
de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, que autoriza o Poder Executivo a
criar a Escala Técnica Federal do Petróleo
de Aracaju, no Estado do Sergipe.
Relator: Senador Efraim Morais
I – Relatório
Vem a esta Comissão o Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 94, de 2004, de autoria do Senador Antonio
Carlos Valadares, que “autoriza o Poder Executivo a
criar a Escola Técnica Federal do Petróleo de Aracaju,
no Estado de Sergipe”.
Além de autorizar o Poder Executivo a criar a
Escola Técnica Federal do Petróleo, de Aracaju – SE,
o PLS nº 94, de 2004, estabelece que se trata de uma
instituição de ensino médio proﬁssionalizante, destinada
à formação de técnicos para atender às necessidades
socioeconômicas no setor petroquímico da região.
O PLS também prevê que a instalação da Escola
subordinar-se-á à prévia consignação, no Orçamento
da União, das dotações necessárias, assim como a
criação dos cargos, funções e empregos indispensáv&s
ao seu funcionamento, por iniciativa exclusiva do Presidente da República. E, para a instalação da Escola, o
projeto determina que poderão ser utilizados recursos
do Programa de Expansão da Educação Proﬁssional
(PROEP), do Plano Nacional de Qualiﬁcação Proﬁssional (PLAN FOR) e do denominado “Sistema S”.
Em sua justiﬁcação, o autor enfatiza o dos cursos oferecidos pelas escolas técnicas aperfeiçoamento
da mão-de-obra para o mercado vez mais exigente. A
instalação da escola técnica do petróleo se justiﬁca,
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particularmente no Estado de Sergipe, em função das
potencialidades do setor petroquímico na região.
Durante o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao PLS nº 94, de 2004, que será apreciado por esta Comissão em caráter terminativo.
II – Análise
A educação proﬁssional e tecnológica é indispensável ao desenvolvimento sustentado de qualquer
economia. Para oferecê-la de forma consistente e com
boa qualidade, ela deve ser desenvolvida em estreita
articulação com todos os segmentos e instâncias da
sociedade.
No Estado do Sergipe, a economia, historicamente, era baseada na agricultura, com destaque para
o cultivo de cana-de-açúcar e sua industrialização. A
descoberta de petróleo e gás natural em solo sergipano
trouxe novas perspectivas de desenvolvimento.
Em 1964, a Petrobras iniciou sua atuação no
Estado, no município de Carmópolis, dando origem
um novo ciclo econômico, no qual adquiriu destaque
a indústria extrativa mineral. O petróleo passou a ser
o principal produto na economia estadual.
A produção atual de petróleo é de 50 mil barris/
dia, com reais perspectivas de crescimento, principalmente devido à exploração da plataforma continental,
fonte de óleo de excelente qualidade.
O gás natural, produzido no norte do Estado, é
conduzido por meio de gasoduto para várias áreas
industriais, nas cidades de Aracaju, Nossa Senhora
do Socorro e ltaporanga D’Ajuda. A malha de dutos
que cobre todo o litoral de Sergipe permite que novas
áreas também sejam atendidas.
Para se desenvolver, entretanto, o setor petroquímico, intensivo de capital e com grandes aportes de
tecnologia de ponta, precisa de mão-de-obra qualiﬁcada, pessoas treinadas, criativas, versáteis, conhecedoras de sua proﬁssão.
A instalação da Escola Técnica Federal do Petróleo, de Aracaju – SE, proposta pelo PLS em exame,
propiciará a oferta de educação proﬁssional de qualidade necessária para atender às exigências do setor que
representa a principal força econômica do Estado.
Com a Escola, os jovens ﬁcarão mais preparados
para o mercado de trabalho como proﬁssionais capacitados e competitivos. Favorecerá o crescimento, não
só do setor petroquímico, como de toda a região.
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Oferecer educação de qualidade é o primeiro e
fundamental passo para o desenvolvimento; atrai investimentos que criam muitos postos de trabalho.
Observa-se, entretanto, que o projeto de lei determina, no parágrafo único do art. 3º, a utilização dos
recursos do Proep e do Planfor. Ocorre que a iniciativa
das leis que versam sobre tais assuntos é de competência privativa do Poder Executivo, de acordo cornos
art. 61, § 1º, II, a e e, e art. 84, VI, a, da CF.
Nota-se, ainda, que, no mesmo parágrafo único
do art 3º, a proposição também prevê a utilização dos
recursos do “Sistema S”. Cumpre lembrar, porém que
os recursos desse sistema advêm de contribuições que
são espécies de tributos com ﬁnalidade especíﬁca. Mais
propriamente, enquadram-se entre as contribuições de
interesse das categorias proﬁssionais ou econômicas,
referidas no art. 149 da Constituição Federal. Portanto,
qualquer utilização dos recursos delas originados deve
constar entre as ﬁnalidades previstas pela legislação
especíﬁca. Além disso, o conhecido “Sistema S” é formado, na verdade, por um conjunto de leis e normas
que regulamentam, separadamente, cada categoria
econômica (indústria, comércio etc). Portanto o PLS,
além de deﬁnir quais os recursos do “Sistema S” ele
pretende utilizar, deveria, também, conter emenda ao
dispositivo legal que regulamenta a utilização desses
recursos para incluir a instalação da Escola Técnica
Federal do Petróleo, de Aracaju – SE.
Dessa forma, tendo em vista o mérito da proposição em exame, diante dos benefícios que a instalação
de escola de formação de técnicos do setor petroquímico trará para o Estado de Sergipe, somos favoráveis
a aprovação da proposta. Todavia, como o PLS visa
apenas autorizar o Poder Executivo a criar a nova unidade educacional, não sendo, portanto, necessária a
indicação dos recursos que devem ser utilizados para
a instalação do colégio, e, em face das implicações
legais observadas, julgamos conveniente suprimir o
parágrafo único do art. 3º do projeto de lei.
III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 94, de 2004, com a seguinte
EMENDA Nº 1 – CE
Suprima-se o Parágrafo único do art. V do Projeto
de Lei do Senado nº 94, de 2004.
Sala da Comissão, 23 de novembro de 2004.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 94, DE 2004
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Técnica Federal do Petróleo de Aracaju, no Estado do Sergipe.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
a Escola Técnica Federal do Petróleo de Aracaju, no
Estado de Sergipe.
Art. 2º A Escola Técnica Federal do Petróleo de
Aracaju será uma instituição de ensino médio proﬁssionalizante, destinada à formação de técnicos para
atender às necessidades socioeconômicas no setor
petroquímico da região.
Art. 3º A instalação do estabelecimento de ensino
de que trata esta lei subordina-se à prévia consignação
no Orçamento da União, das dotações necessárias,
assim como a criação dos cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento, por iniciativa
exclusiva do Presidente da República.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 23 de novembro de 2004. –
Osmar Dias, Presidente – Efraim Morais, Relator.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Subseção III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ lº São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
....................................................................................
II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração;
....................................................................................
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art.
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84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 32, de 2001)
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Presidente da República
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:
....................................................................................
VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Redação
dada Pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção
de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
b)...........................................................
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias proﬁssionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos
arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto
no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo.
....................................................................................
PARECER Nº 1.857, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 105, de 2004,
de autoria da Senadora Roseana Sarney,
que dispõe sobre a ﬁxação de datas comemorativas, de alta signiﬁcação para os diferentes segmentos étnicos que compõem
a sociedade brasileira, em atendimento ao
disposto no § 2º do art. 215 da Constituição Federal.
Relator: Senador Garibaldi Alves Filho.
I – Relatório
O PLS nº 105, de 2004, intenta ﬁxar as datas
comemorativas nacionais mais signiﬁcativas para os
diferentes segmentos étnicos da sociedade brasileira.
Para tanto, propõe as datas de 19 de abril – Dia do Índio; 22 de abril, – Dia do Descobrimento do Brasil; e 20
de novembro – Dia Nacional da Consciência Negra. O
primeiro, para celebrar os povos que aqui já se encontravam em 1500; e segundo, para marcar a chegada
oﬁcial do branco europeu em território brasileiro; e o
terceiro para homenagear o negro na data de morte
de Zumbi dos Palmares.
Independentemente dessas datas de caráter nacional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
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nas respectivas esferas, poderão eleger outras que
sejam consideradas signiﬁcativas para os diferentes
grupos étnicos que habitam seus territórios.
Em sua justiﬁcação, a nobre Senadora Roseana
Sarney lembra que tal determinação provém da própria Constituição Federal, que assim o determinou
em seu art. 215, § 2º. Entretanto, passada já mais de
uma década, essa providência ainda não se transformou em lei.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
II – Análise
À Comissão de Educação, no âmbito de suas
competências, incumbe apreciar proposições que versem sobre cultura (nº 102, I do Regimento Interno do
Senado Federal), situação em que se enquadra o presente projeto de lei.
Sob o ponto de vista constitucional, nada impede sua aprovação, uma vez que o projeto constitui
desdobramento da Cana Magna. Ademais, não fere
qualquer das cláusulas pétreas de nosso ordenamento constitucional.
Sob o ponto de vista da técnica legislativa, apresenta-se em conformidade com os dispositivos da Lei
Complementar nº 95, de 1998.
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Quanto ao mérito, igualmente, a proposição não
apresenta qualquer obstáculo a sua aprovação; pelo
contrário, propõe seja trazido ao ordenamento jurídico medida da mais alta relevância cultural, social e
histórica.
Em verdade, como é próprio das boas leis, traz
para o mundo jurídico o reﬂexo dos anseios e da prática
social. Essas datas são já consagradas desde longo
tempo como marcos da contribuição dos grupos étnicos que colaboraram para a formação da sociedade
brasileira, sendo as duas primeiras já tradicionais, e
a terceira, fruto de recentes conquistas dos afrodescendentes.
Fazer com que tais datas passem a fazer parte
do calendário oﬁcial brasileiro representa, portanto,
grande avanço no reconhecimento oﬁcial dos povos
e etnias que contribuíram para a aﬁrmação da nacionalidade brasileira.
III – Voto
Por seu caráter meritório, boa técnica Legislativa,
juridicidade e constitucionalidade, somos pela aprovação do PLS nº 105, de 2004.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 1.858, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 126, de 2004,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que
Institui o dia 25 de março como o Dia Nacional da Comunidade Árabe.
Relator: Senador João Ribeiro.
Relator ad Hoc: Senador Jonas Pinheiro.
O Projeto de Lei em tela, de autoria do Senador
Romeu Tuma, foi remetido à Comissão de Educação
para decidir, de maneira terminativa, no dia 12 de maio
de 2004, quando foi aberto prazo para recebimento
de emendas. Findo este prazo, no dia 20 de maio, foi
distribuído no dia 3 de junho ao Senador João Ribeiro
para elaboração de parecer.
Na Justiﬁcativa, o autor do Projeto destaca a importância da cultura árabe na formação da nação brasileira e o crescente relevo das relações diplomáticas e
econômicas mantidas entre o Brasil e os países árabes.
Acrescenta, ainda, que a escolha do dia deve-se ao
fato de que no início do século XX, período em que a
imigração árabe para o Brasil se intensiﬁcou, cerca de
40% da população árabe aqui instalada se radicou em
São Paulo, precisamente na rua “25 de março”.
II – Análise
O Projeto em tela é versado em boa técnica legislativa, sendo constitucional e jurídico.
No que atine ao mérito, cumpre destacar que
desde o início do século XX, a comunidade árabe desempenha papel notavelmente agregador à cultura
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brasileira, proporcionando enormes benefícios por sua
laboriosidade e seu espírito empreendedor. Na música, na dança e na culinária, são notáveis as inﬂuências árabes no tecido social brasileiro, razão suﬁciente
para a merecida homenagem aventada pelo Projeto
de Lei em apreço.
Se não bastarem essas razões, recordemos que
a comunidade árabe instalada no Brasil sempre contribuiu para o progresso e a projeção internacional da
nação brasileira. A partir da década de 1950, empresários árabes no Brasil fundaram a Câmara de Comércio
Árabe-Brasileira (CCAB) com o objetivo de aprofundar
o relacionamento comercial entre o Brasil e os países
árabes. Desde então, e mercê do diálogo sempre ﬂuido distintivo das relações brasileiro-árabes, as relações diplomáticas e comerciais se adensaram a níveis
crescentes, tendo como marco o atual ano, no qual o
ﬂuxo comercial aumentou em cerca de 50%. Segundo
analistas, o comércio entre o Brasil e os países árabes
tem potencial para crescer mais 200%.
A tendência recentemente veriﬁcada das aplicações árabes migrarem dos mercados norte-americano e europeu para os da América Latina em busca de
maiores rentabilidades serve como fator a mais para
o estreitamento dos laços entre aquela comunidade e
o subcontinente e, em conseqüência, o Brasil.
No campo das relações exteriores, grandes são
as aﬁnidades entre o Brasil e os países árabes. O Brasil
tem se destacado como grande apoiador da criação
do Estado Palestino e, em sua tradição juridicista nas
relações internacionais, condena quaisquer atos de
desobediência às resoluções do Conselho de Segurança concernentes à questão árabe-israelense. Assim
como a maioria dos países árabes, apóia a reforma da
Organização das Nações Unidas e a ampliação dos
assentos permanentes do Conselho de Segurança.
Finalmente, cumpre lembrar que, ao render a homenagem pretendida, o Projeto de Lei vai ao encontro
de um dos traços sociais mais profundos e distintivos
da sociedade brasileira, ainda que não infensa a críticas: tolerância.
III – Voto
À luz do que, somos pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado em comento.
Sala da Comissão, 23 de novembro de 2004.
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PARECER Nº 1.859, DE 2004
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2004, de
autoria do Senador Papaleo Paz, que institui
o Dia Nacional da Língua Portuguesa.
Relator: Senador Luiz Otávio
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2004, é
submetido a esta Comissão, em decisão terminativa.
A proposição visa a instituir o Dia Nacional da Língua
Portuguesa, a ser anualmente celebrado no dia cinco
de novembro, em todo o território nacional.
O projeto não recebeu emendas.
II – Análise
À Comissão de Educação, entre suas diversas
incumbências, está a de opinar sobre proposições que
versem sobre datas comemorativas e homenagens
cívicas (art. 102, II, do Regimento Interno do Senado
Federal).
Encontra-se, pois, entre suas competências regimentais a análise dessa matéria.
Do ponto de vista da pertinência, a proposição de
se criar um Dia Nacional da Língua Portuguesa está
amparada nos legítimos desígnios de se homenagear a língua pátria, um dos mais valiosos patrimônios
culturais dos brasileiros, como alega o autor, em sua
justiﬁcação.
No Brasil, uma efeméride pode ser estabelecida
pelos costumes ou pela lei. E é regra que haja “uma~’ e
não mais de uma data nacional. E se houver dubiedade, é mister que se resolva pela melhor via o impasse
porventura existente. No que diz respeito às homenagens à língua pátria, pelo costume, encontramos a
sinalização de duas oportunidades: uma no dia 21 de
maio e outra no dia 10 de junho. O Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística indica o dia 21 de maio como
sendo o Dia da Língua Nacional. Mas outros informativos dão conta de que em 10 de junho se comemora
o Dia da Língua Portuguesa. Essa duplicidade indica,
pois, que não é pacíﬁco para os brasileiros qual seja a
data para se homenagear nosso idioma. Só o fato de
haver duas datas para o mesmo evento signiﬁca que a
celebração não tem sido levada na devida conta.
Embora o dia 10 de junho tenha uma raiz histórica
– o falecimento de Camões –, em Portugal mesmo há
decisão recente de celebrar o dia da Língua Portuguesa no dia 3 de outubro, pois nessa data foi atribuído o
Prêmio Nobel de Literatura a José Saramago. Ou seja,
nem mesmo na Pátria de Camões, o l0 de junho é tido
como o dia de homenagear nossa língua comum.
Em suma, se a tradição não nos leva a uma data
pacíﬁca, resta recorrer ao outro mecanismo de legitimação das efemérides, que é por via legal.
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Em consulta à legislação sobre datas comemorativas, constatamos que não existe nenhum instrumento legal que institua o dia da Língua Portuguesa.
Ressalte-se que não são poucas as efemérides consagradas por tais instrumentos. Entre os mais de trinta dias nacionais, para citarmos apenas alguns deles,
encontram-se o Dia Nacional da Saúde (Lei nº 5.352,
de 1967), o Dia Nacional da Mulher (Lei nº 6.791, de
1980) e o Dia Nacional do Livro Infantil (Lei nº 10.402,
de 2002).
Ainda que não seja para criar um feriado, a instituição de uma data nacional por meio de lei tem vários
objetivos. O maior deles reside no fato de que a lei é
uma fonte de autoridade incontestável, principalmente
se há controvérsias quanto à celebração de alguma
data. Por outro lado, signiﬁca uma forte sinalização às
autoridades para que, nessas referidas datas, sejam
organizados eventos, programas e campanhas alusivos ao tema. Nesse caso, a lei serve para conferir uma
organicidade e até uma autorização para que sejam
feitas mobilizações em torno desse dia. Mas não apenas autoridades e servidores públicos se mobilizam.
Na verdade, a sociedade – meios de comunicação,
escolas, teatros, professores, estudantes – são os que
mais se engajam nessas atividades.
É portanto, incontestável, a oportunidade de se
instituir, por lei, um Dia Nacional da Língua Portuguesa, diante do impasse de datas.
Já quanto à oportunidade da celebração, indicada
pelo Senador Papaléo Paes como sendo o dia cinco de
novembro, coincidente com o aniversário de nascimento
de Rui Barbosa, nada obsta que assim o seja.
Ressalte-se que uma data deve guardar consonância com os valores da comunidade nacional, ainda
que compartilhados com outras comunidades situadas
em outros países. Se em Portugal, a comunidade lusitana pode escolher Camões ou Saramago para simbolizarem a língua, por que brasileiros não poderiam
escolher Rui Barbosa que, além de grande cultor das
letras, na condição de orador e jurista, foi também um
grande defensor das liberdades democráticas?
Quanto à constitucionalidade, cabe ressaltar que
é dever do Estado valorizar e difundir as formas de
expressão de natureza imaterial, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos
quais se inclui a língua portuguesa (cf. art. 215, caput
e art. 216, I).
Assim sendo, pelos seus méritos, constitucionalidade e boa técnica legislativa, o Projeto de Lei
do Senado nº 149, de 2004, merece a acolhida desta
comissão.
III – Voto
Pelo exposto, manifestamo-nos favoravelmente
ao Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2004.
Sala da Comissão, 23 de novembro de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Da Cultura
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização
e a difusão das manifestações culturais.
....................................................................................
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
I – as formas de expressão;
....................................................................................
LEI Nº 5.352, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1967
Institui o “Dia Nacional da Saúde”.
....................................................................................
LEI Nº 6.791, DE 9 DE JUNHO DE 1980
Institui o “Dia Nacional da Mulher”.
....................................................................................
LEI Nº 10.402, DE 8 DE JANEIRO DE 2002
til.
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Institui o Dia Nacional do Livro Infan-

....................................................................................
PARECER Nº 1.860, DE 2004
Da Comissão De Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 347, de
2003, de autoria do Senador José Sarney,
que regulamenta o exercício da arquitetura
e do urbanismo e cria o Conselho Federal
de Arquitetura e Urbanismo e as’ conselhos
Regionais de Arquitetura e Urbanismo como
órgãos de ﬁscalização proﬁssional.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Encontra-se em exame da Comissão de Assuntos
Sociais o Projeto de Lei do Senado nº 347, de 2003,
de autoria do Senador José Sarney, que tem por ﬁnalidade regulamentar o exercício da arquitetura e do
urbanismo e criar o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Arquitetura e Urbanismo como órgãos
de ﬁscalização proﬁssional.
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Ao justiﬁcar sua iniciativa, o autor da proposição
aﬁrma:
O presente projeto de lei volta-se, assim,
para o aprimoramento do exercício proﬁssional, em benefício da sociedade em geral, a
quem se destina, em última instância, toda a
produção arquitetônica e urbanística. Como
tal, promove a releitura dos instrumentos legais existentes e articula-se com um Código
de Responsabilidade Proﬁssional e um Código
de Ética, além das normas constitucionais e
infraconstitucionais pertinentes, em especial
a Lei nº 9.610, de 1998, que trata de direitos
autorais, e outras relacionadas com arquitetura
e urbanismo. Reúne, ainda, em um só instrumento, os princípios que os proﬁssionais de
arquitetura e urbanismo assumem e que os
habilitam para a efetivação do registro proﬁssional, nos termos do art. 5º, inciso XVII, e art.
22, inciso XVI, da Constituição Federal, relativamente às qualiﬁcações e condições para o
exercício da proﬁssão.
A proposição, no capítulo I, ao tratar das atividades de arquitetura e urbanismo e do exercício da
proﬁssão, dispõe sobre as atividades dos arquitetos e
urbanistas, os requisitos para o exercício da proﬁssão
de arquiteto e urbanista, a sociedade de arquitetos e
urbanistas, a autoria e a responsabilidade dos arquitetos e urbanistas, a ética do arquiteto e do urbanista, as
incompatibilidades e os impedimentos para o exercício
de atividades de arquitetura e de urbanismo e infrações,
sanções disciplinares e procedimentos.
No capítulo II, o projeto estabelece as ﬁnalidades
e as características dos Conselhos Federal e Regionais de Arquitetura e Urbanismo, a composição e as
competências do Conselho Federal, a composição e
as competências dos Conselhos Regionais e eleições
e mandatos no âmbito desses órgãos.
Finalmente, o capítulo III abriga as disposições
gerais e transitórias, necessárias ao disciplinamento
da situação dos arquitetos e dos urbanistas, a partir da
entrada em vigor da nova lei, quando esses proﬁssionais
deixarão de integrar os atuais Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Ao projeto, não foram apresentadas emendas.
II – Análise
A matéria, objeto do projeto sob análise, se insere na legislação trabalhista e observa os pressupostos
constitucionais relativos à competência para legislar,
ﬁxados nos incisos I e XVI do art. 22 da Constituição
Federal. Ademais, a proposição, por relacionar-se ao
Direito do Trabalho, deve ser disciplinada em lei ordinária. É, portanto, competência da União, sobre a qual
cabe ao Congresso Nacional legislar, conforme prevê
o art. 48 da Constituição Federal.
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Constatado o respeito a esses antecedentes e
também às normas regimentais aplicáveis à espécie,
os dispositivos constantes do Projeto de Lei do Senado nº 347, de 2003, estão aptos a ingressar em nosso
ordenamento jurídico, com as emendas que, ao ﬁnal
deste, apresentamos.
Feitas essas considerações, cabe a esta Comissão, nos termos do art. 100, I, do Regimento Interno
do Senado Federal, analisar o mérito da proposição,
que trata do exercício de proﬁssões de arquitetura e
urbanismo e sua respectiva ﬁscalização.
A regulamentação legal de determinadas proﬁssões integra a tradição de nosso ordenamento jurídico,
como o conﬁrmam as diversas leis e dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho. Teve seu início na
década de trinta do século passado, com a ﬁnalidade
de disciplinar certas proﬁssões, a ﬁm de garantir ao
cidadão a prestação qualiﬁcada de bens e serviços.
Nesse contexto, insere-se a regulamentação do
exercício das atividades de arquitetura e urbanismo e,
como muito bem destacou o autor desse projeto, pelo
interesse público e pelo caráter social e humano de que
se revestem as ações que visam atender à estratégia
de ocupação do território nacional, à organização do
habitat, aos assentamentos humanos, a preservação
do meio ambiente e do patrimônio histórico, cultural,
tecnológico, arquitetônico, paisagístico e urbanístico.
Atualmente, as proﬁssões reunidas no Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) somam mais de 240 títulos proﬁssionais.
É uma exceção em relação aos demais conselhos
proﬁssionais e, por isso, é difícil justiﬁcar a existência
de um conselho que pretenda reunir todas as proﬁssões da área tecnológica.
Os proﬁssionais integrantes do sistema Confea
são importantes, eis que agem no cotidiano da sociedade, tais como geógrafos, agrônomos, geólogos,
meteorologistas, agrimensores, técnicos diversos de
nível médio, engenheiros (civis, mecânicos, eletrônicos,
químicos, ferroviários, de minas, de telecomunicações,
de pesca, de alimentos, de produção e outras dezenas), arquitetos e urbanistas.
O Plenário do Confea prevê 18 conselheiros: são
nove engenheiros que alternam a presença de suas várias modalidades, três arquitetos, três agrônomos e três
representantes de escolas (de engenharia, arquitetura
e agronomia). Necessariamente, nove das 27 unidades
da Federação deixam de estar representadas e seria
impensável economicamente sonhar em ter presentes
todas as 240 titulações proﬁssionais envolvidas. Num
Plenário de tantas proﬁssões, conselheiros decidem,
como instância máxima, em assuntos proﬁssionais de
outras categorias que não as suas. Assim, arquitetos
votam em processos da área da engenharia química
ou geólogos em questões especíﬁcas da agrimensura,
ou seja, ali pode o mais (deliberar, em instância máxima, sobre proﬁssões para as quais não se tem as
atribuições exigidas pelo próprio Confea) quem não
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pode o menos (exercer tais proﬁssões, por não ter
aquelas atribuições).
Não existe, aqui ou fora do País, um conselho proﬁssional da saúde, por exemplo, que controle a prática
da medicina, enfermagem, odontologia, veterinária e
ﬁsioterapia. Ao contrário, por suas especiﬁcidades, cada
uma das proﬁssões citadas – e outras mais que atuam
na área da saúde – tem seu conselho autônomo.
No caso especíﬁco da arquitetura, observa-se
que, em apenas doze dos 110 países representados
na União Internacional dos Arquitetos (UIA), há casos
de conselhos bi-proﬁssionais. São países de pequena
população proﬁssional – tais como Cuba, República
Dominicana, Áustria, Porto Rico, Nicarágua, Iraque e
Malta – onde engenheiros civis e arquitetos dividem
uma mesma estrutura administrativa, mas com câmaras técnicas independentes. Israel, ao atingir o número de 1.800 arquitetos, em 1999, desmembrou seu
conselho bi-proﬁssional – por não se justiﬁcar mais
a permanência conjunta, nem administrativamente e
nem por qualquer outro interesse social ou proﬁssional. Nos demais países, arquitetos e engenheiros têm
conselhos autônomos.
Não é demais enfatizar que, em 1933, quando
o Governo Vargas regulamentou o exercício das proﬁssões de engenheiro, arquiteto e agrimensor, reunindo-as no Conselho de Engenharia e Arquitetura,
havia aqui pouco mais de cem proﬁssionais, formados
em apenas três escolas padrões federais de um Brasil rural, com apenas 20% da população vivendo em
áreas urbanas.
Em 1966, o Governo Castello Branco reorganizou
o Conselho, por meio da Lei nº 5.194, deﬁnindo espaço
para as três modalidades então existentes na engenharia e incluindo a agronomia nos Conselhos Federal
e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
– o chamado “Sistema” Confea/CREA/Mútua.
Todavia, hoje, o cenário é completamente diferente: são cerca de 850.000 proﬁssionais a serem controlados pelo Confea. Destes, 80.000 são arquitetos.
Há mais de 150 escolas e faculdades de arquitetura,
lançando no mercado 6.000 novos arquitetos todo ano,
num Brasil 83% urbano que, cada dia mais, exige o
controle sobre a má prática proﬁssional e sobre a prática ilegal das proﬁssões.
Não há dúvida que o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo contribuirá para o melhor funcionamento
do “Sistema” Confea/CREA, o qual, livre do peso da
ﬁscalização sobre 80.000 arquitetos, certamente se
tornará mais econômico, cumprirá de forma mais eﬁciente suas responsabilidades e, em seus plenários,
deliberará com mais propriedade sobre os assuntos
de cada proﬁssão remanescente.
O projeto em tela é, portanto, meritório, pois com
os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, os arquitetos elegerão diretamente seus conselheiros em cada
unidade da Federação e um plenário nacional efeti-
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vamente federativo, com arquitetos representantes de
todo o País.
Nesses órgãos, questões como o sombreamento existente entre as proﬁssões do Arquiteto e do Engenheiro Civil, os ﬁltros para o acesso à proﬁssão, o
controle e a ﬁscalização do exercício proﬁssional, o
Código de Ética do Arquiteto e do Urbanista, o combate à má prática e à prática ilegal da arquitetura, a
tabela de honorários proﬁssionais mínimos, o registro
de responsabilidade técnica, entre outros, poderão
ser discutidos soberanamente e, seguramente, serão
propostas soluções para as questões de interesse da
Arquitetura e Urbanismo no Brasil, assim como ocorre
em todo o mundo desenvolvido.
III – Voto
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 347, de 2003, com as seguintes emendas:
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EMENDA Nº 1 – CAS
Dê-se à ementa do PLS nº 347, de 2003, a seguinte redação:
Regulamenta o exercício da Arquitetura
e do Urbanismo, autoriza a criação dos órgãos
de ﬁscalização proﬁssional e ﬁxa as respectivas atribuições.
EMENDA Nº 2 – CAS
Dê-se ao art. 1º do PLS n. 347, de 2003, a seguinte redação:
Art 1º A presente lei regulamenta o exercício da Arquitetura e do Urbanismo, autoriza a
criação do Conselho Federal de Arquitetura e
Urbanismo e dos Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo e ﬁxa suas atribuições.
Sala da Comissão, 24 de novembro de 2004.
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TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 347, DE 2003, APROVADO PELA COMISSÃO
DE ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO DO
DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2004
Regulamenta o exercício da Arquitetura e do Urbanismo, autoriza a criação dos
órgãos de ﬁscalização proﬁssional e ﬁxa
as respectivas atribuições.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Da Arquitetura E Urbanismo
E Do Exercício Da Proﬁssão
Seção I
Das Atividades dos Arquitetos e Urbanistas
Art. 1º A presente lei regulamenta o exercício
da Arquitetura e do Urbanismo, autoriza a criação do
Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo e dos
Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo e
ﬁxa suas atribuições.
Art. 2º As atividades de arquitetura e urbanismo,
de interesse público e de caráter social, visam á ordenação da ocupação do território, á organização dos
assentamentos humanos e á preservação do meio
ambiente e do patrimônio arquitetônico, paisagístico
e urbanístico.
Parágrafo único. As atividades a que se refere o
caput abrangem:
I – o território regional, urbano e local, incluindo
o parcelamento do solo, a deﬁnição dos sistemas viário, de circulação e de transporte público, e serviços
aﬁns e correlatos;
II – a paisagem nas diversas escalas regionais
e locais, incluindo as áreas de preservação ambiental, os parques, as praças e outros espaços abertos,
e serviços aﬁns e correlatos;
III – as ediﬁcações e os conjuntos de ediﬁcações,
os equipamentos
comunitários, o mobiliário urbano e os monumentos arquitetônicos, e serviços aﬁns e correlatos;
IV – o interior das ediﬁcações, incluindo os respectivos equipamentos, a programação visual e o desenho industrial, e serviços aﬁns e correlatos.
Art. 3º São atividades de arquitetura e urbanismo, além daquelas que venham a surgir em razão da
evolução do campo proﬁssional e da tecnologia:
I – supervisão, coordenação, gerenciamento e
orientação técnica;
II – estudo, planejamento, projeto e especiﬁcação;

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

III – estudo de viabilidade técnico-econômica;
IV – assistência. assessoria e consultoria;
V – direção de obra e serviço técnico;
VI – vistoria, perícia, avaliação, arbitragem, laudo
e parecer técnico;
VII – desempenho de cargo e função técnica;
VIII – ensino, pesquisa e extensão universitária;
IX – análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade;
X – elaboração de orçamentos;
XI – execução e ﬁscalização de obra e serviço
técnico;
XII – produção e divulgação técnica especializada.
Parágrafo único. As atividades de que trata este
artigo aplicam-se às seguintes áreas de atuação:
I – levantamentos topográﬁcos e cadastrais;
II – levantamentos qualitativos e quantitativos, e
diagnósticos;
III – planejamento físico e territorial e elaboração
de planos diretores;
IV – elaboração de projetos, em todas as suas
etapas, incluindo estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, projeto básico e executivo, detalhamento,
memorial e especiﬁcação técnica;
V – estudos de impacto ambiental;
VI – obras, reformas, instalações, montagens, manutenção, restauração, serviços correlatos ou aﬁns.
Art. 4º As autoridades públicas, quando do licenciamento ou contratação de estudo, projeto, obra ou
serviço licitado, deverão veriﬁcar a efetiva participação,
no trabalho, do proﬁssional qualiﬁcado que tiver seu
nome incluído na equipe.
Seção II
Dos Requisitos para o Exercício
da Proﬁssão de Arquiteto e Urbanista
Art. 5º Para uso do título de arquiteto e urbanista
e para o exercício da atividade proﬁssional correspondente, é necessário o registro do proﬁssional no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo.
Parágrafo único. O registro a que se refere o caput habilita o proﬁssional a atuar em todo o território
nacional.
Art. 6º São requisitos para o registro:
I – capacidade civil;
II – diploma de graduação em Arquitetura e Urbanismo, obtido em instituição de ensino superior oﬁcialmente autorizada e reconhecida.
§ 1º Poderão inscrever-se no Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo os portadores de diploma
de graduação em Arquitetura e Urbanismo, ou curso
correlato, obtido em instituição estrangeira de ensino
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superior reconhecida no respectivo país e devidamente
revalidado por instituição nacional credenciada.
§ 2º Cumpridos os requisitos previstos nos incisos I e II, poderão obter registro no Conselho Federal
de Arquitetura e Urbanismo, em caráter excepcional
e por tempo determinado, proﬁssionais estrangeiros
sem domicílio no País, desde que a necessidade do
registro decorra de interesse nacional, mediante solicitação governamental.
§ 3º A concessão do registro de que trata o parágrafo anterior ﬁca condicionada à efetiva participação
de arquiteto ou sociedade de arquitetos com domicilio
no País no acompanhamento, em todas as fases, das
atividades a serem desenvolvidas pelos proﬁssionais
estrangeiros, de modo a assegurar a absorção de novos conhecimentos e a transferência de tecnologia, na
forma do Regimento do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo.
Art. 7º A cadeira proﬁssional de arquitetura e urbanista possui fé-pública e constitui prova de identidade
civil para todos os ﬁns legais.
Seção III
Da Sociedade de Arquitetos e Urbanistas
Art. 8º Os arquitetos e urbanistas, juntamente com
outros proﬁssionais, poderão reunir-se em sociedade
civil ou mercantil de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, na forma disciplinada nesta lei e de
acordo com o Regimento Geral do Conselho Federal
de Arquitetura e Urbanismo.
§ 1º A sociedade civil de prestação de serviços de
arquitetura e urbanismo adquire personalidade jurídica
com a aprovação do registro de seus atos constitutivos
no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do
estado ou região onde tiver sede a sociedade.
§ 2º A sociedade mercantil de serviços de arquitetura e urbanismo deverá ter os atos constitutivos
aprovados e arquivados no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo do estado ou região em que
tiver sede a sociedade.
§ 3º o ato de constituição de ﬁlial de sociedade
civil ou mercantil de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo deverá ser, respectivamente, averbado
ou arquivado no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo do estado ou região em que tiver sede a
sociedade, além de também ser arquivado no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo onde estiver
instalada a ﬁlial.
§ 4º Outras pessoas jurídicas ou entidades relacionadas à arquitetura e ao urbanismo poderão ser
cadastradas nos Conselhos Regionais de Arquitetura
e Urbanismo ou no Conselho Federal, na forma do
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Regimento do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo.
Art. 9º É vedado o uso da expressão “arquitetura
e urbanismo”, ou designação similar, na razão social
ou no nome fantasia de sociedade que não possuir arquiteto e urbanista entre os sócios-gerentes ou entre
os sócios com poder de direção.
Seção IV
Da Autoridade e da Responsabilidade
dos Arquitetos e Urbanistas
Art. 10º Os direitos autorais sobre projetos e demais trabalhos técnicos ou de criação nos campos da
arquitetura e do urbanismo pertencem ao arquiteto e
urbanista que os houver elaborado, salvo estipulação
contratual em contrário.
Art. 11. Para ﬁns de comprovação de autoria ou
de participação, e de formação de acervo técnico, o
arquiteto e urbanista deverá registrar seus projetos e
demais trabalhos técnicos ou de criação no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo do estado ou
região de seu domicílio.
Art. 12. A sociedade com atuação nos campos da
arquitetura e do urbanismo poderá formar seu acervo
de produção mediante registro, no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do estado ou região
em que estiver instalada, das atividades por ela desenvolvidas.
§ 1º A capacidade técnica de sociedade com
atuação nos campos da arquitetura e do urbanismo
será demonstrada por meio dos acervos técnicos dos
arquitetos e urbanistas comprovadamente a ela vinculados.
§ 2º O acervo de produção de sociedade é constituído por todas as atividades por ela desenvolvidas
nos campos da arquitetura e do urbanismo, independentemente da composição societária ou do quadro
de proﬁssionais contratados.
§ 3º o acervo técnico constitui propriedade do
proﬁssional arquiteto e urbanista e é composto por todas as atividades por ele desenvolvidas, conforme se
encontram discriminadas nos arts. 2º e 3º desta lei.
§ 4º O acervo de produção de sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo não se
confunde com o acervo técnico de arquiteto e urbanista, nem o substitui para qualquer efeito.
Art. 13. É dever do arquiteto e urbanista ou da
sociedade de prestação de serviços de arquitetura e
urbanismo indicar em documentos, peças publicitárias,
placas ou outro elemento de comunicação dirigido à
cliente, ao público em geral, ao Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo ou aos Conselhos Regionais:
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I – o nome civil ou razão social, completo ou abreviado, ou pseudônimo ou nome fantasia, a critério do
proﬁssional ou da sociedade de prestação de serviços
de arquitetura e urbanismo, conforme o caso;
II – o número do registro no Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo;
III – a atividade a ser desenvolvida.
Parágrafo único. Quando se tratar de atividade
desenvolvida por mais de um arquiteto e urbanista, ou
por mais de uma sociedade de prestação de serviços
de arquitetura e urbanismo, e não sendo especiﬁcados diferentes níveis de autoria e responsabilidade,
todos serão considerados indistintamente co-autores
e co-responsáveis.
Art. 14. A sociedade de prestação de serviços de
arquitetura e urbanismo é responsável pelas atividades desenvolvidas pelos arquitetos e urbanistas que
tiver como sócios ou contratados, cabendo a estes
responder solidária e subsidiariamente em relação à
sociedade da qual ﬁzerem parte.
Art. 15. Aquele que implantar ou executar projeto
ou qualquer trabalho técnico ou de criação de autoria
de arquiteto e urbanista, deve fazê-lo de acordo com
as especiﬁcações e o detalhamento constantes do
trabalho, salvo autorização em contrário, por escrito,
do autor.
Parágrafo único. Ao arquiteto e urbanista é facultado acompanhar a implantação ou execução de
projeto ou trabalho de sua autoria, pessoalmente ou
por meio de preposto especialmente designado, com
a ﬁnalidade de averiguar a adequação da execução
ao projeto ou concepção original.
Art. 16. Qualquer alteração em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tanto em projeto como
em obra dele resultante, somente poderá ser feita mediante consentimento por escrito do titular dos direitos
autorais, cabendo àquele que a efetuar assumir a responsabilidade pela alteração.
§ 1º Em caso de risco à segurança ou ao interesse
público, e estando o autor do projeto original comprovadamente impedido de prestar colaboração proﬁssional,
as alterações ou modiﬁcações necessárias poderão ser
feitas por outro proﬁssional habilitado, que assumirá a
responsabilidade pelo projeto modiﬁcado.
§ 2º Ao arquiteto e urbanista que não participar
de alteração em obra ou trabalho de sua autoria é permitido o registro de laudo junto ao Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo de seu domicílio, com o
objetivo de garantir a autoria e determinar os limites
de sua responsabilidade.
§ 3º Na hipótese de a alteração não ter sido concebida pelo autor do projeto original, o resultado ﬁnal
terá como co-autores o arquiteto e urbanista autor do
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projeto original e o autor do projeto de alteração, salvo
decisão expressa em contrário do primeiro, caso em
que a autoria da obra passa a ser apenas do proﬁssional que houver efetuado as alterações.
Seção V
Da Ética do Arquiteto e Urbanista
Art. 17. O arquiteto e urbanista deve agir com diligência e boa-fé, buscando contribuir para o prestígio
e a respeitabilidade da classe.
Art. 18. É dever do arquiteto e urbanista observar
as normas do Código de Ética.
§ 1º O Código de Ética destina-se a estabelecer
as obrigações do arquiteto e urbanista com a sociedade, com o cliente e com outro proﬁssional, bem como
determinar as regras referentes aos respectivos procedimentos disciplinares.
§ 2º O Código de Ética será elaborado e alterado pelo Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo,
após consulta às entidades nacionais de classe deﬁnidas no § 1º do art. 54 desta lei.
Art. 19. A sociedade de prestação de serviços
com atuação nos campos da arquitetura e do urbanismo são atribuídos, no que couber, os mesmos deveres
éticos dos arquitetos e urbanistas.
Seção VI
Das Incompatibilidades e dos Impedimentos
para o Exercício de Atividades de
Arquitetura e Urbanismo
Art. 20. Considera-se incompatibilidade a proibição total do exercício da arquitetura e do urbanismo,
e impedimento, a proibição parcial.
Art. 21. O exercício da proﬁssão de arquiteto e
urbanista é incompatível, mesmo em causa própria,
com o exercício dos seguintes cargos e funções, nos
âmbitos federal, estadual ou municipal:
I – chefe do Poder Executivo;
II – membro de Mesa do Poder Legislativo ou
seu substituto legal;
III – Ministro ou Secretário de Estado.
Art. 22. Fica impedido de atuar no campo da arquitetura e do urbanismo na esfera privada o servidor
público que tenha competência, no âmbito da administração pública, para analisar, aprovar, contratar ou
ﬁscalizar atividades de arquitetura e urbanismo.
§ 1º O impedimento de que trata o caput aplica-se
ao exercício de atividades de arquitetura e urbanismo
que não estejam estritamente vinculadas a funções e
atividades do serviço público ou à competência conferida ao servidor pela administração pública.
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§ 2º O exercício do magistério não conﬁgura impedimento ao exercício de atividade de arquitetura e
urbanismo.
Art. 23. O arquiteto e urbanista que exercer atividade incompatível ou estiver impedido de atuar nos
campos da arquitetura e do urbanismo, nos termos
dos arts. 21 e 22 desta lei, não poderá ser sócio de
sociedade de prestação de serviços com atuação nos
mesmos campos.
Seção VII
Das Infrações, Sanções Disciplinares
e Procedimentos
Art. 24. São infrações disciplinares passíveis de
sanção:
I – exercer atividade nos campos da arquitetura
e do urbanismo, quando o proﬁssional arquiteto e urbanista ocupar cargo ou função incompatível com o
exercício da proﬁssão;
II – registrar projeto ou trabalho técnico ou de
criação no Conselho Regional de Arquitetura, para
ﬁns de comprovação de direitos autorais e formação
de acervo técnico ou de produção, que não haja sido
efetivamente concebido, desenvolvido ou elaborado
por quem obtiver o registro;
III – exercer, estando impedido, atividade de arquitetura e de urbanismo no âmbito privado;
IV – reproduzir projeto ou trabalho técnico ou de
criação, de autoria de terceiros, sem a devida autorização do detentor dos direitos autorais;
V – fazer falsa prova de quaisquer documentos
exigidos para o registro no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo ou no Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo;
VI – integrar sociedade de prestação de serviços
de arquitetura e urbanismo sem nela atuar efetivamente, com o objetivo de viabilizar o registro da empresa
no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo ou
a utilização dos termos “arquitetura e urbanismo” na
respectiva razão jurídica ou nome fantasia;
VII – associar-se ou manter-se associado a sociedade com atuação nos campos da arquitetura e do
urbanismo, quando o proﬁssional estiver no exercício
de atividade incompatível ou impedido de atuar nessas áreas;
VIII – ser conivente com proﬁssional que esteja
no exercício de cargo ou função incompatível com o
exercício da arquitetura e do urbanismo ou que esteja
impedido de exercer atividade nesses campos;
IX – delegar a quem não seja arquiteto e urbanista a execução de atividade nos campos da arquitetura e do urbanismo, salvo quando se tratar de auxiliar
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regularmente inscrito, orientado e acompanhado por
proﬁssional arquiteto e urbanista;
X – locupletar-se, por qualquer meio, às custas de
cliente, diretamente ou por intermédio de terceiros;
XI – recusar-se, injustiﬁcadamente, a prestar
contas a cliente de quantias que houver recebido dele
diretamente ou por intermédio de terceiros;
XII – deixar de informar, em documento ou peça
de comunicação dirigida a cliente, ao público em geral, ao Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo
ou aos Conselhos Regionais, os dados exigidos nos
termos desta lei;
XIII – deixar de observar as normas legais e técnicas pertinentes, quando da execução de atividades
de arquitetura e urbanismo;
XIV – deixar de pagar a anuidade, contribuições,
preços de serviços e multas devidos ao Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo ou aos Conselhos
Regionais, quando devidamente notiﬁcado;
XV – descumprir normas do Código de Ética;
XVI – tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da arquitetura e urbanismo.
Art. 25. São sanções disciplinares:
I – advertência;
II – suspensão temporária do exercício de atividade de arquitetura e urbanismo;
III – cancelamento do registro;
IV – multa.
Parágrafo único. As sanções são aplicáveis aos
arquitetos e urbanistas e às sociedades de prestação
de serviços com atuação nos campos da arquitetura
e do urbanismo e podem ser cumulativas.
Art. 26. A advertência é aplicável nos casos de:
I – infrações disciplinares previstas nos incisos
VI a XVI do art. 24;
II – violação de qualquer norma constante desta
Lei, salvo previsão de sanção especíﬁca mais grave.
Parágrafo único. A advertência será registrada
pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo
nos assentamentos do proﬁssional inscrito.
Art. 27. A suspensão temporária do exercício de
atividade de arquitetura e urbanismo é aplicável nos
casos de:
I – infrações previstas nos incisos I a V do art.
24;
II – reincidência em infração disciplinar.
§ lº A suspensão perdurará até que se extinga a
sua causa, no caso do inciso III do art. 24.
§ 2º A suspensão terá duração mínima de 15
(quinze) dias e máxima de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 28. O cancelamento do registro é aplicável
nos casos de:

58

ANAIS DO SENADO FEDERAL

40334 Terça-feira 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

I – infração disciplinar prevista no inciso VIII do
art. 24;
II – penalidade de suspensão anteriormente aplicada por 3 (três) vezes.
Art. 29. E considerada atenuante, para ﬁns de
aplicação de sanções disciplinares, a ausência de
aplicação de sanção disciplinar anterior.
Art. 30. Na aplicação da sanção cumulativa de
multa e na decisão quanto ao tempo de suspensão, serão consideradas as circunstâncias do fato, a existência
de atenuante, o grau de culpabilidade, os antecedentes
proﬁssionais e as conseqüências da infração.
Art 31. As condições de prescrição de punibilidade e de arquivamento de processo disciplinar são as
previstas na Lei nº 6.838, de 29 de outubro de 1980.
Art. 32. Os procedimentos disciplinares do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo e dos Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo seguirão
os princípios da legislação processual penal comum.
Art. 33. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade
ou pessoa interessada.
Art. 32. Os procedimentos disciplinares do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo e dos Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo seguirão
os princípios da legislação processual penal comum.
Art. 33. O processo disciplinar instaura-se de oﬁcio ou mediante representação de qualquer autoridade
ou pessoa interessada.
Art. 34. O processo disciplinar tramitará em sigilo até
a decisão ﬁnal irrecorrível, na forma do Regimento Geral
do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo.
CAPÍTULO II
DO CONSELHO FEDERAL DE ARQUITETURA E
URBANISMO E DOS CONSELHOS REGIONAIS
DE ARQUITETURA E URBANISMO
Seção I
Das Finalidades e Características
do Conselho Federal de Arquitetura
e Urbanismo e dos Conselhos Regionais de
Arquitetura e Urbanismo
Art. 35. O Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo e os Conselhos Regionais de Arquitetura e
Urbanismo, serviços públicos dotados de organização
federativa, têm por ﬁnalidade promover, com exclusividade, a defesa, o registro, a ﬁscalização e a disciplina dos
arquitetos e urbanistas no País, na forma desta Lei.
Art. 36. O Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo e os Conselhos Regionais de Arquitetura e
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Urbanismo gozam de isenção tributária total em relação aos seus bens, serviços e rendas.
Art. 37. Compete ao Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo e aos Conselhos Regionais
de Arquitetura e Urbanismo cobrar dos proﬁssionais
inscritos contribuições, preços de serviços e multas,
na forma desta lei, constituindo título executivo extrajudicial as certidões por eles emitidas relativamente a
esses créditos.
Seção II
Do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo
Art. 38. O Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, dotado de personalidade jurídica própria e
com sede na Capital Federal, é composto de um Presidente e de conselheiros federais.
§ 1º O Presidente será, eleito entre seus pares
por maioria de votos dos conselheiros federais, em
votação secreta, e terá direito apenas a voto de qualidade nas deliberações do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo.
§ 2º Cada Estado da Federação e o Distrito Federal serão representados por um conselheiro federal.
§ 3º As instituições de ensino de Arquitetura e
Urbanismo oﬁcialmente reconhecidas serão representadas por um conselheiro federal, por elas indicado,
na forma do Regimento Geral do Conselho Federal
de Arquitetura e Urbanismo.
Art. 39. O Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo tem sua estrutura e funcionamento deﬁnidos
pelo seu Regimento Geral.
Art. 40. Compete ao Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo:
I – zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da arquitetura e do urbanismo;
II – representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos arquitetos e urbanistas,
no País e no exterior;
III – editar e alterar o Regimento Geral, o Código
de Ética, as Normas Eleitorais e os Provimentos que
julgar necessário;
IV – adotar medidas para assegurar o funcionamento regular dos Conselhos Regionais de Arquitetura
e Urbanismo;
V – deliberar sobre o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, mandados de segurança
coletivos, ação civil pública e demais ações, na defesa
dos interesses dos arquitetos e urbanistas;
VI – intervir nos Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo quando constatada violação desta
lei ou do regimento geral;
VII – homologar as prestações de contas dos
Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo;
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VIII – ﬁrmar convênios com entidades de classe
dos arquitetos e urbanistas e com universidades nacionais e estrangeiras;
IX – autorizar a oneração ou a alienação de bens
imóveis de sua propriedade;
X – julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos Conselhos Regionais de Arquitetura e
Urbanismo;
XI – inscrever empresas ou proﬁssionais estrangeiros de arquitetura e urbanismo, sem domicílio no País;
XII – criar órgãos colegiados com ﬁnalidades e
funções especíﬁcas;
XIII – deliberar sobre assuntos administrativos
e ﬁnanceiros, elaborando programas de trabalho e
orçamento;
XIV – ﬁxar preços de serviços e cobrar contribuições;
XV – manter relatórios públicos de suas atividades;
XVI – contratar empresa de auditoria, a cada três
anos, sempre ao ﬁnal do período de mandato, para
auditar o próprio Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Arquitetura e Urbanismo.
Parágrafo único. O quorum necessário para a
deliberação e aprovação das diferentes matérias será
deﬁnido no regimento geral.
Art. 41. As competências do Presidente do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo serão estabelecidas no regimento geral.
Art. 42. São receitas do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo:
I – contribuições e taxas de serviços arrecadadas diretamente;
II – vinte por cento da receita bruta dos Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo;
III – doações, legados, juros e receitas patrimoniais;
IV – subvenções e resultados de convênios.
Seção III
Dos Conselhos Regionais
de Arquitetura e Urbanismo
Art. 43. Será constituído um Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo, dotado de personalidade
jurídica própria, em cada Estado da Federação e no
Distrito Federal.
Parágrafo único. Poderá haver Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismos compartilhados
por mais de um estado da Federação, somente nas
hipóteses em que tais estados não preencham os requisitos mínimos estabelecidos no Regimento Geral
do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo para
a constituição do Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo.
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Art. 44. Os Conselhos Regionais de Arquitetura
e Urbanismo são compostos de um presidente e de
conselheiros regionais em número proporcional ao de
proﬁssionais inscritos.
§ 1º O presidente será eleito entre seus pares
por maioria de votos dos conselheiros regionais, em
votação secreta, e terá direito apenas a voto de qualidade nas deliberações do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo.
§ 2º Os conselheiros regionais serão eleitos na
proporção de um conselheiro para cada mil proﬁssionais
inscritos em cada Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo, observado o número mínimo de cinco e o
máximo de vinte e sete conselheiros regionais.
Art. 45. Os Conselhos Regionais de Arquitetura
e Urbanismo terão sua estrutura e funcionamento deﬁnidos pelos respectivos regimentos internos.
Art. 46. Compete aos Conselhos Regionais de
Arquitetura e Urbanismo:
I – elaborar e alterar os respectivos Regimentos
Internos e demais atos administrativos;
II – cumprir e fazer cumprir o disposto nesta lei,
no Regimento Geral do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, nos demais atos normativos do
Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo e nos
próprios atos, no âmbito de sua jurisdição;
III – criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, ﬁxando sua competência e autonomia, na forma do regimento interno;
IV – criar órgãos colegiados com ﬁnalidades e
funções especíﬁcas;
V – realizar as inscrições e expedir as carteiras
de identiﬁcação de proﬁssionais e pessoas jurídicas
habilitadas, na forma desta lei, para exercerem atividades de arquitetura e urbanismo
VI – cobrar as contribuições, taxas de serviços
e multas;
VII – fazer e manter atualizados os registros de
direitos responsabilidade e os acervos técnicos e de
produção;
VIII – ﬁscalizar o exercício das atividades proﬁssionais de arquitetura e urbanismo;
IX – julgar os processos disciplinares, na forma
que determinar o
Regimento Geral do Conselho
Federal de Arquitetura e Urbanismo;
X – deliberar sobre assuntos administrativos e ﬁnanceiros, elaborando programas de trabalho e orçamento;
XI – sugerir ao Conselho Federal de Arquitetura e
Urbanismo medidas destinadas a aperfeiçoar a aplicação
desta lei e a promover o cumprimento de suas ﬁnalidades e a observância aos princípios estabelecidos;
XII – representar os arquitetos e urbanistas em
órgãos públicos estaduais e em órgãos não-governamentais de sua jurisdição;
XIII – aprovar e adotar tabelas indicativas de honorários dos arquitetos e urbanistas;
XIV – manter relatórios públicos de suas atividades;
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XV – ﬁrmar convênios com entidades associativas
e sindicais estaduais, distritais e municipais;
XVI – propor ações cíveis contra aqueles que
exercerem irregularmente atividades nos campos de
aplicação da arquitetura e urbanismo ou causarem
dano à imagem ou a reputação da proﬁssão de arquiteto e urbanista.
Art. 47. A competência dos presidentes dos Conselhos Regionais de Arquitetura Urbanismo será ﬁxada
pelos respectivos Regimentos Internos.
Art. 48. São receitas dos Conselhos Regionais
de Arquitetura e Urbanismo:
I – as contribuições, taxas de serviços e multas;
II – doações, legados, juros e receitas patrimoniais;
III – subvenções e resultados de convênios.
Seção III
Das Eleições e dos Mandatos
Art. 49. As eleições para o Conselho Federal de
Arquitetura e Urbanismo e para os Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo serão realizadas na
primeira quinzena do mês de novembro do último ano
de cada mandato, mediante cédula única e votação direta dos arquitetos e urbanistas inscritos no Conselho,
na forma desta Lei e do Regimento Geral do Conselho
Federal de Arquitetura e Urbanismo.
§ 1º O comparecimento à eleição de que trata
este artigo tem caráter obrigatório para todos os arquitetos e urbanistas.
§ 2º Os candidatos deverão comprovar situação
regular junto ao Conselho Federal de Arquitetura e
Urbanismo e ao Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo no qual estejam inscritos, efetivo exercício
da proﬁssão por mais de cinco anos e ausência de
condenação por infração disciplinar.
§ 3º As chapas para eleição serão compostas com
nomes de candidatos ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo e do candidato a conselheiro federal
que representará o Estado no Conselho Federal.
§ 4º A cada eleição serão eleitos, sucessiva e
alternadamente, um terço e dois terços dos membros
de cada Conselho.
Art. 56. As vagas de conselheiros regionais serão
preenchidas por candidatos integrantes das chapas
concorrentes, na proporção do número de votos válidos obtidos por cada chapa, desde que não inferior a
vinte por cento do total.
§ 1º As chapas deverão conter lista ordenada
dos nomes dos candidatos a conselheiros regionais,
bem como o nome do membro indicado para compor
o Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, além
dos respectivos suplentes.
§ 2º O preenchimento das vagas de conselheiros
regionais seguirá a ordem adotada na lista de nomes
constantes da chapa.
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Art. 51. Todos os membros do Conselho Federal
de Arquitetura e Urbanismo e dos Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo terão mandato de
três anos.
§ 1º Os mandatos dos membros eleitos têm início
em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição.
§ 2º Será admitida uma única reeleição para a
mesma função.
Art. 52. Extingue-se o mandato, automaticamente,
antes de seu término, quando:
I – o titular sofrer sanção disciplinar;
II – o titular faltar, sem motivo justiﬁcado, a três
reuniões do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo ou do Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo.
§ 1º Extinto o mandato do Presidente do Conselho
Federal de Arquitetura e Urbanismo ou de Presidente
do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, o
novo Presidente será eleito pelo voto de dois terços
dos membros do respectivo Conselho.
§ 2º Na hipótese de extinção de mandato de conselheiro federal ou regional, a vaga será ocupada pelo
respectivo suplente.
CAPÍTULO III
Das Disposições Gerais E Transitórias
Art. 53. Os arquitetos e urbanistas com registro
nos atuais Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia terão, automaticamente, registro nos
Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo.
Parágrafo único. Para ﬁns de organização e controle, os arquitetos e urbanistas com registro nos atuais Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia deverão apresentar ao Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo de seu domicílio, prazo de
três anos, carteira proﬁssional e certidão de habilitação
emitida pelo respectivo Conselho Regional Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.
Art. 54. As atuais Coordenadorias das Câmaras
de Arquitetura, dos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, a Coordenadoria Nacional
das Câmaras de Arquitetura e os representantes das
entidades nacionais de classe defenderão os interesses dos arquitetos e urbanistas, devendo gerenciar o
processo de transição e organizar o primeiro processo eleitoral para o Conselho Federal de Arquitetura e
Urbanismo e para os Conselhos Regionais dc Arquitetura e Urbanismo.
§ 1º As entidades nacionais de classe indicarão,
conjuntamente:
I – dez representantes federais, para atuarem no
processo de transição e defenderem os interesses dos
arquitetos e urbanistas junto à atual Coordenadoria
Nacional das Câmaras de Arquitetura;
II – cinco representantes regionais para defenderem os interesses a que se refere o inciso I, junto
a cada uma das Coordenadorias das Câmaras de
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Arquitetura dos Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA).
§ 2º São reconhecidos como entidades nacionais
de classe o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), a
Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA),
a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA), a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (ASBEA) e a Associação Brasileira
dos Arquitetos Paisagistas (ABAP).
§ 3º Além das entidades indicadas no § 2º deste
artigo, poderão participar da escolha dos representantes indicados no caput outras entidades de classe de
âmbito nacional, formadas exclusivamente por arquitetos e urbanistas e constituídas há mais de dez anos
contados da data de publicação desta Lei.
§ 4º As eleições para o Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo e para os Conselhos Regionais
de Arquitetura e Urbanismo deverão ocorrer dentro do
prazo de quinhentos e quarenta dias, a contar da publicação desta Lei.
Art. 55. O processo de renovação parcial dos conselhos terá início com a realização da segunda eleição,
quando serão substituídos dois terços dos membros
eleitos na primeira.
§ 1º No caso do Conselho Federal, os membros
a serem substituídos serão deﬁnidos em sorteio.
§ 2º No caso dos Conselhos Regionais, a substituição obedecerá aos seguintes critérios:
I – sendo a totalidade dos conselheiros eleitos originária de chapa única, a substituição de dois terços dos
membros na eleição subseqüente recairá sobre aqueles
cujos nomes houverem ocupado os últimos lugares na
lista ordenada de candidatos constante da chapa;
II – sendo os conselheiros eleitos originários
de mais de uma chapa concorrente, a substituição na
eleição subseqüente recairá, em primeiro lugar, sobre
os integrantes da chapa com menor número de votos
válidos, seguida das demais chapas em ordem crescente de votação, até que se complete o número de
conselheiros necessário, equivalente a dois terços da
composição do Conselho.
Art. 56. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea) providenciará, no prazo de cento e vinte dias a contar da publicação desta
Lei, a contratação de empresa de auditoria de notória
especialização para, no prazo de noventa dias, determinar a parcela do patrimônio do Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e
dos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia (CREA) que caberá aos Conselhos de
Arquitetura e Urbanismo.
§ 1º A escolha da empresa de auditoria caberá à
Coordenadoria Nacional das Câmaras de Arquitetura
e aos representantes federais das entidades nacionais
de classe, e os custos serão cobertos, a título de antecipação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), que poderá descontar
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seu valor dos bens a serem transmitidos ao Conselho
Federal de Arquitetura e Urbanismo após a auditoria.
§ 2º O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), a Coordenadoria Nacional das Câmaras de Arquitetura e os representantes
federais das entidades nacionais de classe analisarão
o resultado da auditoria e decidirão, em conjunto, a
melhor forma de transmitir os bens que couberem ao
Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo e aos
Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo.
§ 3º O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), a Coordenadoria Nacional das Câmaras de Arquitetura e os representantes
federais das entidades nacionais de classe decidirão o
plano de transição para a transmissão dos documentos,
registros e demais atos necessários para a formação
do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo.
§ 4º Cada Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA), as respectivas Coordenadorias das Câmaras de Arquitetura e os representantes federais das entidades nacionais de classe
submeterão ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), à Coordenadoria
Nacional das Câmaras de Arquitetura e os representantes federais das entidades nacionais de classe
um plano de transição, com vistas à transferência de
documentos, registros e demais atos necessários à
formação do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo daquela jurisdição.
§ 5º O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), a Coordenadoria Nacional das Câmaras de Arquitetura e os representantes
federais das entidades nacionais de classe farão a
consolidação dos planos regionais e decidirão por um
plano nacional de transição, com vistas à transferência
de documentos, registros e demais atos necessários
à formação do Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo daquela jurisdição.
§ 6º Divergências quanto ao resultado da auditoria, à forma de transmissão dos bens ou ao plano de
transição, bem como quaisquer outras questões ligadas à criação do Conselho Federal de Arquitetura e
Urbanismo e dos Conselhos Regionais de Arquitetura
e Urbanismo serão decididas por arbitragem
Art. 57. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA),
previstos na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966,
ﬁcam impedidos de utilizar em sua denominação os
termos “arquitetura” e “urbanismo”, decorridos trezentos e sessenta dias da publicação desta lei.
Art. 58. Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação
Art. 59. Revoga-se o art. 47, do Decreto-Lei nº
3.688, de 3 de outubro de 1941.
Sala da Comissão, 24 de novembro de 2004,
– Lúcia Vânia, Presidente – Eduardo Azeredo, Relator.
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Relatório
Da Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 347, de 2003, que regulamenta
o exercício da arquitetura e do urbanismo
e cria o Conselho Federal de Arquitetura e
Urbanismo e os Conselhos Regionais de
Arquitetura e Urbanismo como órgãos de
ﬁscalização proﬁssional.
Relator: Senador Amir Lando
I – Relatório
Encontra-se sob exame da Comissão de Assuntos
Sociais o Projeto de Lei do Senado nº 347, de 2003,
que tem por ﬁnalidade regulamentar o exercício da arquitetura e do urbanismo e criar o Conselho Federal e
os Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo
como órgãos de ﬁscalização proﬁssional.
Ao justiﬁcar sua iniciativa, o autor da proposição
aﬁrma:
O presente projeto de lei volta-se, assim, para o aprimoramento do exercício proﬁssional, em benefício da sociedade em geral,
a quem se destina, em última instância, toda
a produção arquitetônica e urbanística. Como
tal, promove a releitura dos instrumentos legais existentes e articula-se com um Código
de Responsabilidade Proﬁssional e um Código
de Ética, além das normas constitucionais e
infraconstitucionais pertinentes, em especial
a Lei nº 9,610, de 1998, que trata de direitos
autorais, e outras relacionadas com arquitetura
e urbanismo. Reúne, ainda, em um só instrumento, os princípios que os proﬁssionais de
arquitetura e urbanismo assumem e que os
habilitam para a efetivação do registro proﬁssional, nos termos do art. 5º, inciso XVII, e art.
22, inciso XVI, da Constituição Federal, relativamente às qualiﬁcações e condições para o
exercício da proﬁssão.
A proposição, no Capítulo I, ao tratar das atividades de arquitetura e urbanismo e do exercício da
proﬁssão, dispõe sobre os seguintes aspectos:
1. as atividades dos arquitetos e urbanistas;
2. requisitos para o exercício da proﬁssão de arquiteto e urbanista;
3. a sociedade de arquitetos e urbanistas;
4. a autoria e a responsabilidade dos arquitetos
e urbanistas;
5. a ética do arquiteto e do urbanista;

Dezembro de 2004

6. as incompatibilidades e os impedimentos para
o exercício de atividades de arquitetura e de urbanismo;
7. as infrações, sanções disciplinares e procedimentos.
No Capítulo II, ao propor a criação do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais de Arquitetura e
Urbanismo, o projeto estabelece:
1. as ﬁnalidades e as características dos conselhos;
2. a composição e as competências do Conselho
Federal;
3. a composição e as competências dos Conselhos Regionais;
4. eleições e mandatos no âmbito dos conselhos.
Finalmente, o Capítulo III abriga as disposições
gerais e transitórias, necessárias ao disciplinamento
da situação dos arquitetos e dos urbanistas a partir da
entrada em vigor da nova lei, quando esses proﬁssionais deixarão de integrar os atuais Conselhos Regionais
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Ao projeto, no prazo regimental, não foram apresentadas emendas.
II – Análise
Compete a esta comissão, nos termos regimentais, a análise do mérito da proposição. Depreende-se,
todavia, da leitura do projeto que um dos seus principais
objetivos é a criação de conselho federal e de conselhos regionais próprios das atividades de arquitetura e
urbanismo, fora da estrutura dos Conselhos Federal
e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CREA) hoje existentes.
Como é sabido, os conselhos proﬁssionais são
instituídos com o objetivo de disciplinar (sob os aspectos normatizador e punitivo) e ﬁscalizar o exercício das
proﬁssões, outorgando a seus titulares a capacidade
legal indispensável à sua admissão ao exercício proﬁssional. Cabe também a essas instituições zelar pelo
perfeito desempenho ético da proﬁssão.
Exercem, portanto, função pública, uma vez que
a ﬁscalização do exercício proﬁssional está acima dos
interesses da corporação e conﬁgura interesse da coletividade, constituindo, portanto, matéria de interesse
público. Por isso mesmo – por exercerem função de
natureza pública – é que os conselhos são dotados de
prerrogativas públicas, tais como: o poder de veriﬁcar a
aptidão dos interessados em ingressar nos seus quadros para que possam adquirir a situação jurídica de
proﬁssional de um determinado ofício e seu exercício;
o poder de disciplinar a atividade de seus membros
e o de aplicar-lhes sanções que podem levá-los à ex-
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clusão do conselho; o poder de cobrar contribuições,
taxas pela prestação de serviços e pelo exercício do
poder de polícia; e, ainda, o poder de cobrar multas
(Cf. Adilson Abreu Dallari, Ordem dos Advogados do
Brasil – Natureza Jurídica – Regime de seu Pessoal,
in Revista de Informação Legislativa, nº 116, out/dez
de 1992, pp. 259-260).
Conclui-se daí que as atividades desenvolvidas
pelos conselhos são típicas do Estado, embora este os
tenha autarquizado. Em conseqüência, os conselhos
são órgãos integrantes da administração pública, já
que de outra maneira não poderiam realizar serviços
públicos típicos, próprios do Estado.
O Supremo Tribunal Federal também assim os
deﬁne quando, em 24-8-1993, ao julgar o Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 152.909 (relator o
Ministro Marco Aurélio), confere a condição de autarquia corporativa ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA).
Diógenes Gasparini ensina-nos:
“As autarquias são detentoras, em nome
próprio, de direitos e obrigações, poderes e
deveres, prerrogativas e responsabilidade e
ademais, em razão de sua personalidade, as
atividades que lhes são trespassadas, os ﬁns
e interesses que perseguem são próprios, assim como são próprios os bens que possuem
ou que venham a possuir.”
As autarquias são criadas por lei (CF,
art. 37, XIX), e, mesmo que a Constituição
assim não dispusesse, a criação dependeria
sempre de lei.
De fato, por ser uma nova pessoa, sujeito
de direitos e obrigações, e por se tratar de um
desdobramento do próprio Estado, exige-se
lei para sua criação. A transformação de uma
entidade em autarquia também deve ser entendida como criação. Assim, seu nascimento
há de ser por lei, cuja execução se opera por
decreto. Destarte, cria-se por lei e institui-se
por decreto.
A iniciativa dessa lei é da exclusiva competência do Chefe do Executivo, consoante o
estabelecido pela alínea e do § lº do art. 61 da
Constituição Federal. Ademais, a criação ou
extinção desses entes envolve o desempenho
de funções inerentes ao Executivo. Assim, a
criação ou a supressão dessas pessoas por
lei de iniciativa de qualquer parlamentar, sobre
usurpar o exercício de competência privativa
do Executivo (art. 61, § 1º, a, da CF), afronta o princípio da harmonia e independência
dos Poderes, previsto no art. 2º da Constitui-
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ção da República (Direito Administrativo, pp.
225-226).
É bem verdade que o art. 58, caput, da Lei nº
9.649, de 27 de maio de 1998, estabeleceu que os
serviços de ﬁscalização de proﬁssões regulamentadas
serão exercidos em caráter privado, por delegação do
Poder Público, mediante autorização legislativa. Dessa maneira, os conselhos deixavam de ser autarquias.
Mais ainda, a referida lei determinou também que os
conselhos de ﬁscalização de proﬁssões regulamentadas, dotados de personalidade jurídica de Direito
Privado, não manterão com os órgãos da Administração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico
(art. 58, § 2º).
Assim, em decorrência da mudança trazida por
esse diploma legal, vários projetos, como o que está
sob exame, visando à criação de conselhos proﬁssionais, foram apresentados nesta Casa, por iniciativa de
diversos parlamentares. Tecnicamente, a questão da
inconstitucionalidade, quanto à sua iniciativa, estaria
superada.
Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
Ação Direta de Inconstitucionalidade do art. 58 e seus
parágrafos da Lei nº 9.649, de 1998, em acórdão publicado no DJ em 28-3-2003, julgou procedente o pedido
formulado na ação para declarar a inconstitucionalidade da cabeça do artigo 58 e §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e
8º da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998.
Uma vez suspensa a eﬁcácia do art. 58 e seus
parágrafos, com exceção do § 3º, da Lei nº 9.649, de
27-5-1998, entendemos que volta a prevalecer a situação anterior a esse diploma legal.
Como conseqüência, quer nos parecer que esses
conselhos, por exercerem atividade de ﬁscalização de
exercício proﬁssional, conforme disposto nos art. 5º,
XIII, 21, XXIV, e 22, XVI, da Constituição Federal, desempenham atividade tipicamente pública. Ademais,
por preencherem todos os requisitos de autarquia, cada
um deles é uma autarquia, embora a lei que os criou
declare que todos eles, conjuntamente, constituem uma
única autarquia isolada, quando, em realidade, pelas
características que a lei lhes atribui, cada um deles é
uma autarquia distinta.
Tendo em vista que esta Comissão deve examinar
a matéria em decisão terminativa, julgamos oportuno,
antes de nos manifestarmos sobre o seu mérito, que a
proposição seja analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, no que diz respeito à sua
juridicidade e constitucionalidade.
III – Voto
Pelo exposto, nos termos do art. 133, V, d do
Regimento Interno, opinamos no sentido de que seja
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ouvida, preliminarmente, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania a ﬁm de que ela se manifeste sobre a juridicidade e a constitucionalidade do Projeto
de Lei do Senado nº 347, de 2003.
Sala da Comissão, Amir Lando.
Relatório
Da Comissão de Assuntos Sociais,
em sede de decisão terminativa, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 347, de 2003,
que regulamenta o exercício da arquitetura
e do urbanismo e cria o Conselho Federal
de Arquitetura e Urbanismo e os Conselhos
Regionais de Arquitetura e Urbanismo como
órgãos de ﬁscalização proﬁssional.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Encontra-se em exame na Comissão de Assuntos
Sociais o Projeto de Lei do Senado nº 347, de 2003,
de autoria do Senador José Sarney, que tem por ﬁnalidade regulamentar o exercício da arquitetura e do
urbanismo e criar o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Arquitetura e Urbanismo como órgãos
de ﬁscalização proﬁssional.
A proposição, em seu Capítulo I, ao tratar das
atividades de arquitetura e urbanismo e do exercício da
proﬁssão, dispõe sobre as atividades dos arquitetos e
urbanistas; os requisitos para o exercício da proﬁssão; a
sociedade; a autoria e a responsabilidade proﬁssional;
a ética; as incompatibilidades e os impedimentos para
o exercício de suas atividades; e as infrações, sanções
disciplinares e procedimentos.
No Capítulo II, ao propor a criação do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais de Arquitetura e
Urbanismo, o projeto estabelece as ﬁnalidades e as
características dos conselhos; a composição e as competências do Conselho Federal; a composição e as
competências dos Conselhos Regionais; e as eleições
e mandatos no âmbito dos conselhos.
Finalmente, o Capítulo III abriga as disposições
gerais e transitórias, necessárias ao disciplinamento
da situação dos arquitetos e dos urbanistas a partir da
entrada em vigor da nova lei, quando esses proﬁssionais deixarão de integrar os atuais Conselhos Regionais
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
II – Análise
Compete a esta comissão, nos termos regimentais, a análise do mérito da proposição. Por operar em
sede de decisão terminativa, examinará, também, os aspectos jurídico-constitucionais referentes à matéria.
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Os principais objetivos do projeto são a criação do conselho federal e dos conselhos regionais
próprios das atividades de arquitetura e urbanismo,
fora da estrutura dos Conselhos Federal e Regionais
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) hoje
existentes, e as condições necessárias para o exercício proﬁssional.
Em suma, o que se pretende é organizar a proﬁssão em torno de seu próprio ambiente de atuação,
sob a égide da modernização normativa quanto aos
procedimentos que diferem o trabalho do arquiteto e
do urbanista em relação àqueles a que hoje se ligam
por meio de seu conselho singular.
Não há reparos a fazer, portanto, em relação ao
mérito da iniciativa.
Do ponto de vista jurídico-constitucional, os conselhos proﬁssionais são instituídos com o objetivo de
disciplinar (sob os aspectos normatizador e punitivo)
e ﬁscalizar o exercício das proﬁssões, outorgando a
seus titulares a capacidade legal indispensável à sua
admissão ao exercício proﬁssional. Cabe, também,
a essas instituições zelar pelo perfeito desempenho
ético da proﬁssão.
Vários projetos, de iniciativa parlamentar, como
o que está sob exame, destinados à criação de conselhos proﬁssionais, já foram transformados em norma
jurídica.
Nesse sentido, nasceu a Lei nº 10.673, de 2003,
que alterou a Lei nº 5.517, de 1968, para criar o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal.
Seu texto foi sancionado pelo Presidente da República,
com veto ao art. 40, que atribuía competência ao Conselho Federal de Medicina Veterinária para proceder à
organização e instalação do conselho regional.
Teve origem também no Congresso Nacional a
Lei nº 10.602, de 2002, que criou o Conselho Federal
e os Conselhos Regionais de Despachantes Documentalistas, e que recebeu veto nos §§ 3º e 4º do art.
1º, e nos arts. 3º 4º e 8º.
Tiveram idêntica iniciativa a Lei nº 9.696, de 1998,
que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física; a Lei nº 9.674, de 1998, que
criou os Conselhos Regionais de Biblioteconomia; a
Lei nº 8873, de 1994, que modiﬁcou a Lei nº 4.769, de
1965, referente ao exercício da proﬁssão de Técnico
de Administração; a Lei nº 8.662, de 1993, que modiﬁcou a estrutura dos Conselhos de Assistência Social;
a Lei nº 8.234, de 1991, que modiﬁcou a estrutura dos
Conselhos de Nutricionista; a Lei nº 8.042, de 1990,
que criou os Conselhos de Economistas Domésticos;
e a Lei nº 7.017, de 1982, que desmembrou os Conselhos de Biomedicina e Biologia, em “unidades autárquicas autônomas”.
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III – Voto
No mérito da iniciativa, e quanto aos aspectos
jurídico--constitucionais, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 347, de 2003.
Sala da Comissão, – Eduardo Azeredo, – Relator,
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 5º 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, nos termos seguintes:
....................................................................................
XVII – é plena a liberdade de associação para
ﬁns lícitos, vedada a de caráter paramilitar;
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual,
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e
do trabalho;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especiﬁcado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, divida pública e
emissões de curso forçado;
III – ﬁxação e modiﬁcação do efetivo das Forças
Armadas;
IV – planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V – limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União
VI – incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas;
VII – transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública da União e
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dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
X – criação, transformação e extinção de cargos,
empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI – b; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
XI – criação e extinção de ministérios e órgãos da
administração pública; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria ﬁnanceira, cambial e monetária,
instituições ﬁnanceiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
XV – ﬁxação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta dos
Presidentes da República, da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 150, II, 153,
III, e 153, § 2º, I; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
XV – ﬁxação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os
arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19-12-2003)
....................................................................................
PARECER Nº 1.861, DE 2004
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado nº 9, de 2003.
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado nº 9, de 2003, que acrescenta artigo ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, para tipiﬁcar como crime a
apropriação indébita de recursos destinados às entidades que indica.
Sala de Reuniões da Comissão, em
/ /2004.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.861, DE 2004
Acrescenta artigo ao Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, para tipiﬁcar como crime a apropriação indébita de recursos destinados às entidades que indica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do seguinte
artigo:
Retenção ou apropriação de recursos destinados
a associação ou fundação
“Art. 168-B. Deixar de repassar, no prazo
e forma legal, ou repassar, sem observância
dos requisitos legais, valores ou bens móveis
destinados a associação ou fundação, ou apropriar-se deles indevidamente:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, e multa.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 77,
de 2004, da Comissão de Educação, comunicando a
aprovação em caráter terminativo dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 775, 781, 790 e 798, de 2004.
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 as matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
É o seguinte o ofício recebido:
Of. nºº CE/77/2004.
Brasília, 19 de outubro de 2004.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em caráter terminativo, na reunião do dia de
hoje, os Projetos de Decretos Legislativos de nos, 775,
781, 790, 798, 799 e 898 de 2004.
Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presidente da Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Sobre a mesa, ofícios do Presidente da
Comissão de Educação que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Of. nº CE/93/2004
Brasília, 23 de novembro de 2004
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Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em
caráter terminativo, em reunião realizada no dia de
hoje, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n°
126, de 2004, de autoria de Sua Excelência o Senhor
Senador Romeu Tuma que, “Institui o dia 25 de março
como o Dia Nacional da Comunidade Árabe”.
Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presidente da Comissão de Educação.
Of. nº CE/95/2004
Brasília, 23 de novembro de 2004
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em
caráter terminativo, em reunião realizada no dia de
hoje, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº
105, de 2004, de autoria de Sua Excelência a Senhora Senadora Roseana Sarney que, “Dispõe sobre
a ﬁxação de datas comemorativas de alta signiﬁcação
para os diferentes segmentos étnicos que compõem a
sociedade brasileira, em atendimento ao disposto no
§ 2º do artigo 215 da Constituição Federal”.
Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presidente da Comissão de Educação.
Of. nº CE/96/2004
Brasília, 23 de novembro de 2004
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em
caráter terminativo, em reunião realizada no dia de
hoje, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº
94, de 2004, de autoria de Sua Excelência o Senhor
Senador Antônio Carlos Valadares que, “Autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal do
Petróleo de Aracaju, no Estado de Sergipe”.
Atenciosamente, – Senador Osmar Dias, Presidente da Comissão de Educação.
Of. nº CE/99/2004
Brasília, 23 de novembro de 2004
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter
terminativo, em reunião realizada no dia de hoje, pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 149, de
2004, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Papaléo Paes que, “Institui o Dia Nacional da Língua
Portuguesa. (A ser anualmente celebrado no dia cinco
de novembro, em todo o território nacional)”.
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Atenciosamente, – Hélio Costa, Vice-Presidente,
no exercício da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Os expedientes lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 40/04 – Presidência/CCJ
Brasília, 17 de novembro de 2004
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2003, de autoria do
Senador Almeida Lima, que “Dispõe sobre emissão de
declaração de quitação anual das faturas pelas pessoas
jurídicas prestadoras de serviços públicos”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Edison Lobão, Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. nº 93/04 – PRES/CAS
Brasília, 1 de dezembro de 2004
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em reunião no dia 24
de novembro de 2004, aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 347, de 2003, que
“Regulamenta o exercício da arquitetura e do urbanismo e cria o Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo e os Conselhos Regionais de Arquitetura e
Urbanismo como órgãos de ﬁscalização proﬁssional”,
de autoria do Senador José Sarney, com as Emenda
nos 1 e 2 – CAS.
Atenciosamente, – Senadora Lúcia Vânia, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Foram lidos anteriormente os Pareceres
nºs 1.853 e 1.854, de 2004, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 2003
(nº 4.732/98, na Casa de origem) que regulamenta a
produção e comercialização de insumos, equipamento,
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material ou maquinaria destinados à fabricação, acondicionamento, embalagem, controle de qualidade ou
emprego em qualquer outra fase da cadeia produtiva
de medicamentos para uso humano ou veterinário e
de qualquer material destinado à utilização em odontologia ou para ﬁns diagnósticos.
Uma vez que os pareceres foram discordantes
nas suas conclusões, mas tendo em vista a competência concorrente daquelas Comissões para se manifestar sobre a matéria, a Presidência, por interpretação
analógica do parágrafo único do art. 227, in ﬁne, da Lei
Interna, determina a abertura do prazo, perante a Mesa,
de cinco dias úteis para oferecimento de emendas, nos
termos do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
Regimento Interno, ﬁca aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que os Projetos de Lei do
Senado nºs 170 e 347, de 2003, 94, 105, 126 e 149,
de 2004, cujos pareceres foram lidos anteriormente,
sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Sobre a mesa, mensagens do Senhor
Presidente da República que passo a ler.
São lidas as seguintes:
MENSAGEM Nº 191, DE 2004
( nº 793/2004, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição e com o disposto no art. 56, § 1º do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo
Decreto nº 93.325, de lº de outubro de 1986, bem como
no art. 39, § lº, do Anexo I ao Decreto nº 5.032, de 5
de abril de 2004, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Lúcio
Pires de Amorim, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, para, cumulativamente com
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da
África do Sul, exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto ao Reino do Lesoto.
Os méritos do Embaixador Lúcio Pires de Amorim
que me induziram a escolhê--lo para o desempenho
dessa elevada função constam da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 2 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio
Lula Da Silva.
EM Nº 342 DP/DSE/SGEX/AFEPA/G–MRE/APES
Brasília, 26 de novembro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição Federal e com o disposto no art. 56, § 1º, do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado
pelo Decreto nº 93.325, de lº de outubro de 1986, bem
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como no art. 39, § lº, do Anexo I ao Decreto nº 5.032,
de 5 de abril de 2004, submeto à apreciação de Vossa
Excelência a anexa minuta de mensagem ao Senado
Federal destinada à indicação do Embaixador Lúcio
Pires de Amorim para, cumulativamente com o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República da África
do Sul, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
ao Reino do Lesoto.
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Encaminho, igualmente anexos, informação sobre
o país e curriculum vitae do Embaixador Lúcio Pires
de Amorim, que, juntamente com a mensagem ora
submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão
apresentados ao Senado Federal para exame por parte
de seus ilustres membros.

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

85

40361

86

40362 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

87

40363

88

40364 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

89

40365

90

40366 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MENSAGEM Nº 192, DE 2004
(Mensagem nº 794/2004, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição e com o disposto no art. 56, § 1º do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo
Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, bem como
no art. 39, § 1º, do Anexo I ao Decreto nº 5.032, de 5
de abril de 2004, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Lúcio
Pires de Amorim, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, para, cumulativamente com
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da
África do Sul, exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República de Botsuana.
Os méritos do Embaixador Lúcio Pires de Amorim
que me induziram a escolhê--lo para o desempenho
dessa elevada função constam da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 2 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio
Lula Da Silva.
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EM Nº 343 DP/DSE/SGEX/AFEPA/G-MRE/APES
Brasília, 26 de novembro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição Federal e com o disposto no art. 56, § 1º, do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, bem
como no art. 39, § 1º, do Anexo I ao Decreto nº 5.032,
de 5 de abril de 2004, submeto à apreciação de Vossa
Excelência a anexa minuta de mensagem ao Senado
Federal destinada à indicação do Embaixador Lúcio
Pires de Amorim para, cumulativamente com o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República da África
do Sul, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República de Botsuana.
Encaminho, igualmente anexos, informação sobre
o país e curriculum vitae do Embaixador Lúcio Pires
de Amorim, que, juntamente com a mensagem ora
submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão
apresentados ao Senado Federal para exame por parte
de seus ilustres membros.
Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.
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De acordo com Original
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – As matérias vão à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, mensagem do Senhor Presidente
da República que passo a ler.
É lida a seguinte:
MENSAGEM Nº 193, DE 2004
Senhores Membros do Senado Federal,

De conformidade com o art. 52, inciso III, alínea
f, da Constituição, combinado com o art. 5º da Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, e § lº do art. 7º
do Anexo I do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de
1997, submeto à consideração de Vossas Excelências
o nome do Senhor Jerson Kelman para exercer o cargo de Diretor–Geral da Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL.
Brasília, 2 de dezembro de 2004. – LUIZ INÁCIO
LULA DA SILVA.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A matéria vai à Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura.
Sobre a mesa, mensagem do Senhor Presidente
da República que passo a ler.
É lida a seguinte:
MENSAGEM Nº 194, DE 2004
(Nº 795/04, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
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Nos termos do § 1º, in ﬁne, do art. 111 da Constituição, submeto à consideração dessa Casa o nome
do Doutor Aloysio Silva Corrêa da Veiga, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com sede na
cidade do Rio de Janeiro–RJ, para compor o Tribunal
Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado, em
vaga reservada a juízes de carreira da magistratura
trabalhista e decorrente da aposentadoria do Ministro
Francisco Fausto Paula de Medeiros.
Brasília, 2 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio
Lula Da Silva.
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(À Comissão de Constituição e Justiça)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A material vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projeto de lei do Congresso Nacional que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI Nº 134, DE 2004–CN
Altera o Programa Energia Cidadã no
Plano Plurianual para o período 2004-2007
e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica alterado o Programa 0273 – Energia
Cidadã, constante do Anexo II da Lei nº 10.933, de
2004, na forma do anexo a esta lei.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, – Senador Eduardo Siqueira Campos,
Segundo Vice-Presidente.
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MENSAGEM Nº 792
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Altera o Programa Energia Cidadã no Plano Plurianual para o período 2004-2007 e
dá outras providências”.
Brasília, 30 de novembro de 2004, – Luiz Inácio
Lula Da Silva.
EM nº 407/2004-MP
Brasília, 25 de novembro de 2004.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para programação do Plano Plurianual 2004-2007, Lei nº 10.933,
de 11 de agosto de 2004, com inclusão de ação do
orçamento de investimento das Estatais, no valo de
R$139.346.339,00 (Cento e trinta e nove milhões, trezentos e quarenta e seis mil e trezentos e trinta e nove
reais) e conforme demonstrado a seguir:

0273 – Energia Cidadã
Está sendo incluída a ação 10WO que se destina
a viabilizar a ampliação da rede rural de distribuição
de energia elétrica nas regiões Norte e Nordeste, para
atendimento das comunidades incluídas no Programa
“Energia Cidadã”, em decorrência de novas prioridades
estabelecidas para o corrente exercício.
Atendendo ao disposto no art. 5º da Lei nº
10.933/2004 são apresentadas as seguintes justiﬁcativas para alteração do programa:
I. Diagnóstico do problema a ser enfrentado ou
da demanda da sociedade a ser atendida.
Existem atualmente 2,5 milhões de domicílios
no Brasil sem acesso à energia elétrica, sendo 80%
localizados na área rural, resultando em mais de 10
milhões de brasileiros excluídos dos benefícios da
eletricidade. A recente regulamentação da Aneel, que
deﬁne metas de universalização para cada municí-
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pio do país, estabelece como limite nacional para o
completo atendimento o ano de 2015. A diﬁculdade
e o custo da prestação de serviço deﬁnem, dentro de
cada área de concessão, o prazo para efetivar o atendimento e, assim, dada sua localização mais adversa
e baixa expectativa de demanda, parte da população
mais carente seria contemplada somente no ﬁnal do
prazo limite estipulado pela Aneel. Pretende-se antecipar estas metas por meio do estabelecimento de
mecanismos institucionais e ﬁnanceiros adequados,
além de promover ações integradas de desenvolvimento local/rural.
II. Demonstração da compatibilidade com os megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos no Plano
Plurianual.
A ação 10WO – Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica – Luz para todos, passa
a integrar o programa Energia Cidadã. Este programa
promoverá o acesso à energia elétrica para famílias
de baixo poder aquisitivo localizadas na área rural e
atenderá demandas comunitárias de escolas, postos
de saúde e sistemas de bombeamento d’água, seja por
meio de extensão de redes ou de atendimento descentralizado. Este propósito está compatível com o desaﬁo
de reduzir as desigualdades regionais e intra-regionais
com integração das múltiplas escalas espaciais (nacional, macro-regional, sub-regional e local), estimulando
a participação da sociedade no desenvolvimento local,
pertencente ao megaobjetivo de crescimento com geração de emprego e renda, ambientalmente sustentável
e redutor das desigualdades regionais.
III. Identiﬁcação dos efeitos ﬁnanceiros e da exeqüibilidade ﬁscal ao longo do período de vigência do
Plano Plurianual.
Não haverá impacto ﬁnanceiro nos exercícios
subseqüentes, uma vez que a ação será executada em
2004, mediante a utilização de recursos provenientes
de geração própria do Grupo Eletrobrás.
A presente proposta de alteração modiﬁca o
valor total do programa Energia Cidadã, previsto na
Lei nº 10.933/2004, em montante correspondente
a R$139.346.339,00 (cento e trinta e nove milhões,
trezentos e quarenta e seis mil e trezentos e trinta e
nove reais).
2. Nessas condições, submeto à deliberação de
Vossa Excelência o anexo projeto de lei, que visa a
efetivar a alteração da programação do Plano Plurianual 2004-2007.
Respeitosamente,
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Aviso nº 1.430 – C. Civil.
Brasília, 30 de novembro de 2004.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República relativa
ao projeto de lei que “Altera o Programa Energia Cidadã no Plano Plurianual para o período 2004-2007 e
dá outras providências”.
Atenciosamente, – José Dirceu de Oliveira e
Silva, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
LEGISLACÃO CITADA
LEI Nº 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
Dispõe sobre o Plano Plurianual para
o período 2004/2001.
....................................................................................
Art. 5º A alteração ou a exclusão de programas
constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão
de novos programas, será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou especíﬁco, observado o disposto no art. 6º desta lei.
§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão
encaminhados ao Congresso Nacional até o dia 31 de
agosto dos exercícios de 2004, 2005 e 2006.
§ 2º As dotações orçamentárias condicionadas à
aprovação dos projetos de lei previstos no caput serão
canceladas pelo Poder Executivo, até 30 dias após a
sanção da lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais, caso o projeto não tenha sido aprovado
pelo Congresso Nacional até a data da aprovação do
projeto de lei orçamentária anual ou de seus créditos
adicionais.
§ 3º A proposta de alteração de programa ou a
inclusão de novo programa, que contemple despesa
obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o
impacto orçamentário e ﬁnanceiro no período do Plano
Plurianual, que será considerado na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado,
constante das leis de diretrizes orçamentárias e das
leis orçamentárias.
§ 4º A proposta de alteração ou inclusão de programas, conterá, no mínimo:
I – diagnóstico do problema a ser enfrentado ou
da demanda da sociedade a ser atendida;
II – demonstração da compatibilidade com os
megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos no Plano
Plurianual;
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III – identiﬁcação dos efeitos ﬁnanceiros e demonstração da exequibilidade ﬁscal ao longo do período
de vigência do Plano Plurianual.
§ 5º A proposta de exclusão de programa conterá
exposição das razões que a justiﬁquem e o seu impacto
nos megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos no
Plano Plurianual.
§ 6º Considera-se alteração de programa:
I – adequação de denominação ou do objetivo e
modiﬁcação do público-alvo, dos indicadores ou dos
índices;
II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias,
ressalvado o disposto no art. 6º;
III – alteração do tipo, do título, do produto, da
unidade de medida e das metas das ações orçamentárias;
IV – alteração dos valores estimados para cada
ação, no período do Plano Plurianual, respeitada a
respectiva regionalização.
§ 7º As alterações no Plano Plurianual deverão
ter a mesma formatação e conter todos os elementos
presentes nesta lei.
§ 8º Os códigos e os títulos dos programas e
ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de
diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus
créditos adicionais e nas leis que o modiﬁquem.
§ 9º Excepcionalmente, em função de possível
alteração do conceito de ação orçamentária a ser
deﬁnido na lei de diretrizes orçamentárias para 2005, o
projeto de lei previsto no caput poderá propor agregação ou desmembramento de ações, alteração de seus
códigos, títulos e produtos, desde que não modiﬁque
a ﬁnalidade das ações e não prejudique o disposto no
art. 3º, § 3º, desta lei.
§ 10. O projeto de lei previsto no caput incorporará os ajustes decorrentes da crédito.
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Nos termos das normas constantes da
Resolução nº 1, de 2001 – CN (Ofícios CN nºs 823 e
824, de 2004), a Presidência estabelece o seguinte
calendário para tramitação do projeto:
Até 11/12 prazo para publicação e distribuição
em avulsos;
15/12 encerramento da sessão legislativa.
O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Sobre a mesa, ofício do Presidente do
Supremo Tribunal Federal que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 1.217/P
Brasília, 26 de novembro de 2004
INQUÉRITO Nº 1.070
Autor: Ministério Público Federal
Indiciado: João Batista de Jesus Ribeiro
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Supremo
Tribunal Federal, na sessão plenária realizada em 24
de novembro de 2004, proferiu, no inquérito em epígrafe, a seguinte decisão:
“O Tribunal, por unanimidade, recebeu a denúncia somente com relação aos incisos 17 e II do artigo 10 do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de
1967. Reajustou parcialmente o voto o Senhor Ministro
Sepúlveda Pertence (Relator) . O Tribunal, também por
unanimidade, resolveu a questão de ordem suscitada
no sentido da desnecessidade de ratiﬁcação da denúncia, nos termos do voto do relator. Ausente, justiﬁcadamente, o Senhor Ministro Nelson Jobim (Presidente)
Presidiu o julgamento a Senhora Ministra Ellen Gracie
(Vice—Presidente). Plenário, 24-11-2004.”.
Atenciosamente, – Nelson Jobim, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento do Senador Maguito
Vilela que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.519, DE 2004
Requeiro, nos termos regimentais, seja
apresentado pelo Senado Federal, voto de
pesar à família do político goiano Mauro
Antônio Bento, em virtude do seu falecimento.
Justiﬁcação
Mauro Antônio Bento, 56 anos, morreu ontem por
volta das 16 horas, vítima de um acidente com uma
lixadeira, ocorrido em garimpo no povoado de Inhaí,
distrito de Diamantina – MG.
Mauro Bento foi deputado estadual, presidente
da Metago e prefeito de Jataí por dois mandatos. No
primeiro, elegeu-se em 1976. No segundo, foi vitorioso
em 1987, quando era deputadO estadual e deixou o
mandato para voltar à prefeitura.
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Mauro Bento tinha um jeito franco e direto de
fazer política. Polêmico e radical, com ele não tinha
meio termo. No auge de sua carreira política, foi cogitado para disputar o governo de Goiás. Mauro prestou
relevantes serviços a Jataí e ao estado. Essa é a razão
de ter muitos admiradores, não só em seu município,
mas em todo o estado.
Sua morte representa uma perda irreparável para
Jataí e para Goiás, que sempre teve em Mauro Bento
um modelo de biograﬁa pessoal e proﬁssional.
Mauro deixou o nosso convívio, mas ﬁca uma
marca muito forte de seu exemplo de político. Para ele
a democracia só será alcançada, em sentido pleno, na
medida em que cada cidadão, desde o mais humilde ao
mais afortunado, compreender que somos detentores
de direitos e deveres para com a sociedade.
Pela importância de Mauro Antônio Bento para
Jataí e para o Estado de Goiás é que apresento este
voto de pesar.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2004. – Maguito Vilela.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – A Presidência encaminhará o voto de
pesar solicitado.
O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício da Liderança da Minoria no
Senado Federal que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 99/04
Brasília, 22 de novembro de 2004
Senhor Presidente:
Solicito a Vossa Excelência a substituição do Senador Marcos Guerra pelo Senador Teotônio Vilela Filho
na condição de Titular da Comissão Parlamentar Mista
de inquérito com a ﬁnalidade de apurar irregularidades
cometidas por empresas de seguros, revendedores de
automóveis, recuperadoras de veículos e oﬁcinas de
desmanche de automóveis, em relação aos veículos
“salvados”, conforme denúncia do programa Fantástico,
da Rede Globo de Televisão.
Aproveito a oportunidade também, para solicitar a substituição do Senador Reginaldo Duarte, pelo
Senador Luiz Pontes na condição de Suplente nessa
mesma comissão.
Ao ensejo, renovo meus protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Sérgio Guerra, Líder
da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Serão feitas as substituições solicitadas.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Há oradores inscritos.
Antes, porém, concedo a palavra ao nobre Senador Papaléo Paes, pela ordem.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos. PSDB – TO) – Fica V. Exª inscrito. Sendo a sessão não-deliberativa, a fala de V. Exª será intercalada
à dos demais oradores.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) –Concedo a palavra ao primeiro orador
inscrito, o nobre Senador Leomar Quintanilha.
S. Exª dispõe de até 20 minutos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, SRAs e Srs. Senadores, com
a decisão tomada pela Rússia de ﬁrmar o Protocolo
de Kyoto, estamos convencidos de que, ﬁnalmente, a
aplicação desse projeto, que visa a reduzir a poluição
no planeta, a reduzir a emissão de gases poluentes
no planeta, poderá ter início já em 2005.
É claro que deverão liderar esse programa, esse projeto, os países desenvolvidos, que são também os responsáveis pela maior carga de emissão de gases poluentes,
com destaque, dentre eles, para o gás carbônico.
As atividades humanas têm provocado a emissão
desses gases, que, por sua vez, têm provocado o efeito
estufa, com conseqüências climáticas e ambientais
danosas, o que, seguramente, traz preocupações com
a saúde de toda a população, não apenas a brasileira,
mas a de todo o planeta.
O Brasil já contribui para que haja a redução da
emisão de gases poluentes na atmosfera. Essa contribuição se deu, em primeiro lugar, pelo fato de o País
ter se inserido no processo de industrialização mais
recentemente. Em segundo lugar, pelo fato de sua
matriz energética ser centrada na usina hidrelétrica,
que é uma energia limpa. Além disso, o País busca
desenvolver outros programas de menor efeito, de
menor expressão, mediante a utilização de energias
alternativas, como a energia eólica, a energia solar e a
energia renovável, originária das biomassas. Haja vista
o programa que o Brasil implementou, com sucesso,
há alguns anos, de produção de álcool e de utilização do álcool combustível, misturando-o ao diesel e
à gasolina, assim também promovendo a redução de
gás carbônico na atmosfera.
Surge, agora, com muito interesse, particularmente para o Brasil, o programa do biodiesel. O diesel
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já é utilizado à larga há muito tempo como combustível
em automóveis, principalmente na Europa. Ainda não é
usado no Brasil, onde o biodiesel encontra a ambientação adequada em razão da sua extensão territorial
e das suas condições edafoclimáticas extremamente
favoráveis. No País, há terras muito férteis, agricultáveis
e ricas em recursos hídricos, o que favorece sobremodo a difusão de um programa dessa envergadura
e dessa natureza.
As vantagens do biodiesel são extraordinárias do
ponto de vista ambiental, quando se propõe reduzir a
descarga de gás carbônico na atmosfera, e também
porque se revela como uma das alternativas extremamente viáveis para o nosso País em virtude dessas
condições climáticas a que já me referi.
A agricultura é uma atividade distributiva de renda
que promove a geração de riquezas e multiplica os
postos de trabalho, criando inúmeros empregos. Portanto, o biodiesel – creio – será um projeto que contará com uma receptividade consistente, conﬁrmada,
no ambiente brasileiro.
Tivemos sucesso na produção de veículos movidos a álcool, tecnologia brasileira copiada por outros
países de absoluto sucesso. E acredito que, a cada dia
que passa, o álcool terá o seu uso ampliado como combustível, exatamente por ser uma alternativa renovável
como também por produzir um combustível limpo.
O biodiesel também vem nessa direção, procurando dar essa contribuição do combustível limpo. Além
disso, promove a redução da importação de petróleo
com visíveis vantagens para a balança comercial. Ou
seja, poderá propiciar ao País a sua auto-sustentação
em termos de produção e consumo de derivados de
petróleo e também fazer com que o Brasil venha a exportá-los, trazendo mais divisas e facilitando a nossa
balança comercial.
O biodiesel, portanto, encontra uma receptividade
extraordinária em razão dos fatores que destaco. E o
meu Estado do Tocantins oferece essa ambientação
adequada, visto que desenvolveu um esforço muito
grande para implementar a sua obra de infra-estrutura:
são as suas rodovias interligando as diversas regiões
do Estado e integrando-o às demais regiões do País.
O Estado também conta com um sistema de energia
elétrica conﬁável que alcança todos os Municípios e
é bem vigoroso no meio rural, acolhendo já um percentual elevado, que chega a mais da metade das
propriedades rurais do Estado.
Nesse sentido, o biodiesel – da mesma forma que
a soja, o algodão, o milho e o arroz estão ocupando
espaços e permitindo que o Estado aproveite o seu extraordinário potencial econômico – viria como uma alternativa para se evitar a monocultura, pois aproveitaria
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esse potencial econômico, gerando mais empregos e
remunerando adequadamente o produtor, e para gerar
riquezas e trabalho no Estado do Tocantins.
Portanto, vejo com muito bons olhos e com muito
entusiasmo a implementação, no Brasil, desse programa do biodiesel. Senador Mão Santa e Senador
Papaléo Paes, o Governo Federal está lançando, em
muito boa hora, em nível nacional, esse programa do
biodiesel, que, tenho certeza, vai ao encontro dos interesses brasileiros. No momento em que o País se
esforça a ﬁm de ampliar a sua produção e a sua exportação, na busca da geração de empregos, o biodiesel
vem ao encontro do atendimento de tais demandas e
necessidades que o País tanto almeja e de que tanto
necessita.
Portanto, estou seguro de que, com a implantação
do projeto do biodiesel e a deﬁnitiva assunção pelos
países desenvolvidos do Protocolo de Kyoto, que induz
esses países a reduzirem o nível de poluição da atmosfera, haverá uma alternativa extremamente favorável
para o alcance desses objetivos que não se resumem
aos interesses do Estado do Tocantins, mas abrangem
os interesses do Brasil e de todo o planeta.
Era o que eu tinha a registrar nesta tarde, Sr.
Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo orador
inscrito, Senador Papaléo Paes, por cessão do Senador Romeu Tuma. Em seguida, falará o nobre Senador
Mão Santa, do PMDB do Piauí.
V. Exª dispõe de até 20 minutos, Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, SRAs e Srs. Senadores, inicialmente, eu
gostaria de me congratular com o Senador Leomar
Quintanilha, que trouxe para a tribuna o registro da
determinação do Governo em investir em biodiesel.
Reconhecemos, Senador Leomar Quintanilha, que
se trata de um avanço para o País e que a seriedade
com que venhamos a enfrentar...
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Papaléo
Paes, permite-me V. Exª um aparte?
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Pois não,
Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Queria ter
aparteado o extraordinário Senador Leomar Quintanilha sobre esse tema atual e necessário, mas queria
enaltecer o nosso Senador da República Alberto Silva.
S. Exª foi Governador do Piauí no período revolucionário,
1972/1976, mas nesse período já pesquisava com a
Universidade Federal do Ceará, com a Universidade
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Federal do Piauí, e tem projetos avançados, principalmente para resolver o problema da pobreza no Nordeste, como o da plantação de mamona. Temos que
louvar a sua persistência ao fazer um projeto piloto já
existente de biodiesel no Piauí. Sem dúvida alguma, é
um fato de glória para o Senado da República, e para
o Estado do Piauí, ter um Senador cientista e pesquisador. Piauí é precursor por meio de sua Universidade Federal, juntamente com convênios de outras
instituições federais, pois lá já existe uma unidade de
biodiesel, idealizada e implantada pela genialidade do
Senador Alberto Silva.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Senador
Mão Santa, realmente V. Exª é um grande entusiasta
da utilização do biodiesel e já fez diversos pronunciamentos estimulando todos aqueles que acreditam
nessa grande fonte de energia. V. Exª reconhece que
a riqueza do nosso País tem de ser explorada, sim,
com responsabilidade, e que devemos deixar de lado
preconceitos, que não fazem bem ao Brasil, mas a muitos outros países interessados na nossa estagnação
econômica e cientíﬁca. Por isso, tenho certeza absoluta
de que o biodiesel será tão importante quanto o álcool,
uma experiência pioneira que trouxe bons resultados,
fazendo com que os nossos veículos funcionassem
perfeitamente, sem dano aos motores e sem diminuição de sua durabilidade.
Senador Mão Santa, exatamente por reconhecer
as dimensões incalculáveis do Brasil, por não conseguirmos alcançar todas as necessidades e riquezas do País,
é que trago um assunto referente a nossa Amazônia,
da qual meu Estado faz parte. É um tema importante
que talvez cause perplexidade a algumas pessoas que
estão nos assistindo. Reﬁro-me à pirataria.
Ultimamente, alguns periódicos têm denunciado
uma nova modalidade de pirataria que estaria ocorrendo
na Amazônia brasileira, região, aliás, que desperta a
cobiça internacional, em função de seus riquíssimos
recursos naturais, conhecidos por nós em grande parte.
Agora, o mais novo alvo da cobiça internacional seria a
água do rio Amazonas, que estaria sendo contrabandeada em grandes petroleiros para outros países. Em
meio às denúncias, não falta quem aponte o destino
desses petroleiros: países do Oriente Médio, onde esse
bem é extremamente escasso.
A explicação para a prática da hidropirataria seria
o alto custo do processo de dessalinização da água do
mar. Assim, os navios petroleiros estariam enchendo
os seus tanques com cerca de 250 milhões de litros
de água doce, junto à foz do rio Amazonas, antes de
ela se misturar com a água do mar.
Embora graves, Sr. Presidente, essas denúncias
são controversas. A Agência Nacional de Águas infor-
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ma ter conhecimento das denúncias e aﬁrma não se
tratar de hidropirataria. Dirigentes e técnicos do órgão
explicam que tal tipo de contrabando seria economicamente inviável. Para eles, os navios estrangeiros
estão, na verdade, fazendo lastro com água da bacia
amazônica antes de voltarem para o alto-mar, o que
– reconhecem – não reduz a ilicitude e a gravidade
desse procedimento.
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Ouço o
Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Devo
confessar que é a primeira vez que ouço falar sobre
essa possibilidade de hidropirataria. Porém, de há muito
ouvimos que as nossas riquezas – recursos minerais
e nossa biodiversidade – vêm sendo pirateadas. Ainda
não havia ouvido falar de hidropirataria, mas não descarto essa possibilidade. Seguramente, sem dúvida
alguma, a água potável é um dos insumos mais importantes, mais caros e mais raros deste novo século.
Há quem prognostique que, se houver uma terceira
guerra, ela será pela água. Então, é importante que as
nossas autoridades atentem para essa particularidade
e vejam que, se isso estiver acontecendo, no mínimo,
o País está perdendo divisas. Se a água está sendo
utilizada para lastrear navios que – se fosse caminhão, diríamos que estaria com a “carroceria batendo”
– voltam vazios do nosso território, é algo, no mínimo,
estranho. V. Exª tem razão em trazer essa preocupação à Casa e alertar as autoridades brasileiras. Se o
Brasil é um país rico nesse insumo, é hora de darmos uma certa segurança ao povo brasileiro de que
seu patrimônio não está sendo contrabandeado com
prejuízos irreparáveis para a sociedade. Cumprimento
V. Exª pelo tema que traz a esta Casa.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Senador
Leomar Quintanilha, incorporo ao meu pronunciamento
as suas referências. Quero deixar bem claro que o material que trago baseia-se na denúncia de periódicos,
o que me chamou bastante a atenção. Informações de
um território tão grande como a Amazônia realmente
custam a chegar a todos nós. Temos uma fronteira praticamente desabitada, praticamente ao deus-dará.
Trouxemos esse tema à Casa para chamar a atenção das autoridades de modo que possam ir atrás dos
prejuízos que estamos tendo em nossa região. Baseei-me em notícias de jornais e em informações que
buscamos na Agência Nacional de Águas. De início,
houve suspeita de hidropirataria; depois, com as informações da referida Agência, ﬁzemos uma composição
que vamos continuar elucidando.
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Se, de fato, o interesse dos navios estrangeiros
fosse contrabandear água doce, a subtração da água
em si não teria maior gravidade. A Amazônia tem, na
estimativa mais conservadora, 12% da água doce de
todo o Planeta. O rio Amazonas, sozinho, tem uma
vazão média de 200 mil m3 por segundo. Vale dizer,
em pouco mais de um segundo o colossal rio encheria
todos os tanques de um petroleiro.
Entretanto, outros motivos impõem a imediata repressão à atuação desses petroleiros e a apuração das
responsabilidades. O primeiro deles é a preservação
da nossa soberania, seguindo-se a necessidade de
prevenir danos ambientais. Além disso, é fundamental
zelar pela preservação de nossa biodiversidade e evitar
alguns riscos que, embora pareçam remotos, não podem ser desprezados, como um eventual envolvimento
dessas embarcações com o narcotráﬁco.
Em ofício que me foi dirigido há dias pelo Diretor
da Área de Regulação, Ivo Brasil, a Agência Nacional
de Águas informa ter conhecimento das denúncias e
esclarece que os navios petroleiros que navegam no rio
Amazonas são procedentes da Venezuela e do México.
Essas embarcações têm como destino a reﬁnaria de
Manaus, conforme contrato de fretamento ﬁrmado com
a Petrobras, e a água é utilizada para fazer lastro na
viagem de retorno, depois que os tanques de petróleo
são esvaziados.
Esse procedimento não teria maiores implicações
se não houvesse risco de contaminação do rio e dos
manguezais com os restos de petróleo do tanque, como
reconhece a própria Agência Nacional de Águas.
Citando uma das denúncias veiculadas pela mídia, o ofício destaca: “Um fato mais grave e relevante
que a reportagem deixou de abordar, e que deve estar
ocorrendo, é que os navios, antes de armazenarem
água, devem estar lavando seus tanques e atirando
no rio restos de petróleo que ﬁcam retidos (...). Esse
fato é extremamente grave e relevante e merece uma
investigação profunda e a aplicação das leis com o
devido rigor.”
A ANA acredita ainda que os petroleiros recolhem
a água do rio porque é adequada para a formação de
seu lastro, porque não contém sal, como é o caso das
águas próximas do mar.
Ao que parece, a ﬁscalização tem-se mostrado
insuﬁciente e a repressão, inexistente. Na visão da
Agência Nacional de Águas, entretanto, essa situação vai mudar. Isso porque essa prática dos petroleiros foi um dos assuntos debatidos no Seminário
Sociosfera na Amazônia, promovido em Belém, em
outubro último, com a participação de representantes
da Marinha do Brasil, de órgãos ambientais diversos
e da própria ANA.
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Sr. Presidente, SRAs e Srs. Senadores, é absolutamente urgente e necessário que nossas autoridades
façam valer nossa legislação, em defesa da nossa soberania e do meio ambiente. Entre outros dispositivos,
há que se respeitar o art. 20 da Constituição Federal,
que classiﬁca as águas brasileiras como bens da União;
a Política Nacional de Recursos Hídricos, que deﬁne
a água como um recurso limitado, dotado de valor
econômico, e que estabelece o poder público como
responsável pela licença para uso dos recursos hídricos; e a Lei nº9.969, que “dispõe sobre a prevenção,
o controle e a ﬁscalização da poluição causada por
lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou
perigosas em águas sob jurisdição nacional”.
Sr. Presidente, chamo a atenção para o início do
nosso pronunciamento, quando ﬁxamos uma expectativa de hidropirataria. Agora, na parte ﬁnal, estamos
nos detendo à questão da poluição dos nossos rios,
porque esses navios que descarregam o petróleo fazem
a lavagem dos seus tanques e jogam no rio Amazonas
aquele material que vai contaminar as nossas águas.
O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Senador Papaléo Paes, permite-me V. Exª um breve aparte?
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Com
muita honra, Senador.
O Sr. Marco Maciel (PFL – PE. Com revisão
do orador.) – Senador Papaléo Paes, como sempre
ocorre, V. Exª vem à tribuna trazendo tema de interesse
nacional. É este o caso, quando V. Exª chama a atenção para a importância de zelarmos, cada vez mais,
pelo meio ambiente em seus muitos aspectos. Isso é
oportuno quando, novamente, são criadas condições
no mundo para que o Protocolo de Kyoto entre efetivamente em vigência. Já atingiu número indispensável
para que possa entrar em vigor, mas é importante que,
ao lado disso, haja também consciência ecológica por
parte das grandes lideranças do mundo, sobretudo
dos países mais desenvolvidos. De modo particular,
o Brasil, que sediou a Convenção Internacional sobre
Meio Ambiente, em 1992, não pode ﬁcar atrás nessas
preocupações ambientais, mesmo porque, conforme
V. Exª salientou, médico que é, a questão ambiental
afeta a higidez e a saúde das pessoas e por que não
dizer – das nações. Felicito V. Exª e desejo que seu
discurso seja devidamente levado em consideração
pelas autoridades públicas brasileiras, especialmente
pelos integrantes do Poder Executivo.
O SR. PAPALÉO PAES (PMDB – AP) – Senador
Marco Maciel, com muita honra, incorporo as palavras
de V. Exª ao meu discurso. V. Exª reconhece a importância desse tema, pelo conhecimento e experiência que
tem de homem público, de Vice-Presidente da República
que foi por oito anos, considerando que é relevante esta

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

tribuna para que o Presidente da República e todas
as autoridades brasileiras estejam atentas a tratar o
Brasil como um país jovem, que tem um futuro brilhante pelas reservas naturais que possui. Sabemos
que, principalmente na Amazônia, há reservas que
não são apenas do Brasil, mas são reservas de que o
mundo necessitará daqui a alguns anos.
Então, temos que lutar pelo que é nosso, trabalhar com dignidade pelo que temos, sabermos explorar
com responsabilidade, para que realmente o nosso
País venha a se desenvolver cada vez mais.
Ao registrar, Sr. Presidente, a atenção do Dr. Ivo
Brasil, Diretor da Área de Regulação da ANA, reitero
meu apelo para que essa agência e os demais órgãos
envolvidos com as denúncias aqui relatadas ajam com
presteza e rigor em defesa dos recursos hídricos no
nosso meio ambiente e da nossa soberania.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos.
PSDB – TO) – Concedo a palavra ao próximo orador
inscrito, o nobre Senador Mão Santa, do PMDB do
Piauí.
S. Exª dispõe de até vinte minutos.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Senador
Eduardo Siqueira Campos, que preside esta sessão
de segunda-feira, SRAs e Srs. Senadores presentes
na Casa, brasileiras e brasileiros que assistem a esta
sessão pelo sistema de comunicação do Senado, Senador Marco Maciel, talvez V. Exª seja o mais pacíﬁco
político brasileiro.
Venho a esta tribuna advertir o nosso Presidente
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de cuja vitória
nós participamos.
O Brasil assiste a uma peleia muito interessante
entre o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso e
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Confesso que
nunca votei em Fernando Henrique Cardoso. Em 1994,
o meu Partido, o PMDB, tinha candidato próprio, Orestes Quércia, em quem votei. Perdemos a eleição.
Como Shakespeare diz, não há bem nem mal; o que
vale é a interpretação, é o pensamento.
Perdeu o PMDB, mas ganhou ensinamento.
Naquele instante, o PMDB elegeu nove Governadores. Um quadro vale por dez mil palavras. Esse é o
quadro que apresento ao meu Partido, que vai realizar convenção.
Quero lhe dizer, Senador Papaléo Paes, que se
não tivesse havido a candidatura de Quércia, eu não
teria sido eleito Governador do Estado do Piauí. Fui
para o segundo turno; o Quércia me proporcionou sua
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estrutura de comunicação, de televisão e chegamos
até aqui.
Em 1998, fui reeleito pela vontade do povo do
Piauí. Também não votei em Fernando Henrique Cardoso, nem votei de novo em Lula. Votei em Ciro Gomes,
que era do nordeste, companheiro vizinho – “Mateus,
primeiro os teus”! Não ganhamos.
Ao terminar a última eleição, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, cuja cultura ninguém pode
esconder, principalmente política – em função da sua
formação de sociólogo e de professor universitário do
mundo – na sua saída, fez o mais importante pronunciamento da sua existência, Senador Marco Maciel. Assisti
à sua entrevista e acredito que, naquele momento, ele
tinha a satisfação do cumprimento da sua missão.
O Presidente analisava que cada governante tem
de ter a sua meta. Foi assim com D. Pedro I, que proclamou a independência; com D. Pedro II, que garantiu
a unidade deste Brasil grandão; foi assim com os militares, que trouxeram a República e que combateram,
dizem, o comunismo; foi assim com Getúlio Vargas, que
trouxe as leis trabalhistas e o nacionalismo; foi assim
com Juscelino Kubitscheck, que trouxe auto-estima e
desenvolvimento; foi assim com o Presidente Collor,
que abriu a comercialização para o mundo; e foi assim
com os Presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique
Cardoso, que acabaram com o monstro da inﬂação.
Quis Deus que entrasse neste plenário, neste instante, aquele a quem, sem dúvida nenhuma – Deus
escreve certo por linhas tortas –, coube a página mais
importante da nossa história política, que foi a redemocratização deste País, sem um tiro, sem uma bala, sem
morte, apenas com a sua paciência e persistência: o
Presidente Sarney.
Cada um tem a sua missão. Entendo e faço meu
aquele raciocínio do Presidente Fernando Henrique
Cardoso: o Presidente Lula teria a sua meta, que não
era dele, era do povo, era desta Nação; como a meta
do Presidente Sarney não foi dele, mas a imposição
do destino.
O governante não faz. É como diz, Presidente
José Sarney, Ortega Y Gasset: “O homem é o homem
e suas circunstâncias”.
Vamos fazer justiça, Presidente Lula!
O Presidente Fernando Henrique Cardoso lhe
aconselhou: “É a violência o que tem que enfrentar”.
O Presidente Lula ainda está em tempo. Está encerrando a metade do jogo.
Não adianta, o homem não impõe; a história é
que impõe as suas necessidades.
A violência está aí – sei que é velha! Senador
Marco Maciel, lemos a Bíblia. Sabemos que esse negócio de violência é coisa velha: Caim, Abel, veio por aí
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e atingiu o mundo todo. Pares cum paribus facillime
congregantur, ou seja, Violência atrai violência. Vejam
o Presidente José Sarney com a sua cultura! Mas que
a violência tem aumentado, tem.
Quero dar a contribuição do PMDB para a governabilidade.
Tenho muita admiração pelo currículo do Presidente Sarney, que, na sua humildade, relembra: “A
grandeza democrática permitiu um operário chegar à
Presidência da República”.
É o que os italianos no Renascimento diziam:
Tem que haver virtù et fortuna, virtudes e sorte. Lula
chegou à Presidência. Existem as virtudes, mas estamos vivendo nesse mar de violência.
Permita-me o PT, que está no Governo com o
apoio do PMDB, que represento, falar sobre a sua luta, a
sua história e o combate que travou com a ditadura.
A mensagem última de Ulysses: “Ouça a voz
rouca das ruas”. Entendo, Senador Marco Maciel, que
a grandeza do PMDB é estar sintonizado com as ruas.
Quem vive nas ruas é o povo.
Quero apresentar o mais importante para a governabilidade. Sei que o nosso Presidente da República é
pleno de virtudes e tem uma inteligência extraordinária.
Não se chega à Presidência da República sem essas
virtudes. Porém Sua Excelência não é muito afeito
a estudar. Quero dar a minha contribuição, já que o
Presidente está peleando com Fernando Henrique,
Presidente José Sarney.
Uma vez, fui ao Palácio, e o Presidente, Senador Papaléo Paes, levou-me à biblioteca. Há uma biblioteca geral, grande e bonita, que o Presidente José
Sarney conhece muito bem, e uma biblioteca privativa no quarto do Presidente, onde havia, inclusive,
um livro com o qual eu o presenteei: Mistiﬁcação das
Massas. Constatei que o livro de cabeceira dele era de
Norberto Bobbio, que é uma inspiração para o Brasil.
Intelectual, professor de Direito, Senador vitalício da
Itália. A Itália do Renascimento; a Itália da bússola,
que trouxe a globalização; da imprensa, da pólvora,
dos grandes homens.
Senador Sarney, é tempo de pensarmos na
questão do Senador vitalício para enriquecer esta
Casa. A Itália, de tanta história e grandeza, já adota
esse sistema. Quanta contribuição podem dar esses
homens! Deus, que é bom, permitiu estarem entre nós
o Presidente José Sarney e o Senador Marco Maciel.
Mas e se eles não quisessem ter retornado? Pela sua
experiência, poderiam ter sido convertidos em vitalícios.
Está na época de estudarmos, nesta Casa, o assunto
do Senador vitalício, como ocorre na Itália.
Norberto Bobbio foi reconhecido e morreu há
pouco tempo. Foi Senador vitalício e viveu as diﬁcul-
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dades. São vários os seus livros. Este sintetiza tudo a
seu respeito. Como Platão, que escreveu para Sócrates,
o assistente de Norberto Bobbio, Michelangelo Bovero, publicou toda a sua obra nesta: “Teoria Geral da
Política”. A título de contribuição,quero oferecer esse
livro, depois de o ter lido e estudado na íntegra, ao
Presidente da República.
Ler é chato e demora. Bom é cinema ou novela,
pois é rápido e resumido. Mas esse livro diz tudo, Senador Papaléo Paes. As 716 páginas – 716 páginas.
Quero oferecer ao Presidente Lula, candidato no
qual votei, a minha contribuição de eleitor, de Senador,
e a contribuição do PMDB para a governabilidade.
Atentai bem, Presidente da República, para o
que diz Bobbio:
(...) ’a estreita conexão entre esses três problemas parece evidente:
a) o objetivo do corpo político é garantir aos indivíduos a asseguração da vida, da liberdade e dos
bens;
b) quando o governo já não é capaz de garantir
a segurança, o dever de obediência política, ou seja,
o dever de obediência perde o sentido;
c) o melhor modo de se conseguir essa garantia
é um legislativo fundado no consenso e um executivo
dependente do legislativo’.
No entanto, o que está havendo é a inversão
disso. No Brasil, estamos atrapalhados, por isso esta
Casa precisa muito do Presidente Sarney.
Atentai, Presidente Sarney, para o lema positivo
“Ordem e Progresso”. O Executivo legisla e, de 65, ele
fez 62 medidas provisórias. Não temos tempo para
fazer leis boas e justas, mas atropeladas. No Judiciário,
vejam a interpretação daquele fato da eleição, da verticalização desde os Vereadores. Tenho analisado,
porque esta Casa é para isso. O certo é que o mais
qualiﬁcado de todos eles é o Ministro Marco Aurélio,
à imagem do Rei Salomão.
Sou médico, Papaléo, como V. Exª, e sei que
apenas podemos tirar a vida em dois casos: quando
cardiopatia grave acomete a mãe ou esta foi submetida a estupro. No entanto, estamos lentos, pois
os fatos fazem a lei. Não havia essa parafernália que
nos possibilita o diagnóstico de anencefalia, assim o
Judiciário está fazendo, por retardamento, uma lei que
vem de um fato.
Precisamos colocar ordem nas coisas que estão acontecendo com a harmonia dos três Poderes:
o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E este País
estaria mais atrapalhado se não fosse a sabedoria do
Presidente Sarney, quando, há pouco tempo, Judiciário
e Executivo se estranharam.
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São esses os reﬂexos. Miterrand, no seu último
livro, já com câncer, pediu a colaboração de um companheiro que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura,
dizendo que queria deixar ao mundo essa mensagem. Ele, que governou por quatro anos a França da
liberdade, igualdade e fraternidade, disse que o mais
importante é se fortalecerem os contra-poderes. Esta
é a verdade: o Executivo fortalece o Legislativo, o
qual fortalece o Judiciário, que, por sua vez, fortalece
o Executivo.
Resumindo, Norberto Bobbio disse que o mininum minimorum que se tem que exigir do Governo é
que dê segurança à vida, à liberdade e à propriedade,
porque sem isso ele não existe.
Atentai bem: quem tem segurança à vida neste
País? Quem tem segurança à liberdade e à propriedade?
A edição de hoje do jornal O Globo traz a seguinte
manchete: “Jornal argentino alerta para a violência do
Rio”. Poderiam dizer os que fazem o Governo que o
Senador Mão Santa está trazendo história da velha
Itália de Norberto Bobbio, que morreu. Mas eu trago
Almir Pazzianotto, jovem, novo, clarividente, advogado
defensor dos trabalhistas, das sindicais, Ministro do
Trabalho do Governo paciente de Sarney, que disse,
em seu artigo “Indefesos”: “a violência é função da
falta de emprego, da perda dos valores”. Esse é o seu
diagnóstico.
O linguajar de Pazzianotto coincide com a inspiração de Norberto Bobbio:
A violência é condômina do desemprego,
das deﬁciências do sistema educacional, da
certeza na impunidade, da ausência de formação proﬁssional, da desagregação familiar, do
abandono da infância e da adolescência, do
intenso ﬂuxo migratório que retira o homem
do seu meio ambiente. (...)
O combate à violência, porém, somente
trará resultados efetivos quando o mercado de
trabalho se expandir e satisﬁzer as necessidades da população desempregada. Como declarou o desembargador Marco Antonio Nahun,
do Tribunal de Justiça de São Paulo, ‘não basta
legislação severa e polícia violenta e forte. O
que diminui (a criminalidade) é uma política
social em que o pai tenha emprego’.
O Presidente da República tem boa intenção,
mas só isso não resolve. É necessário, como disse
Fernando Henrique, competência.
Ninguém admira mais o Presidente da República
do que o José Alencar, mas a sabedoria popular diz:
“cada macaco em seu galho”. O Ministério da Defesa
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não é o galho do grande líder e extraordinário homem
que é José Alencar. Seria o mesmo que me mandarem
ou ao Papaléo para Alcântara, para fazer um estudo
dos foguetes brasileiros. Saberíamos os princípios
administrativos, mas seria melhor ver o Papaléo no
Ministério da Saúde ao invés de soltando foguete. José
Alencar não está no seu galho.
Talvez o Presidente da República não tenha tido
a minha sorte e a minha experiência. Sou Oﬁcial da
Reserva não remunerada, pois ﬁz CPOR.
A violência está aí e é tão grande que cito o jornal
da Argentina. É deboche. Não vou lê-lo, mas ele diz
que se o turista chega com muitas malas é porque tem
dinheiro, então é fotografado e o assalto é planejando
pelo celular, já no aeroporto.
Como um quadro vale por dez mil palavras, atentai bem, em 2003, Presidente Lula, foram assassinados 7.998 pessoas no Rio de Janeiro. A televisão
nos mostra que, na guerra de Bush contra o Iraque,
morreram muito menos pessoas, ou seja, houve um
quarto das mortes ocorridas no Rio de Janeiro, onde
há uma guerra constante. Isso é uma violência.
Presidente Lula, Vossa Excelência, só tem um
rumo. A sua meta é essa. Aliás, não é a meta de Vossa Excelência, é necessidade. Atentai bem! O jornal
O Globo diz: “Sete mil e novecentas e noventa e oito
pessoas, no Rio, foram assassinadas em 2003.” O
número de pessoas que morreu na guerra do Iraque
foi de um quarto desse.
No Brasil, 110 pessoas são vítimas de homicídio a cada dia. No Rio são assassinadas 18 pessoas
por dia.
Sr. Presidente da República, Sr. Ministro da Defesa, o RDE e o RISG nos dizem: a Polícia é uma força
acessória. Lá, sem dúvida nenhuma, Senador Rodolpho
Tourinho, a Polícia, pelo Regimento, pelo RDE, pelo
RISG, é uma força acessória do Exército, da Marinha
e da Aeronáutica, que são as grandes. Então, ela tem
que estar vinculada, tem que ter o sentido da unidade
de comando, da unidade de direção e da hierarquia.
Penso então que estamos precisando do nosso
Vice-Presidente, da sua inteligência, da sua capacidade de criar emprego, trabalho e riqueza. Vamos buscar a pessoa certa das Forças Armadas – que têm
tradição –, porque vivemos em guerra interna, esta é
a verdade.
Senador Papaléo Paes, vou citar um fato: no ﬁm de
semana, o meu assessor, o Mourão, um jovem bonito,
simpático, que só faz o bem, pacíﬁco, foi assaltado por
uma gangue. Deram 18 facadas nele. O País está em
guerra! Esse é o quadro aqui, funcionários, jornalistas.
Essa é a realidade, Presidente Lula! Não tem Duda que
esconda isso. Aliás, Deus castiga – já castigou.
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Veja o que o povo diz, Presidente. É mais fácil
tapar o sol com uma peneira do que esconder a verdade. E esta é a verdade: no Rio de Janeiro está morrendo mais gente, em um ano, do que no Iraque, na
guerra do Bush. Isso não existe, Senhor Presidente.
Acorde!
Essa é a aliança do PMDB, que nasceu com o
compromisso de defender o povo, de levar a mensagem
do povo, que nasceu com um projeto brasileiro.
Nas minhas andanças, Senador Papaléo Paes
– em homenagem a V. Exª –, lembro-me de Afrânio
Peixoto que, em seu primeiro livro de higiene, dizia:
“No Brasil, quem faz saúde pública é o sol, a chuva e
os urubus”. Era o tempo da febre amarela. E agora digo
eu, Senador Rodolpho Tourinho. A única coisa séria
que ouvi foi um jornalista que disse. Ele disse que por
onde andava, podia ser em uma favela, na Rocinha,
no Nordeste, no Amazonas, onde havia uma igreja, a
violência era menor. Portanto, o que ainda combate
a violência e faz a paz é a formação cristã do povo
brasileiro. Amai-vos uns aos outros! Meu patrono andava com uma bandeira que dizia: “Paz e bem”.
Então, a segurança ainda existente no Brasil, o
Governo do Fome Zero, e a violência que ainda não
existe temos de agradecer à formação cristã do nosso
povo.
Era o eu que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Eduardo Siqueira Campos, 2º Vice-Presidente, 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 Marco Maciel,
por 20 minutos, como orador inscrito.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP)
– Tem a palavra, pela ordem, o Senador Rodolpho
Tourinho.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever
para uma comunicação inadiável após o pronunciamento do Senador Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB – AP)
– O pedido de V. Exª será atendido.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, SRAs e Srs. Senadores, o “Pólo Médico
do Recife”, conjunto de unidades hospitalares e de
apoio na área de saúde, para cujo desenvolvimento
tanto tenho me empenhado ao longo de minha vida
pública, pode contabilizar duas signiﬁcativas vitórias
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na estratégica área de processamento de sangue e
seus derivados.
Reﬁro-me inicialmente à inauguração, no dia 29
do mês passado, do novo Hospital de Hematologia
do “Hemope”, sigla de Fundação de Hematologia e
Hemoterapia de Pernambuco, instituição concebida
há 27 anos ao tempo em que governava Pernambuco
Eraldo Gueiros, por proposta de, na época, do então
Secretário de Saúde, Professor Fernando Figueira,
e teve decidido apoio das administrações seguintes,
sendo oportuno citar os nomes dos ex-governadores
Moura Cavalcanti, graças à visão e ao empenho de
seu secretário Gustavo Krause; Marco Maciel, Roberto Magalhães, Miguel Arraes, Joaquim Francisco e
do atual governador Jarbas Vasconcelos, cuja Secretaria da Saúde esteve conﬁada durante seis anos ao
secretário Guilherme Robalinho, tão desveladamente
dedicado à causa.
As novas instalações do Hemope, como assinalou
o presidente da Instituição Aderson Araújo, compreendem quatro pavimentos para atendimento a pacientes
externos, inclusive pronto atendimento, ambulatórios
e hospital-dia, além de dois pavimentos destinados a
internamento em pediatria.
O novo hospital está equipado com 83 leitos,
20 destinados a internamentos e seis para emergências, e oferece serviços de ambulatório, transfusões,
quimioterapia e ﬁsioterapia. A Fundação Hemope, instituição de direito público, com a nova unidade terá
reforçada sua atuação não só na capital do Estado e
Região Metropolitana, mas em 10 regiões do interior,
dando cobertura a Pernambuco e Estados Vizinhos,
apoiando estabelecimentos hospitalares das redes
pública e privada.
Funciona como unidade integrante do sistema,
o conceituado Centro de Transplante de Medula Óssea. Em associação com o Lafepe e a Octapharma,
produzirá em breve fatores de coagulação sanguínea
e gamaglobulina, além de albumina humana e produtos para o tratamento de hemoﬁlia e deﬁciências imunológicas. Outro projeto de enorme alcance cientíﬁco
e social que estará em operação até o ﬁnal deste ano,
será o banco de sangue de cordão umbilical e placentário, frise-se, o primeiro do Nordeste.
O Hemope, tendo sido criado dentro da Fundação
de Ensino Superior de Pernambuco, hoje Universidade
de Pernambuco (UPE), mantém íntimo trabalho junto
às nossas universidades e convênios de intercâmbio e pesquisa com outras instituições de ensino no
País e no exterior, formando o exemplar binômio com
relevantes ganhos para as partes e, principalmente,
da população e dos estudantes beneﬁciados, com o
atendimento médico-hospitalar e o apoio acadêmico,
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inclusive com a concessão de bolsas de ensino. No Hemope são administrados a disciplina de hematologia, do
Curso de Medicina da Universidade de Pernambuco, e
programas de apoio à operários, em associação com
o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT.
Outro ponto a destacar na atuação do Hemope é
sua singularidade em signiﬁcativos aspectos de atendimento. É a única instituição médica de Pernambuco que
atende às doenças do sangue, de adultos e crianças,
com realce para casos como leucemia e linfomas.
Na obra a que me reﬁro foram realizados investimentos superiores a seis milhões de reais, com 90%
de recursos federais e 10% de contrapartida estadual
e oriundos de convênio assinado no tempo em que era
Vice-Presidente, na administração Fernando Henrique
Cardoso, por intermédio do então Ministro José Serra,
operoso titular da Pasta da Saúde.
No discurso que pronunciou na citada solenidade
dos novos melhoramentos do Hemope, o seu presidente Aderson Araújo fez um breve histórico, do qual
destaco os seguintes trechos:
Cumpre-se assim a visão de futuro de
Michel Jamra, Monteiro Marinho, Luiz Gonzaga dos Santos, Tácito Barbalho e muitos
outros hematologistas e hemoterapeutas do
Brasil e do mundo. Hematologia e hemoterapia precisam andar juntas, elo a elo como uma
corrente, para que possam crescer unidas e
fortes, técnica e cientiﬁcamente humana e
politicamente.
No Rio de Janeiro, o sucesso do Hemorio prova
isso; no Recife, o sucesso do Hemope prova isso e em
Manaus, o sucesso do Hemoam prova isso; em Belém
e Belo Horizonte, Hemopa e Hemominas começam
a provar isso. No Brasil afora, agora incentivados por
programas que se delineiam no Ministério da Saúde,
especiﬁcamente na Coordenação da Política do Sangue, os hemocentros passam a colocar a assistência
hematológica em suas missões fortalecendo, dando
corpo e relevância às suas ações de alta complexidade, crescendo biunivocamente.
Aqui no Hemope tivemos que trilhar um caminho
complicado, improvisado, que, no entanto, deu-nos força
e criatividade para enfrentar todas as adversidades e
desconhecimentos. Não faltaram diﬁculdades econômicas e ameaças, mas continuamos crescendo, melhorando, superando obstáculos explícitos e ocultos.
O hospital-dia, assim como as instalações das
unidades pediátricas, que pretendemos pôr em funcionamento assim que formos autorizados pelo governo
do Estado a abrir concurso, é uma instalação modesta,
mas muito bela.
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Tudo isso é fruto do destemor de Meirione Costa
e Silva, que veio de longe sacriﬁcar seus dias e lazeres por esta causa, e do amor, da raça, do carinho e
do comprometimento pessoal de vida e de saúde de
Alita Andrade Azevedo.
Arrancando um projeto do Reforsus quase sem
salvação, Alita arregimentou um monte de adeptos
junto a Rosa Arcuri, Fátima Bandeira, Ângela Maia,
Márcia Borba, Sandra Helena, Polion Gomes, Reynaldo
Maranhão, Geilma, Carlão, Cel e CPE, e outros mais,
heróis anônimos, ou melhor, não nominados (porque
seria impossível citar todos) que se sacriﬁcaram durante
os mais de três anos de obra, ora nas brigas para que
o dinheiro chegasse, ora na obra, para que a Brandão
Cavalcanti a adiantasse.
O resultado já estamos vendo, quer dizer, já estamos vivendo, desde quando a obra foi apresentada,
aos servidores e servidoras do Hemope, há pouco
mais de um mês.”
E acrescentou:
Não vamos inaugurar uma obra para um
dia funcionar, vamos inaugurar a obra de uma
unidade já em funcionamento.
E saibam todos e todas o por quê! Simplesmente porque não pudemos parar um
só minuto. Porque somos exclusivos! Não há
outro serviço que possa atender muitos dos
nossos doentes. Quase nenhum outro hospital
pode sequer fazer um adequado diagnóstico
de uma doença hemorrágica, de uma anemia
hereditária, de uma leucemia. Nenhum outro
serviço atende a leucemia do adulto, muito
menos as mielodisploasias e as insuﬁciências
medulares.
E concluiu:
Portanto, agradeço, sobretudo, a esses
heróis e heroínas.
Agradeço em nome do Hemope as contribuições do Ministério da Saúde quanto à
liberação das verbas do Reforsus e do Fundo
Nacional de Saúde; do Governo do Estado,
quanto à liberação de verbas de contrapartida
e pela concordância e apoio da Secretaria de
Saúde na continuidade das obras e especialmente ao senador Marco Maciel, que, quando
Vice-Presidente da República, trabalhou na
articulação das verbas do Fundo Nacional
de Saúde, via Anvisa. Agradeço a Brandão
Cavalcanti por levar, com as diﬁculdades que
conhecemos, a obra até o ﬁm.
Por ﬁm, agradeço à Meirione e à Alita o
especial empenho na realização deste sonho,
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assim como a minha sorte de ter tido a oportunidade de inaugurar esta obra na presença de
pessoas tão ilustres, durante as festividades
de aniversário de 27 anos do Hemope.
O professor Aderson, encerrou sua emocionada
alocução prestando duas homenagens:
Para fazer justiça e atender aos inúmeros
pedidos de servidores e servidoras do Hospital
de Hematologia – Hemope, aproveito o ensejo
para denominar a unidade de Hematologia
Pediátrica, como unidade de Pediatria Alita
Andrade Azevedo.
Por ﬁm, mas não menos relevante, peço
a todos uma salva de palmas em memória do
nosso querido, e também destemido, João de
Lemos Vasconcelos Neto, que, certamente, em
outro nível de vínculo, está conosco, ligado
nesta emoção, comemorando com a gente e
desejando-nos toda sorte e garra deste mundo,
em que, por ora, estamos vivendo.
Ao evento, entre outros, estiveram presentes o
eﬁciente vice-governador Mendonça Filho, representando o operoso Governador Jarbas Vasconcelos, o
então Secretário de Saúde Guilherme Robalinho, que
fez excelente exposição sobre o tema, o Ministro da
Saúde Humberto Costa e seu Coordenador de Política
de Sangue, João Paulo Baccaro Araújo, a Secretária
de Governo do Estado, Dra. Lucia Pontes, o Secretário
de Saúde da Prefeitura do Recife, Gustavo Couto, o
Presidente da Câmara Municipal da capital, Vereador
Waldemar Borges, os presidentes de órgãos de classe,
Drs. Ricardo Paiva (Cremepe), André Luongo (Sindicato dos Médicos) e Alexandre Matos (Presidente da
Associação dos Hemofílicos) e os ex-presidentes da
Instituição, Luiz Gonzaga dos Santos – o primeiro a
presidir o Hemope – Tácito Portela Barbalho, Cândida
Cairutas, Divaldo de Almeida Sampaio, Cristina Carrazzonne e Meirione Costa e Silva.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, a outro assunto ligado ao tema, desejo, por pertinente, referir-me.
Trata-se da sanção presidencial, depois de aprovado
pela Câmara e Senado, à criação da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás),
órgão do Governo Federal destinado à produção de
hemoderivados, cujo objetivo é dar ao Brasil auto-suﬁciência nessa estratégica área, entre eles os fatores
VIII e IX, essenciais no tratamento de hemofílicos, que
tanto aﬂige a vida de milhões de brasileiros.
Com a operação da citada empresa, o nosso
País poderá continuar se desenvolvendo no campo
da ciência e tecnologia e, por outro lado, reduzir suas
importações de hemoderivados.
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A criação da novel instituição dá seqüência aos
trabalhos gestados no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o que me permite chamar
a atenção para os ganhos da Administração Pública
em dar continuidade a acertadas ações dos governos
precedentes.
Espera-se que já em 2008 esteja em funcionamento a referida Unidade de Hemoderivados. A Hemobrás terá sede em Brasília, contudo sua fábrica deverá
ﬁcar localizada em Pernambuco. Desejo registrar que
o Sr. Presidente da República e o Ministro da Saúde,
Humberto Costa, já reiteraram, conforme publicaram os
jornais e divulgaram os noticiosos de rádio e televisão,
que esta é uma decisão tomada. Esperamos, portanto,
que o Decreto regulamentando a lei nº 10.972, de 02
de dezembro deste ano, seja brevemente publicado,
efetivando, assim, sua localização no Recife.
Não desejo ﬁnalizar sem todavia deixar de registrar a luta dos demais colegas de representação pernambucana nesta Casa, senadores Sérgio Guerra e
José Jorge, além da sensibilidade do líder do governo
Aloísio Mercadante, da atual líder do PT, Senadora Ideli
Salvatti e do ex-líder Senador Tião Viana, selando no
Senado Federal o compromisso de situar em Pernambuco a unidade de hemoderivados.
Encerro, assim, expressando a certeza de que
essa conquista não sofra solução de continuidade, o
que ensejará dar ao Nordeste condições de melhorar
os seus serviços de saúde e ampliar nossa expertise
nas tecnologias estratégicas do sangue. Tanto isso é
verdade, que a Constituição estabeleceu rígidos controles sobre a produção de hemoderivados e outros
insumos.
Ademais, como nos lembram os rituais de louvor
a Deus, o sangue é o símbolo da vida.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PMDB –
AP) – Concedo a palavra ao nobre Senador Rodolpho
Tourinho, para uma comunicação inadiável.
S. Exª terá até 5 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, SRAs e Srs. Senadores, tenho vindo
freqüentemente a esta tribuna tratar de um tema que
considero muito importante para o Nordeste: o isolamento energético dessa Região e a importância vital
de sua interligação às demais Regiões do País, quer
em termos de linhas de transmissão, quer em termos
de transporte de gás natural.
Devido a essa limitação, o Nordeste é a Região
que mais tem dependido de fontes externas para o seu
abastecimento de energia elétrica. Cerca de 60% vêm
de geração hidráulica própria, do rio São Francisco,
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mas os outros 40% vêm ou de termeletricidade, que
está sujeita ao suprimento do gás, ou de transmissão
de energia através de linhas de transmissão de outras
regiões do País.
Repito: o Nordeste depende de outras fontes, e a
previsão é de que, num horizonte de dois anos, essa
tendência piore. De 25% de dependência de fontes
externas existente hoje na área de transmissão, passaria para 40%.
Há duas formas de se fazer a interligação do
sistema elétrico: via linhas de transmissão e, repito,
por meio da rede de gasodutos.
Quanto à interligação pelas linhas de transmissão,
é preciso que se tenha em mente que a estratégia de
expansão de suprimento baseada nessa alternativa
cria a dependência do Nordeste, mais uma vez, às
condições de oferta em outras regiões. Ou seja, se por
acaso vier a ocorrer uma crise hidrometeorológica, a
prioridade será dada ao Sudeste e não ao Nordeste,
porque, naturalmente, não se transmitirá energia se
não houver excesso para transmissão.
Deve-se entender que um modelo seguro de suprimento de energia não pode se basear apenas nos
“excedentes” de outra região. É necessário também trabalhar com a segunda alternativa, que é o suprimento
externo por meio de uma rede de gasodutos, que considero da mais alta importância.
Para essa alternativa de gasodutos, existem várias
vantagens que podemos analisar:
1 – O esgotamento dos potenciais hidrelétricos
e a mudança no regime hidrológico indicam a necessidade urgente da diversiﬁcação da matriz enérgica
do Nordeste;
2 – A expansão baseada em importação de outras regiões por meio de longas linhas de transmissão
compromete a conﬁabilidade elétrica na região;
3 – A baixa complementaridade hidrológica entre o
Nordeste e outros subsistemas reduz os benefícios das
interligações. Uma baixa hidrologia no Sudeste poderia causar problemas, comprometendo o suprimento
do Nordeste;
4 – O aumento da capacidade térmica instalada
nas proximidades dos centros de carga trará mais segurança ao sistema;
5 – Por último, o transporte de energia via gasodutos acarreta custo ambiental menor do que o das
linhas de transmissão.
A complementação do gás natural no Nordeste
está vinculada a dois grandes vetores:
O primeiro é o chamado Gasene – ou gasoduto
Sudeste-Nordeste, que deve interligar Cabiúnas, no
Espírito Santo, a Salvador. Essa é uma obra grande, de
cerca de US$1,3 bilhão, que está sendo tratada como
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prioridade pela Ministra Dilma Roussef, que entende
– corretamente – a importância dessa interligação,
que garantirá no futuro a qualidade e a existência de
energia no Nordeste.
O segundo ponto – que é mais uma medida emergencial – é a construção do gasoduto no campo de
Manati, na Bahia, descoberto recentemente e operado
pela Petrobras, em conjunto com a iniciativa privada,
que dista cerca de cem quilômetros de Salvador. Esse
campo foi descoberto no ano 2000 e pode agregar cerca
de seis milhões de metros cúbicos diários à demanda;
além disso, pode vir a suprir não só essa demanda
inicial, que existirá em termos de termoeletricidade,
como atender às necessidades industriais do Estado,
pois a distribuidora de gás da Bahia, a Bahiagás, hoje
está distribuindo 20% a menos do que poderia, sem
contar com o problema termoelétrico.
Por essa razão, além de representar uma fonte
de suprimento para o Nordeste – é uma fonte de suprimento de gás imediato –, esse projeto deve ser
considero prioritário no momento.
Acabo de chegar de uma solenidade em Mataripe,
Salvador, no Município de São Francisco do Conde,
onde, com a presença do Presidente da Petrobras José
Eduardo Dutra, com o Governador do Estado da Bahia,
Paulo Souto, com o Vice-Governador Eraldo Tinoco e
o Senador Antonio Carlos Magalhães, assistimos ao
início das obras do gasoduto de Manati a Salvador.
Efetivamente, trata-se de uma providência que era
preciso que fosse tomada. São quatro os problemas
que estariam dentro desse: a construção da plataforma
off shore, a construção do gasoduto terrestre, a construção do gasoduto submarino e também a estação
de tratamento desse gás em São Francisco do Conde.
Foi dado início hoje a esse processo.
Chamo a atenção não só para a importância
desse suprimento de gás adicional para ﬁnal do ano
que vem ou início de 2006, mas, sobretudo, para o que
também representa em termos de novos investimentos
na área da Petrobras na Bahia.
Durante muito tempo, a Bahia, Estado onde se
descobriu o petróleo, foi a grande fornecedora desse
produto no Brasil, o que lhe gerou um grande desenvolvimento, inicialmente na área de produção, depois,
com a reﬁnaria Landulpho Alves, a reﬁnaria de Mataripe, com o reﬁno, até a implantação do pólo petroquímico. Então, o petróleo foi sempre absolutamente
fundamental para o meu Estado: gerador de emprego,
de renda, de impostos..
Hoje, nessa inauguração, Sr. Presidente, estávamos a menos de 100 metros do posto inicial da
Petrobras na Bahia, o Candeias nº 1, que entrou em
operação em 10 de dezembro de 1941 – dentro de

Terça-feira 7

163

40439

quatro dias completará 63 anos de produção ininterrupta. Produz hoje apenas 12 barris por dia, mas ainda
produz. E, mais que isso, é muito emblemático o fato de
estarmos perto desse campo, porque o anúncio desse
novo investimento, feito pelo Presidente da Petrobras,
não se limitou ao início de Manati; citou que o Gasene
já está em processo de licitação e que serão investidos nessa área, incluindo alguma parte do Sudeste,
US$3,5 bilhões na malha Nordeste, na malha Sudeste
e na interligação de Manati a Salvador e do Gasene
de Cabiúnas a Salvador.
Pelo fato de a demanda estar maior do que a
oferta de gás, houve outros informes importantes: novos
campos estão sendo explorados na bacia de Tucano,
na Bahia, e será construído um pequeno gasoduto,
que representará a possibilidade de reaproveitamento
dos poços da bacia de Tucano. Possivelmente, haverá
ainda a abertura de novos poços – estes poderiam, ao
longo dos últimos 40 anos, estar produzindo, mas, por
falta da interligação com Mataripe, não estavam.
O motivo maior de minha vinda a esta tribuna
hoje é comemorar a retomada de investimentos da
Petrobras em minha terra, a Bahia. Tenho a convicção
de que o resultado de tudo isso será, além do fornecimento imediato de gás, a perspectiva de geração de
emprego, renda e tributos.
Com muita satisfação, concedo um aparte ao
Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (PFL – PE. Com revisão do
orador.) – Nobre Senador Rodolpho Tourinho, V. Exª
fala não somente com conhecimento de causa, mas
também com a experiência que possui na área, mormente pelo fato de ter exercido, durante a administração do Presidente Fernando Henrique Cardoso, com
competência e eﬁciência, o cargo de Ministro de Minas
e Energia. Portanto, a alocução de V. Exª nesta tarde
é rica de observações e propostas úteis ao País e ao
seu desenvolvimento. É quase tautológico dizer que a
energia é o grande combustível do desenvolvimento.
Se o País deseja crescer, e a taxas cada vez mais
altas, é preciso naturalmente investir ainda mais na
ampliação e diversiﬁcação de fontes de energia. E o
seu Estado, além da grande expressão territorial, também foi contemplado com enormes reservas de recursos minerais, especialmente nessa área de petróleo e
gás. Não é à-toa que há muito tempo a Bahia concorre
com uma produção de petróleo signiﬁcativa e, agora,
com as descobertas recentemente realizadas, a que V.
Exª também aludiu, certamente terá uma participação
crescente no balanço energético, oferecendo não somente petróleo como também gás. Isso naturalmente
vai ajudar a compor o conjunto de alternativas de que
deveremos dispor para dar sustentabilidade ao nosso

164

40440 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

processo de desenvolvimento. Por isso, congratulo-me
com V. Exª, de modo especial com seu Estado, pelo
fato de haver a Petrobras retomado obras que constituíam preocupações do Governo do seu Estado, administrado pelo Governador Paulo Souto, bem como dos
Senadores com assento nesta Casa. É o caso de V.
Exª, que tem falado com proﬁciência e reiteração sobre
a questão energética, e também do Senador Antonio
Carlos Magalhães, lutador antigo dessas causas, e do
nobre Senador César Borges, também ex-Governador
do seu Estado. Portanto, espero que a Petrobras dê
efetividade às ações anunciadas, o que certamente
ajudará em muito a fazer com que o Nordeste cresça,
particularmente o seu Estado, criando condições para
o desenvolvimento do País.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA) –
Senador Marco Maciel, agradeço muito o aparte de
V. Exª, que, pela sua experiência, dá nova dimensão
às minhas palavras, ao que estava dizendo. Talvez eu
estivesse um pouco preso, como acabo de chegar da
minha terra, àquela emoção de Mataripe, de ver recomeçar uma nova fase da Petrobras na Bahia. Talvez
não tenha colocado com propriedade a extensão do
programa do Gasene, tão importante para o meu Estado. E V. Exª, como grande batalhador dessa causa,
sabe da importância do complexo de Suape, que existirá mais eﬁcientemente com gás, não somente em
razão da termoeletricidade, mas por todo o uso adicional
previsto. E o Gasene signiﬁcará – tenho absoluta convicção de que isso virá depois de Manati – a solução
do problema em Pernambuco, dando uma dimensão
muito maior ao complexo de Suape, um dos principais
empreendimentos no Nordeste. O gás tem importância
fundamental para isso.
Penso que todos do Nordeste temos de nos unir
em torno desse projeto. Nesse momento, isso foi colocado como prioridade absoluta pela Ministra Dilma
Rousseff, que entendeu claramente a questão. S. Exª
conhece o assunto e é competente. É a solução para
o Nordeste. Não podemos, em hipótese alguma, deixar de ter essa interligação do gás, porque, outra vez,
não podemos ﬁcar dependendo da exportação de energia do Sudeste. No caso de uma crise, que nasce
sempre da falta de chuvas em Minas Gerais, para o
Nordeste e para o Sudeste, se dependermos do excesso de energia no Sudeste, seguramente isso não
será transmitido, na medida em que só se transmite
aquilo que há em excesso.
Entendo que a questão do gás é extremamente
importante. Creio que hoje é um dia próximo ao dia
10 de dezembro de 1941, quando o primeiro poço de
petróleo começou a produzir na Bahia. Trata-se de um
momento muito signiﬁcativo não só para a minha terra,
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mas para todo o Nordeste, uma nova fase da Petrobras e uma nova fase de entendimento da Petrobras
em relação ao Nordeste.
Agradeço muito a V. Exª pelo aparte. Agradeço
também pela sua tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Rodolpho
Tourinho, o Sr. Papaléo Paes, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Rodolpho Tourinho, V. Exª ultrapassou em
onze minutos e seis segundos o tempo a que regimentalmente tinha direito, mas queremos dizer que a
tolerância concedida foi pelo respeito e pela gratidão
que temos, assim como o povo do Brasil, à competência com que V. Exª dirigiu o Ministério de Minas e
Energia.
Concedo a palavra ao Senador João Capiberibe,
do PSB do Amapá.
S. Exª poderá usar a tribuna por vinte minutos,
conforme reza o Regimento Interno.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador e médico Mão Santa, venho
a esta tribuna para falar sobre saúde pública, mais especiﬁcamente sobre a saúde pública no meu Estado do
Amapá, na margem esquerda do rio Amazonas.
Nesta oportunidade, Senador Mão Santa e Srs.
Senadores, quero manifestar minha solidariedade
com o povo do Amapá, que vive uma situação caótica
em relação ao atendimento de saúde. A assistência à
saúde praticamente desapareceu, e as pessoas, no
momento em que mais necessitam, não encontram
atendimento na rede pública de saúde.
Faço essas observações ancorado em duas informações que, parece-me, merecem credibilidade:
a primeira, de um site do jornalista Antonio Corrêa
Neto e, a segunda, uma extensa matéria da Folha
do Amapá deste ﬁnal de semana, onde é feito um
histórico da situação calamitosa da saúde pública em
nosso Estado.
Vou começar lendo o que foi reproduzido no site
do jornalista Corrêa Neto
No início da noite de quinta-feira, 2, médicos de plantão no Hospital de Especialidades
tinham nas mãos um paciente em estado grave.
Jorge de Azevedo Picanço. Ele iria morrer se
não tivesse uma cama disponível para internação na UTI. Não tinha. Dos cinco leitos da
UTI do H’E, apenas um tinha os aparelhos
funcionando e estava ocupado por um outro
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paciente, também em estado grave. Um dos
médicos ligou para um promotor contando o
fato, enquanto se buscava ajuda de outras maneiras, como por exemplo a internação do paciente na UTI de um outro hospital. A ajuda não
chegou e em algumas horas o paciente Jorge
de Azevedo Picanço morreu. O fato acirrou os
ânimos dos médicos que dias antes haviam se
reunido com a secretária especial Marilia Góes,
chegando à conclusão de que “ela não tem a
menor idéia do que está ocorrendo, e muito
menos do que deve ser feito para corrigir os
problemas”, como disse um deles.
Diante disso e acreditando que hoje têm uma
forte proteção no Conselho Regional de Medicina, os
médicos estão dispostos a fechar a UTI do Hospital de
Especialidades até que surja uma solução deﬁnitiva. Os
médicos dizem que não adianta mais acionar o Ministério Público, que move ações e pede liminares que a
Justiça não concede, nem esperar pela Secretaria de
Saúde, que toda vez resolve alguma coisa por três ou
quatro dias e depois tudo volta a ser como antes.
Tenho aqui uma longa matéria, também sobre a
calamidade da saúde pública no Amapá, escrita pela
jornalista Juliana Coutinho:
O Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e AIDS é considerado uma referência, premiado e elogiado
em diversos países. Mas em Macapá as coisas
vão de mal a pior. O dia 1º de dezembro deste
ano, Dia Mundial de Combate à Aids – iniciativa
da Organização Mundial de Saúde (OMS) –,
que é marcado por uma série de atividades,
como programação cultural, na capital amapaense foi diferente.
Funcionários, servidores, dentistas, médicos, psicólogos, além de portadores do vírus
HIV e organizações não-governamentais ﬁzeram uma manifestação na frente ao Palácio
do Governo e da Assembléia Legislativa em
repúdio à atual situação da saúde pública no
Estado, que afeta as pessoas que vivem com
HIV/Aids. A manifestação foi principalmente
em relação ao Governo do Estado e à Secretaria de Saúde, acusados de não aplicarem
devidamente o dinheiro enviado pelo Ministério
da Saúde para o Plano Anual de Metas (PAM)
– verba especíﬁca repassada anualmente,
destinada a dar assistência, diagnosticar e
prevenir a doença.
“Nós estamos sem medicamentos para
infecções oportunistas, sem leite para os be-
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bês recém-nascidos, sem material para diagnosticar as doenças infecto-oportunistas e
estamos sem atendimento dentário porque o
consultório está fechado por falta de medicamento” – lamenta Enedina Modesto, assistente
social do Serviço de Assistência Especializada
em HIV/Aids.
Os funcionários denunciam que dos
R$600 mil que o Governo Federal já enviou
desde o começo do ano, quase R$400 mil
serão devolvidos porque não foram utilizados
no Serviço de Assistência, ou seja, o recurso
chegou todos os meses, na ordem de aproximadamente R$34 mil na conta da Secretaria
de Saúde, calculado de acordo com o Plano
Anual de Metas, que envia para todos os Estados brasileiros.
“E o próprio secretário disse que o governo não vai ter condições de honrar. Ele disse
que foi realmente por erro de gestão da secretaria” – o de não adquirir medicamentos para
atender pacientes de HIV-Aids, acrescenta o
psicólogo José Sandoval.
A Coordenação do programa DST/Aids
faz o PAM para trabalhar principalmente com
a prevenção.
E não é só isso: denunciam também que
nas administrações passadas – as de Sebastião Rocha e de Cláudio Leão – foram
comprados remédios muito caros através do
caixa saúde e que em conversa com o atual
secretário de Saúde, Uilton Tavares, ele teria
dito que até o ﬁnal do ano será somente para
apagar incêndio, que essa situação não será
modiﬁcada.
A situação é considerada lastimável. Sete
crianças soropositivas de 0 a 1 ano estão sem
leite e o Ministério da Saúde diz que é obrigação que essas crianças sejam alimentadas.
Essas crianças não podem mamar no peito
da mãe porque correm o risco de infecção,
que é de 7% a 32% em cada mamada, mas
mesmo assim a mãe amamenta, uma vez que
não quer ver o ﬁlho morrer de fome e outros
bebês estão se alimentando de mingau de
mandioca, sem leite.
Toda essa situação vem se arrastando há
dois anos, mas agora está insuportável.”
Sr. Presidente, prossegue a matéria, que registra
a visita de quatro deputados estaduais que voltaram
assustados pelo que viram nos hospitais públicos. Faltam medicamentos...
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O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Senador, onde se passa isso? Eu cheguei atrasado e não
ouvi o início de seu pronunciamento.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– No meu Estado, Sr. Senador, no Amapá.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – No Estado
do Amapá.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Na capital: Macapá.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Macapá.
Obrigado.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Continuo:
“Falta de medicamentos, aparelhos quebrados, leitos desativados, cirurgias eletivas
suspensas, bebês recém-nascidos prematuros
que estão morrendo, cirurgias no Hospital da
Criança suspensas há seis meses, tratamento
dentário também suspenso por falta de material e ﬁlas intermináveis para marcação de
consultas. Essa é uma parte da realidade da
saúde pública de Macapá.
Na última segunda-feira, quatro parlamentares – Roseli Matos (PcdoB), Joel Banha
(PT), Randolfe Rodrigues (PT) e Ruy Smith
(PSB) –, advogados da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, o médico João Henrique Souza Dias, da diretoria do Conselho
Regional de Medicina (Cremap) e diretores
do Sindicato de Enfermagem realizaram visita
ao Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hospital
Geral) e Hospital da Criança e do Adolescente
com o objetivo de investigar o funcionamento
precário do atendimento que está colocando
em risco a vida de seres humanos. Eles constataram as denúncias feitas pela Imprensa e
por familiares de pacientes.
Para os médicos, essa situação é gravíssima. Os equipamentos sucatados ou em péssima condição de uso provocam infecção hospitalar.
A Comissão constatou no Hospital Geral
que:
– existem dois elevadores que não funcionam;
– no Centro Cirúrgico, das quatro salas,
apenas uma funciona; um banheiro funciona
em péssimas condições de uso, os demais
estão interditados e o da área que tem pacientes está entupido, exalando mau cheiro, até
as pias, piso e iluminação estão em condições
precárias; existe apenas uma lâmpada em todo
o centro cirúrgico e a maioria dos equipamen-
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tos foram adquiridos há mais de uma década
e estão enferrujados;
– na sala de esterilização, não há material para esterilizar utensílios cirúrgicos; os
equipamentos estão sucatados ou precisando
de manutenção, além do mais, o ar-condicionado só exala poeira. E, o pior, nem gaze, que
é material básico, existe.
Ou seja, não existe absolutamente nada. Quando
falta gaze em um centro cirúrgico, é porque este está
submetido ao mais completo abandono.
Enﬁm, o povo do Amapá vive uma situação
dramática, e a eles presto a minha inteira solidariedade e faço um relato de todas as ações que aqui desenvolvemos junto ao Ministério da Saúde: desde o ano
passado, temos encaminhado ao Ministro da Saúde
exposição de motivos sobre a situação da saúde pública.
Primeiro, denunciamos o surto de dengue, que, neste
ano, foi controlado em todo o País. O único Estado da
Federação brasileira onde segue crescendo a incidência da dengue é o Amapá, precisamente a capital, Macapá, o que demonstra claramente uma situação de
responsabilidade dos gestores locais.
No dia 28 de agosto do ano passado, enviei ofício
comunicando a situação da dengue; neste ano, reiterei
o assunto em vários outros ofícios, um de 21 de janeiro
de 2004 e, o último, no dia 26 de janeiro. Por último,
ﬁzemos um documento completo sobre a compra de
medicamentos e o superfaturamento de medicamentos
pela Secretaria Estadual de Saúde do Amapá.
Não dá para entender por que razão as providências que estamos aguardando ainda não foram tomadas. É necessário que o Ministério da Saúde intervenha
diretamente para não deixar a população exposta à
absoluta falta de assistência à saúde que estamos
presenciando. Vejam: esses são dois órgãos de imprensa e esta denúncia está em toda a imprensa do
Amapá, mesmo em alguns órgãos de imprensa mais
simpáticos ao atual Governo do Amapá.
Mas o que é difícil de entender, Sr. Presidente
– e V. Exª é médico –, é a evolução dos gastos com
medicamentos no Amapá. Como o Amapá é o único
Estado ainda – e espero que os outros sigam o seu exemplo – que publica em tempo real, na hora do gasto,
a prestação pública de contas, ou seja, todos os gastos
são colocados na Internet desde 2001 até hoje, tive o
cuidado de recorrer à Internet e ﬁz um levantamento
para veriﬁcar os gastos com material de consumo da
Secretaria Estadual de Saúde do Amapá.
Em 2001, foram gastos R$12,028 milhões com
material de consumo –medicamentos, alimentos para
os hospitais – e não havia essa situação de calamidade
pública, por falta de medicamentos, ou seja, com R$12
milhões era possível abastecer toda a rede hospitalar
de medicamentos e também de alimentos. Em 2002,
Sr. Presidente, os gastos com os mesmos itens – ali-
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mentos e medicamentos – cresceram em quase 100%:
foram gastos R$21,030 milhões. Em 2003, R$29,291
milhões; e, em 2004, até o último empenho, datado
do dia 30 de novembro, o Governo do Estado já havia
gasto, em aquisição de medicamentos e alimentos
para as unidades hospitalares, R$32,326 milhões. No
entanto, não há gaze no centro cirúrgico do único hospital de especialidade que o Estado tem.
Portanto, como dizem os médicos, já não adianta clamar ao Ministério Público, porque as decisões
que são tomadas não são cumpridas. Mas aqui é um
caso a ser investigado, porque, auditando os gastos
com medicamentos pela Internet – e estou falando de
pesquisas que ﬁz há poucos minutos –, veriﬁquei que
foram compradas grandes quantidades de medicamentos, em 2003, que deram origem a uma farsa política,
uma denúncia do ex-secretário de saúde de que, em
janeiro de 2003, quando assumiu a Secretaria, teria
encontrado cinco milhões de toneladas de medicamentos vencidos, o que deu origem a uma Comissão
Parlamentar de Inquérito da Assembléia Legislativa
para apurar responsabilidades.
Em outubro do ano passado foi concluída a CPI
e duas carretas com medicamentos circularam pela cidade, atribuindo a responsabilidade pelo vencimento do
prazo dos medicamentos às administrações passadas,
incluindo a minha administração como Governador do
Amapá. Finalmente, depois do relatório apresentado
pela polícia técnica, que periciou o material que estava
dentro das duas carretas de medicamentos, descobriuse que 90% dos medicamentos haviam vencido em
2003 e mais de 50% só iria vencer a partir de 2005 e
2006. Montou-se uma farsa política e se deixou a população à míngua, sem qualquer tipo de medicamento na
rede pública. De lá para cá, não se regularizou mais a
situação de medicamentos.
Agora, de novo, vejo, pela Internet, que, neste
ano, até o dia 30 de novembro, houve um gasto de
R$32 milhões em medicamentos. Mas não há um só
medicamento para atender os portadores de HIV.
Ora, é necessário que se apure isso. Vou encaminhar mais um documento – já são vários os documentos
encaminhados – ao Ministério da Saúde, para que intervenha e faça uma análise da situação da saúde pública
no Estado do Amapá. Que o Ministério Público Estadual
tome providências e investigue a situação, porque existe dinheiro. E, se existem os recursos, como esses
medicamentos não aparecem? Se os medicamentos
estão sendo comprados, como eles não chegam para
atender os pacientes? É necessário que o Ministério
Público Federal também tome providências; que a
Polícia Federal, que vem desenvolvendo operações
em todos os Estados brasileiros, também intervenha
e investigue esse caso de compras de medicamentos
no Amapá. Isso é um crime! O jornal relata que já há
mais de cinqüenta mortos por falta de atendimento na
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rede pública. As pessoas estão morrendo nas portas
dos hospitais por falta desse atendimento.
Lamento profundamente que isso esteja acontecendo no meu Estado, Senador Mão Santa. Em
geral, gosto de trazer boas notícias. A minha agenda
é propositiva, é positiva, não há nela espaço para
questões negativas, mas temos que trazer as negativas a público, até para que possamos positivá-las a
partir das denúncias.
Escrevi ao Sr. Governador Waldez Góes e mandei documentos ao Prefeito de Macapá apresentando,
analisando, reﬂetindo sobre a situação, mas não me
deram nem resposta. Tampouco o Ministro da Saúde
me respondeu a contento as demandas que lhe ﬁz.
Vou insistir. Vamos encaminhar novos pleitos ao Ministro da Saúde para que intervenha e acompanhe de
perto a situação no Amapá, como fez com os investimentos com dinheiro federal na área de saúde no
Distrito Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Concedo a palavra à Senadora Fátima Cleide, do
PT de Rondônia, por permuta com o Senador Ney
Suassuna.
A SRA FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, SRAs e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, agradeço ao Senador Ney Suassuna pela oportunidade que me dá de fazer o meu pronunciamento
neste momento, e desejo dar boa-tarde às pessoas
que estão nas galerias do Senado, entre elas visitantes da Ásia.
Sr. Presidente, SRAs e Srs. Senadores, quero noticiar que Rondônia é palco, desde o início de outubro,
de ﬁlmagens que a Rede Globo de Televisão conclui
agora para contar ao povo brasileiro, a partir de janeiro
de 2005, a épica construção da Estrada de Ferro Madeira–Mamoré, obra que possibilitou o surgimento da
cidade de Porto Velho, capital de Rondônia.
A empreitada que a Globo abraça é a minissérie
Mad Maria, baseada no romance homônimo do escritor amazonense Márcio Souza, que, por meio de dois
triângulos amorosos – um na ﬂoresta e outro no Rio
de Janeiro –, revelará a história de um dos maiores
desaﬁos arquitetônicos do século XX.
Esse desaﬁo, Sr. Presidente, foi a Estrada de
Ferro Madeira–Mamoré. Sua construção é resultado
do compromisso do Brasil com a Bolívia, ﬁrmado no
Tratado de Petrópolis, para facilitar o transporte da
borracha, matéria-prima demandada pela Primeira
Guerra Mundial.
Além das negociações que envolveram a compra
do território acreano, então possessão da Bolívia, o
Governo brasileiro sacramentou, no artigo VII do tratado, no ano de 1903, a obra que interessava à Bolívia
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para fazer chegar ao Atlântico suas mercadorias, em
especial a borracha.
Sr. Presidente, SRAs e Srs. Senadores, este é
um capítulo da nossa história que retrata a surpreendente capacidade do ser humano de vencer desaﬁos
incalculáveis, inimagináveis.
E por certo eram inimagináveis para todos os
que idealizaram e executaram esse projeto as diﬁculdades que estavam por vir; eram tantas que o prazo
previsto de construção praticamente dobrou. A ferrovia
levou penosos seis anos para ser construída, ﬁcando
pronta em 1912.
Durante esse tempo, cerca de 22 mil homens de
52 nacionalidades diferentes acreditaram nesse sonho.
Ou delírio. Na época, o Brasil era sacudido pelos trilhos de ferro que começavam a cortar as regiões do
País, e a fumaça das locomotivas – carinhosamente
chamadas de Marias – parecia simbolizar a chegada
do progresso.
Essa idéia foi estendida à desconhecida e imprevisível Amazônia, e para os que achavam um delírio
investir no projeto, a malograda obra acabou por se
revelar isso mesmo – e não somente pelos grandiosos
obstáculos de natureza material, humana e geográﬁca
encontrados no decorrer de sua conturbada execução.
É que, já no ano de sua conclusão, o ciclo da borracha
estava em declínio.
Chineses, norte-americanos, belgas, húngaros,
ingleses, russos, árabes, barbadianos, indianos, canadenses, irlandeses, bolivianos e muitos outros povos
encontraram-se num projeto de inigualável magnitude,
erguido em condições geográﬁcas as mais desfavoráveis. Quantos morreram em razão das inóspitas
condições encontradas? Quantos enriqueceram? Quantos ﬁcaram perdidos na Amazônia? São perguntas a
respostas inexistentes.
Recomendo ao Brasil a leitura do que considero o
retrato mais detalhado da épica construção da estrada
de ferro Madeira–Mamoré. Trata-se do livro A Ferrovia
do Diabo, do jornalista e escritor Manoel Ferreira, que
reside em São Paulo e tem sido um bravo e anônimo
militante em defesa desse patrimônio, junto conosco.
Infelizmente, Sr. Presidente, a equipe da Rede
Globo de Televisão constata o abandono que nós, ﬁlhos de Porto Velho, de Rondônia, estamos cansados
de denunciar.
Para que a Globo pudesse levar adiante a minissérie, que será exibida em trinta capítulos e se constitui num dos mais caros investimentos da emissora,
foi necessário reconstruir, em parceria com o Governo
do Estado, seis quilômetros de trilhos, e recuperar a
locomotiva que fazia o trajeto, com parada no distrito
de Abunã.
Para moradores e ex-ferroviários, chamados a integrar o mutirão que pôs de pé a velha Maria Fumaça,
a empreitada, acalentada há mais de vinte anos pelo
novelista Benedito Ruy Barbosa, eleva sua auto-es-
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tima, renova a esperança de novamente ouvir o apito
de trem sem mais silenciar.
Por isso, não posso deixar de, nesta oportunidade,
parabenizar a Rede Globo de Televisão pela decisão
de avalizar o projeto do novelista, “um grande desaﬁo
e uma grande aventura”, segundo ele próprio, consagrando seus quarenta anos de carreira.
O foco em Rondônia e na obra do amazônida Márcio
Souza alcança ainda mais relevância porque a exibição
da minissérie será um dos pontos altos da comemoração
também dos quarenta anos da Rede Globo.
É possível que a minissérie Mad Maria leve milhões
de brasileiros e brasileiras a reﬂetirem sobre um Brasil
desconhecido, um Brasil que abriga patrimônio histórico
da maior relevância, um Brasil que necessita da atenção
e carinho da sociedade. Falo da Amazônia.
A cada instante, tal qual a pilhagem que a ambição perpetra contra a biodiversidade amazônica, o
conjunto patrimonial da Madeira-Mamoré, erguido às
margens do rio Madeira, é vilipendiado, saqueado.
Disse o escritor Mário de Andrade, um dos tantos ﬁlhos ilustres deste País, que dignamente conheceu a Amazônia: “O brasileiro vive o Brasil e não o
conhece!”.
O notável e disciplinado elenco de atores e o batalhão que soma 400 pessoas envolvidas na produção
de Mad Maria também não conheciam este pedaço
de Brasil.
Ana Paulo Arósio, a protagonista principal, empunhou sorridente e encantada com a biodiversidade,
durante todo tempo, sua máquina fotográﬁca, nos
cenários de ﬁlmagem.
O consagrado Juca de Oliveira mostrou-se indignado com o pouco caso do Poder Público em relação
à preservação do patrimônio.
Fábio Assunção irritou a imprensa local por ter
dito que jamais moraria num lugar desses, referindo-se
ao calor, às pequenas agruras com que se deparou no
ambiente totalmente desconhecido para ele.
É preciso conhecer a Amazônia, SRAs e Srs.
Senadores, brasileiras e brasileiros. O não querer conhecer, o não saber, o não querer saber é o maior aliado
da pilhagem hoje reinante na Amazônia.
De modo que seu povo e o povo de Rondônia,
muito especialmente, agradecem ao elenco de atores
e produtores de Mad Maria a difusão da imagem boa,
carinhosa e hospitaleira de seu povo, do povo de Porto Velho, de sua natureza e de suas múltiplas possibilidades de desenvolvimento econômico e social em
equilíbrio com o meio ambiente.
Para encerrar, SRAs e Srs. Senadores, leio partes do texto da jornalista e cronista Cora Ronai, de O
Globo, publicado em 25 de novembro último. É uma
bela crônica, Sr. Presidente, de quem conheceu uma
parte da Amazônia, ao acompanhar a ﬁlmagem da
Rede Globo em Santo Antônio, lugar de belas paisagens e de povo acolhedor.
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O nome do texto é “Diário de Bordo. Dois dias
em Rondônia, no set de ‘Mad Maria’”:
Terça-feira, 16 de novembro: Porto Velho,
para quem espera selva fechada ou mesmo
cidades como Manaus ou Belém, mergulhadas em lendas e no imaginário amazônico, é
uma surpresa. É pequena, simpática e tem
cantos que, não sei por quê, lembram a Ilha
do Governador dos meus tempos de criança.
O calor está perfeitamente razoável, mas todos são unânimes em dizer que hoje é um dia
excepcional [era um dia fresco].
Amanhã saímos às sete, gravações em
Santo Antônio. A produção é meticulosa e tem
um quadro de avisos enorme no hall. Diz o
seguinte:
Figuração:
60 barbadianos
02 espanhóis mortos
05 espanhóis
25 chineses
15 diversas raças
Gostei desses 02 espanhóis mortos. Se
houver papel para uma centro-européia morta, vou me oferecer; é a única coisa que me
sinto capaz de fazer em termos de interpretação. Notem que não é “morrendo”, é mortos
mesmo.
(...)
Quarta-feira, 17 de novembro: Tive que
acordar às seis, tendo ido dormir às duas; fui
para um lugar tão quente que, misteriosamente,
ﬁcar ao sol era melhor do que ir para baixo das
árvores; descobri que repelente para insetos
não funciona com formiga. E querem saber?
Adorei cada minuto!
A produção de “Mad Maria” é uma aventura em si mesma. Se cuidar das minúcias de
um ﬁlme de época já é complicado em estúdio,
imaginem o que é em plena selva amazônica!
Estou impressionada com a paciência de todos,
do diretor aos ﬁgurantes; e cheguei à conclusão
de que eu não serviria sequer para fazer um
dos espanhóis mortos. (...) Quando, aﬁnal, os
gestos ﬁcam perfeitos, as falas entram nos
lugares certos, nenhuma nuvem atrapalha e
tudo se encaixa direitinho, um problema técnico qualquer estraga tudo. Eu teria um ataque,
mas o diretor, que tem fama de ser terrível, diz
apenas: “Raiva. Raiva. Ódio. Ódio. Grrrrrrrrrrrr”,
com voz de desenho animado.
Encontrar a velha locomotiva de 1909 em
pleno funcionamento é arrepiante. O trabalho
de restauração foi feito por quatro velhinhos que
a produção encontrou em Guajará-Mirim e que
ainda se lembram do que faziam há décadas,
quando cuidavam da sua manutenção. Sem
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querer, a Globo descobriu uma espécie de
Buena Vista Social Club dos ferroviários.
Ana Paula Arósio, que é, indiscutivelmente, um dos bípedes mais lindos de se ver,
fotografa tudo, o tempo todo. Sei o que é isso.
Para nossa decepção, porém, com exceção
de insetos, há pouquíssimos bichos na área
do set, vizinha a uma pedreira. Na hora do almoço, alguém lhe traz uma linda lagarta azul
de presente e ela ﬁca no auge da felicidade.
Pronto. Como não gostar de alguém que sabe
apreciar devidamente uma lagarta azul?!
Enquanto isso, Amora Mautner, minha
amiga querida e uma das diretoras da minissérie, enfrenta um problema exótico. Tem que
ﬁlmar uma cena de sucuri que já aconteceu
– sem a sucuri – num lago escuro. A sucuri,
no entanto, é empréstimo do zoológico e não
pode sair da cidade. Como fazer com que a
água de uma piscina adquira a mesma estranha tonalidade da água daquele lago?
(...)
Juca de Oliveira está chocado com o desmatamento que tem visto ao longo dos últimos
meses. Está igualmente revoltado com o que
aconteceu com a Madeira-Mamoré e acha que
alguém tinha que ser responsabilizado por isso:
como se assassina de forma tão perversa uma
estrada de ferro e, de quebra, a auto-estima
de toda uma região?
Concordo inteiramente. O sucateamento
dessa ferrovia teve requintes de crueldade que
nós, do Rio de Janeiro, conhecemos bem. Aqui
também o Palácio Monroe foi derrubado sem
qualquer razão objetiva, exceto o capricho malsão de um general no poder. Juca pensa ainda
no que se poderia fazer para chamar a atenção
do País para o que acontece aqui. Há tantas
queimadas que não se vê mais um céu claro
em Rondônia; a ﬂoresta desaparece diante de
nossos olhos, literalmente, vítima da cobiça de
gente que não a entende e nem respeita.
Rezo para que um bom espírito o ilumine,
mostrando como chegar ao coração de quem
não tem alma.
Sr. Presidente, deixo aqui o artigo da
cronista Cora Rónai, para que seja publicado
na íntegra.
Era o que eu tinha a dizer, agradecendo mais
uma vez ao Senador Ney Suassuna.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA SENADORA FÁTIMA CLEIDE EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senadora Fátima Cleide, V. Exª será atendida na
forma do Regimento.
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna,
do PMDB do Estado da Paraíba.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, SRAs e Srs. Senadores, na atividade legislativa, as grandes decisões e os acordos memoráveis
nem sempre são fruto de processos rápidos e ágeis.
Pelo contrário, rapidez e agilidade podem traduzir-se
em açodamento e intempestividade.
O amplo debate e a discussão minuciosa das
matérias são necessários, principalmente nesta Casa,
que é uma Casa revisora, pois tendem a minimizar a
possibilidade de fracasso do legislador na concretização dos objetivos que traçara ao elaborar a proposição
legislativa.
Sr. Presidente, um projeto, muitas vezes, sofre
modiﬁcações, e, quanto mais nebulosos os contornos,
mais gente vota; quanto mais nítidos, menos gente
vota. É preciso que haja nitidez, mas que esteja bem
acordada, senão se pensa em fazer um cavalo de raça
inglesa e acaba por se construir um camelo, com todas
aquelas linhas grosseiras.
O projeto de lei que institui as Parcerias PúblicoPrivadas (PPPs) é exemplo dos benefícios trazidos
ao processo legislativo pela discussão e pelo debate.
Aﬁnal, após alguns meses de tramitação nesta Casa
– o que incluiu a fertilidade de idéias das audiências
públicas –, o projeto ganhou uma versão muito mais
elaborada do que o texto original. Eu mesmo apresentei várias emendas a esse projeto.
O consenso foi estabelecido, e garantiu-se a eqüidade entre o interesse público e o privado, a repartição
de riscos e benefícios, o respeito à responsabilidade
ﬁscal e a necessária prioridade à satisfação das necessidades dos usuários dos serviços públicos.
O nosso País, Sr. Presidente, precisa urgentemente de serviços de infra-estrutura. As nossas estradas estão sucateadas, as nossas ferrovias estão com
problemas sérios, os nossos portos não estão como
gostaríamos, as nossas universidades estão mal administradas, seja por falta de dinheiro, seja por falta
de manutenção dos equipamentos físicos. Enﬁm, se o
País crescer um pouco mais, as veias por onde corre
a riqueza não serão suﬁcientes, nem nossas rodovias,
nem nossas vias ﬂuviais. Por isso, precisamos acelerar,
e as PPPs serão imprescindíveis.
Nesse sentido, merecem todo destaque as salvaguardas incluídas no relatório do Senador Valdir
Raupp, do PMDB, principalmente as que se referem

Terça-feira 7

171

40447

ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e
às obrigações da parte privada.
Ao limitar em 1% da receita corrente líquida do
exercício as despesas de caráter continuado da União
derivadas do conjunto de PPPs, considerando o exercício vigente e a projeção para os seis exercícios
seguintes, o projeto de lei garante a ﬁel observância
do mais poderoso instrumento de garantia da moralidade do gasto público neste País: a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Essa foi uma lei que mudou inclusive o caráter
dos próprios administradores brasileiros. E veio para
ﬁcar, pois determina a responsabilidade sobre os gastos com o dinheiro público.
E vai além! O Senador Valdir Raupp estende o
respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal a Estados e
Municípios, ao proibir a União de conceder garantia e
realizar transferência voluntária aos entes públicos cujas despesas totais com os contratos de PPP excedam
1% das respectivas receitas correntes líquidas.
O projeto também avançou ao excluir as concessões comuns, que não envolvem a contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado,
do rol de parcerias passíveis de serem enquadradas
como público-privadas.
Na seara das licitações para a constituição de
PPPs, o projeto estabelece uma medida que considero
importantíssima para a garantia da seriedade e da lisura
do processo licitatório: a previsão de que a minuta de
edital e de contrato seja submetida à consulta pública
e divulgada na imprensa oﬁcial e regular.
Coroando os aperfeiçoamentos, estão os limites
impostos à participação do setor público no ﬁnanciamento das PPPs: 70% do valor do contrato para
a participação de empresas públicas e sociedades
de economia mista; e 80% quando houver aporte de
recursos de fundos de pensão patrocinados pela administração pública.
Essa medida garante que o parceiro privado entre
na parceria com pelo menos 30% da verba necessária,
poupando o Poder Público do desembolso da totalidade dos recursos, o que seria uma afronta à própria
concepção de Parceria Público-Privada.
Fica também garantida a justa repartição dos riscos entre os parceiros, evitando que o Poder Público
assuma sozinho os riscos e que o parceiro privado
ﬁque somente com a parte boa: os lucros.
As Parcerias Público-Privadas são muito importantes para o desenvolvimento do País. No entanto,
antes de serem ﬁrmadas, devem passar por rigorosa
avaliação, a ﬁm de garantir que tenham como norte,
sempre e exclusivamente, a melhoria da qualidade de
vida do povo brasileiro.

172

40448 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sr. Presidente, SRAs e Srs. Senadores, os aperfeiçoamentos feitos ao projeto de lei das PPPs – digase, de passagem, oportunos e pertinentes – proporcionaram o consenso necessário para sua aprovação nas
comissões e, sem dúvida, também no plenário.
Mais do que um acordo político, o projeto trará
inúmeros benefícios ao nosso País, que precisa, com
urgência, de investimentos em infra-estrutura para
poder crescer e gerar empregos.
Nós nos preocupamos inclusive com a devolução
dessas obras, porque as obras realizadas geram, em
alguns casos, até concessões. Se, nos últimos anos,
quem estiver cuidando dessa obra não o ﬁzer de maneira adequada, isso será um prejuízo para a população. Por isso, parte desse dinheiro deve ﬁcar guardada
em um fundo e só será repassada se a obra, ao ser
devolvida ao público, estiver em boas condições. Tudo
isso foi pensado. Foi realmente muito boa a discussão
e muito bem aprofundada.
A recente visita do Presidente da República Popular da China ao Brasil trouxe à tona as enormes oportunidades que serão geradas para nosso País com os
vultosos investimentos que aquela Nação pretende fazer
na infra-estrutura brasileira por intermédio das Parcerias
Público-Privadas. Não é segredo que a economia da
China é a que mais cresce no mundo. Por conseguinte,
precisamos aproveitar tamanha exuberância e trazer
investimentos chineses para o nosso País.
A China, Sr. Presidente, tem crescido às vezes 9%
em um trimestre, chegando ao ponto de frear algumas
áreas de crescimento para que não falte eletricidade,
cimento, aço. Quando o Brasil voltou a se relacionar
diplomaticamente com a China, ela tinha um PIB menor
do que o nosso e tinha muitas diﬁculdades. Eles observaram bem o poder da sua moeda, mas cuidaram
também dos investimentos. Não ﬁcaram, como nós,
cuidando da moeda, tentando fazer com que o real
tivesse estabilidade. E, hoje, disparou. O país tem um
bilhão e 300 milhões de pessoas que consomem quase
todo o cimento do mundo, uma parte gigantesca do
aço mundial, e por aí afora.
A aprovação do Projeto de Lei das PPPs viabilizará a realização de numerosos investimentos chineses
no setor de infra-estrutura brasileiro. Como tem a maior
população do mundo, a China considera fundamental
o suprimento de produtos agrícolas e matérias-primas
para a sua economia. Para tal, empresários chineses
estão dispostos a investir pesado em nossos portos
e ferrovias.
Para se ter uma idéia do potencial dos negócios,
os chineses anunciaram que pretendem investir US$2
bilhões na Ferrovia Norte-Sul e no porto de Itaqui, no
Maranhão, obras que facilitarão o escoamento de soja

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

brasileira produzida no norte de Mato Grosso, no Piauí,
de V. Exª, e no próprio Estado do Maranhão.
Tenho certeza de que os investimentos chineses não ﬁcarão por aí. Com a aprovação das PPPs o
Governo brasileiro pretende atrair investimentos para
a Ferrovia Transnordestina, para os portos de Suape
e de Santos, e para o anel viário de acesso ao Porto
de Sepetiba e outros. Tais investimentos são fundamentais para o desenvolvimento do nosso País, que,
sabidamente, vem enfrentando, como eu disse, sérios
problemas de infra-estrutura, com rodovias precárias,
ferrovias quase inexistentes e portos ultrapassados.
A capacidade de investimento nessas áreas por
parte do Governo brasileiro é, infelizmente, muito reduzida. Os recursos chineses que adentrarão o Brasil
por meio das PPPs poderão suprir essa lacuna e trazer
enormes benefícios para nós, que aumentaremos nossas exportações; e para a China e outros países, que
terão abastecido seus mercados internos.
Para se ter uma idéia, temos hoje, Sr. Presidente,
60 milhões de hectares plantados. Mas temos a potencialidade de, sem mexermos na Amazônia, plantar
mais 90 milhões de hectares. Plantamos hoje cerca de
25 milhões de hectares de soja e já chegamos a ser
o maior produtor desse produto. A potencialidade do
Brasil é gigantesca. Se trabalharmos com aﬁnco, este
País será o mais rico do mundo. É pena que percamos
tanta energia em discussões estéreis. É pena que a
classe política se perca tanto em desvãos de ﬁlosoﬁas
que não conseguimos entender. Às vezes, observo os
problemas e ﬁco sem entender por que não encontramos logo as soluções, já que, às vezes, elas são tão
fáceis de se compreender. Mas a discussão, o ruído e o
barulho dessas discussões terminam atrapalhando.
O governo chinês estima que o intercâmbio comercial entre os dois países chegará a US$35 bilhões
em 2010. Vejam, SRAs e Srs. Senadores, que mercado
potencial para os produtos brasileiros!
A visita do Presidente Hu Jintao rendeu ao País
inúmeros acordos comerciais vantajosos. Foi liberada a
exportação da carne bovina e do frango para a China.
Em troca, o Brasil permitiu a importação de carne de
frango e suína processadas. Estima-se que os ganhos brasileiros com a exportação de carne bovina in
natura serão de US$600 milhões anuais, sem contar
com a venda de miúdos, muito apreciados na China.
As vendas de ave deverão proporcionar ao País ganhos anuais da ordem de US$200 milhões.
Ficou acertada também a compra de dez aviões
da Embraer no ano de 2005, o que gerará uma receita
de US$200 milhões. No campo do turismo, foi assinado
um memorando para facilitar o acesso de grupos de
turistas chineses ao Brasil, um passo importante para
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melhor explorar o enorme potencial turístico nacional,
ainda subutilizado.
Para viabilizar acordos tão fundamentais para a
economia brasileira – e, em troca, tornar-se parceiro
preferencial –, o Governo brasileiro reconheceu a China
como uma economia de mercado. Tal reconhecimento,
Sr. Presidente, traz benefícios, mas também riscos com
os quais eu me confesso preocupado. Em tese, com
status de economia de mercado, a China poderá enfrentar menos salvaguardas e restrições comerciais do
Brasil do que com seu antigo status de economia em
transição. No entanto, o Ministro Furlan garantiu que,
para o caso de eventuais contenciosos, o Brasil não
abre mão das salvaguardas que possui, muito menos
da aplicação de regras anti-dumping dentro dos procedimentos normais da OMC.
Espero que, de fato, as autoridades brasileiras sejam extremamente diligentes na defesa dos interesses
comerciais brasileiros, pois não podemos brincar com
economia tão poderosa quanto a da China.
É preciso encontrar um meio-termo entre a ampliação dos negócios com a China – e estamos buscando também com a África do Sul, a Índia, o Paquistão
e muitos outros – e a defesa incondicional da nossa
economia. Aﬁnal, não podemos admitir que empregos
sejam trocados por divisas. Aumento do comércio, sim!
Desemprego para os brasileiros, não!
Sr. Presidente, SRAs e Srs. Senadores, a aprovação do Projeto de Lei das Parcerias Público-Privadas
proporcionará enormes benefícios para o Brasil e para
o povo brasileiro. Viabilizados por meio das PPPs, os
investimentos chineses e outros nas áreas de infraestrutura poderão contribuir para o desenvolvimento
sustentável do País e para a geração de emprego e
renda.
A parceria comercial do Brasil com outros países
tem um futuro promissor. Entretanto, para que ele se
concretize, precisamos agarrar as oportunidades sem
descuidarmos, um momento sequer, da nossa defesa
comercial.
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Permiteme V. Exª um aparte, Senador Ney Suassuna?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Pois
não.
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Considero
muito oportuna a ponderação de V. Exª em relação às
PPPs, pois ela é um resumo importante de todo o projeto discutido, praticamente ao longo deste ano.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Perdoeme, nobre Senador: com muita competência de V. Exª,
que foi o Relator na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania e o responsável pelo brilho ﬁnal do projeto nas Comissões.
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O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Discordo de V. Exª, mas agradeço pela sua apreciação. Foi
um trabalho de todos ao longo desse tempo inteiro.
A importância de seu pronunciamento também está
no apoio que traz, explicitamente, ao projeto. V. Exª
enfatiza os pontos principais, aquilo que chamamos
de blindagem da Lei de Responsabilidade Fiscal, não
permitindo que União, Estados e Municípios venham
a criar esqueletos impagáveis no futuro, o que não existia no projeto original. Além disso, trata da blindagem
das regras de licitação, quer da obra pura, por meio
da Lei de Licitação, quer por intermédio do regime de
concessão, que não se abriu àquilo que se pretendia,
e da blindagem dos fundos públicos. V. Exª demonstrou
preocupação com a conservação do bem ao ﬁnal de
35, 20 ou 15 anos e com a possibilidade de retenção
disso, mediante vistoria a qualquer momento. Quando
V. Exª se refere aos chineses, trata da importância de
retirarmos da Câmara, enviando-o para o Senado, o
projeto das agências reguladoras, pois com um marco
regulatório claro e preciso, os chineses, seguramente,
pensarão duas ou três vezes antes de virem para cá.
Tem sido função do Senado rever e aprimorar esses
projetos, o que entendo ser muito importante. Quero
louvar o pronunciamento de V. Exª porque ele reﬂete
tudo o que ﬁzemos ao longo deste ano.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Nobre
Senador, obrigado pelo aparte. O PFL e a Bahia têm
muito de que se orgulhar de V. Exª. Nas suas participações nesta Casa, com a experiência que obteve
como Ministro de Minas e Energia e também como
Secretário de Fazenda da Bahia por um tempo longo,
V. Exª tem-nos trazido a praticidade de quem conhece
todo o métier.
Eu trouxe esse assunto à tribuna porque vamos
votá-lo na próxima quarta-feira e é bom que os Srs.
Senadores e todo o público brasileiro saiba bem do que
se trata, quais foram as preocupações e o que ﬁzemos.
Houve uma hora em que disseram: “Não, a Oposição
está bloqueando”. Não, a Oposição queria uma melhoria do texto, que foi feita depois de entendimento
com o Governo. Houve aprimoramentos importantes
do Senador Valdir Raupp e de V. Exª, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Ainda haverá debates, mas 90% a 95% das coisas
já foram dirimidas e o Brasil espera de braços abertos
que venham as PPPs, para que a nossa infra-estrutura
possa avançar. Com certeza, na quarta-feira, vamonos aprofundar nesse debate.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB. PI)
– Concedo a palavra ao Senador José Agripino, do
PFL do Rio Grande do Norte.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, SRAs e Srs. Senadores, o noticiário da última
semana foi maciço a respeito do crescimento do PIB,
da geração de empregos, de renda baixa, é verdade,
mas conclamação do Governo.
Sr. Presidente, este Governo, que é ruim de realizar, de fazer gol em benefício daqueles que votaram
nele esperando um salário mínimo maior, dez milhões
de empregos e que jamais metessem a mão no seu
bolso buscando a contribuição previdenciária de aposentados, é muito bom em marketing. Nisso, Senador
Heráclito Fortes, ele é primeira, sem segunda.
Parece que o Brasil mudou, que há emprego para
todo mundo, que ninguém segura mais este País, que
o PIB está crescendo, que os juros estão em 1% ao
milênio, que os impostos caíram de repente e que a
promessa do Ministro Palocci já aconteceu. S. Exª prometeu que quando a carga tributária ﬁcasse claramente
demonstrada, acrescida, o Governo tomaria a iniciativa
de baixá-la. Ela está claramente acrescida – o IBGE,
daqui a pouco, vai oferecer os números –, estamos beirando os 40% de carga tributária em relação ao PIB,
mas com os impostos e juros não há investimentos e
crescimento sustentado. Existem, na verdade – queria
eu estar errado –, um mercado mundial comprador, alta
do preço das nossas commodities, o que vendemos
para o exterior, e uma política de câmbio, é preciso
reconhecer, favorável às exportações.
Assim, o que se exporta vai bem e o setor exportador está gerando emprego. Em função disso, há
um crescimento do PIB, que é produzido de fora para
dentro do País. Converso com empresários e comerciantes na minha cidade, no Rio de Janeiro e em São
Paulo, e eles estão com as mãos na cabeça, porque
as vendas não vão bem, a perspectiva não é de Natal maravilhoso e eles não estão empregando aquilo
que dizem. Essa é a realidade que se enxerga, mas o
noticiário do ﬁm de semana é de PIB explodindo e de
“Brasil, ninguém segura”.
Queria eu estar errado, mas é meu papel alertar para a realidade, para aquilo que a gente enxerga,
para o que é a verdade do Brasil.
Por falar nisso, Senador Mão Santa, V. Exª, que é
um homem arguto, deve ter observado, de quinta-feira
para cá, que quase tanto quanto da questão do crescimento do PIB, fala-se da invasão, por parte da Polícia
Federal, do Tribunal de Contas da União, para desbaratar um esquema de corrupção de “combinemos”,
de concorrência para prestação de serviços, em que
uma empresa dava cobertura à outra, fazendo o acerto
prévio dos preços para fraudar o interesse nacional.
As empresas faziam um acerto e aumentavam muito
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o preço. A ganhadora colocava um preço muito alto e
as outras empresas que participavam da concorrência
colocavam um preço maior ainda, para que aquela que
tinha um preço alto mas não estratosférico ganhasse
a concorrência e prestasse o serviço. Tudo isso acontecia de comum acordo com o esquema administrativo
do Tribunal de Contas da União.
No noticiário, o curioso é que o enfoque básico
não foi dado na invasão da Polícia Federal ao Tribunal
de Contas da União e no envolvimento de pessoas,
mas na participação, nesse esquema, de uma empresa
da qual é sócio um Deputado Federal do PMDB, Ministro de Estado.
Aí, vem o marketing do Governo. Senador Mão
Santa, este Governo é bom nisso. O Ministro Márcio
Thomaz Bastos, do alto da sua autoridade, disse: “A
Polícia Federal deste Governo é republicana, doa a
quem doer”.
Hoje, no Rio de Janeiro, ouvi a opinião de um
motorista de táxi, que me levava para o Aeroporto do
Galeão, de que este Governo é “macho”: “Oh, Governo danado! Está tomando providências, doa a que
doer. Agora, pegaram uma empresa de um Ministro
do Governo”.
Vamos à verdade dos fatos. A Polícia Federal tomou uma iniciativa, como há meses atrás: aquela da
rinha, da briga de galo, em que foi apanhado o Sr. Duda
Mendonça, que praticava o seu esporte preferido, como
ele disse, e foi pilhado e preso, ligou para o Ministro
da Justiça, depois foi solto, e espalhou-se a notícia de
que o Governo tinha uma Polícia Federal republicana,
que atuava em torno do interesse nacional, doesse a
quem doesse. E o Ministro disse: “A Polícia Federal é
republicana”. Há um detalhe, Senador Mão Santa: tão
logo o assunto fora esquecido, os agentes, – no meu
entendimento, e estou seguro de que estou certo, eles
sim, tomaram a iniciativa; ela, a Polícia Federal, sim,
tomou a iniciativa – sem que o Governo mandasse,
Luiz Amado e Marcelo Guimarães, responsáveis pela
operação que impactou o Brasil inteiro, foram transferidos. V. Exª já foi Governador. V. Exª transfere funcionário que opera em nome do interesse nacional? V.
Exª tem coragem de fazê-lo? Ou será que eles foram
transferidos por alguma outra razão, por que contrariaram interesses de Estado?
Em seguida, houve um outro caso, igual ao denunciado no Tribunal de Contas da União, lá em Macapá.
Havia um “combinemos” também, do qual participava
o Prefeito eleito de Macapá, Sr. José Henrique Rodrigues Pimentel, que foi preso. E, mais uma vez ,disseram: “A Polícia Federal é republicana. Doa a quem
doer, ela age”.
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Senador Mão Santa, o caso ocorrido em Macapá
foi igual ao do Tribunal de Contas da União. Entretanto,
no TCU, não existia Prefeito do PT, que foi entregue às
feras. Ele foi pilhado por uma atitude da Polícia Federal,
que agiu de moto próprio sem que qualquer governo a
mandasse fazer aquela diligência. Como estou seguro
de que ninguém mandou que a Polícia Federal fosse
ao Tribunal de Contas da União por ela estar investigando um esquema de “combinemos”, de corrupção,
de vícios em propostas de concorrência de prestação
de serviços. Ela atuou, ﬂagrou, prendeu; as notícias
saíram, e veio a história de que a “Polícia Federal é
republicana”.
V. Exª quer ver como estou certo? V. Exª sabe que
há um movimento forte no PMDB, Partido de V. Exª, no
sentido de o PMDB ﬁcar ou não com o Governo. Há
opiniões a favor e contra, e está-se estabelecendo um
esforço grande entre o Governo e o PMDB para manter o apoio do PMDB. Ora, na hora em que a Polícia
Federal, por iniciativa própria – ninguém a mandou agir
dessa forma, Senador Mão Santa –, vai ao Tribunal de
Contas da União, desbarata, prende pessoas e incrimina um Ministro de Estado do PMDB, evidentemente
há uma fratura natural nas relações e uma diﬁcultação
natural no entendimento do Governo com o PMDB.
Motivado por quem? O Governo mandou? Não. Foi a
Polícia Federal quem tomou a iniciativa, como fez nos
casos Duda Mendonça e no do Prefeito de Macapá. É
Polícia republicana porque quer sê-lo e não pelo fato de
algum Ministro de Estado ordenar que ela atue dessa
ou daquela forma. Em todos esses casos, a Polícia
Federal está agindo de moto próprio.
Senador Heráclito Fortes, o Líder do Governo na
Câmara dos Deputados, Deputado Luizinho, abordado
no primeiro momento da ocorrência do fato, declarou,
veemente: “A Polícia Federal está querendo fraturar as
instituições; está agindo para desmoralizá-las”. Recriminou, no limite máximo, a ação da Polícia Federal, por
uma razão que é sabida: diﬁcultou o entendimento do
Governo com o PMDB. S. Exª condenou a operação
bem-feita da Polícia Federal. Isso retrata o pensamento
real do Governo em relação aos episódios dos quais
é protagonista a Polícia Federal em torno do interesse
nacional. Essa é a verdade, verdadeira.
Este Governo, Senador Mão Santa, é daqueles
que pensa: “Faça o que eu digo, mas não faça o que
eu faço”. Sabe por quê? Cabe na cabeça de V. Exª, um
Governo aﬁrmar que a Polícia Federal é republicana
mesmo convivendo com o caso Waldomiro Diniz até
hoje? O Waldomiro ﬁcou protegido, já que a CPI para
investigar o caso nunca foi aberta porque o Governo
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jamais permitiu. Fazemos um esforço enorme, nós da
Oposição, e não conseguimos, porque não há número.
Então, um Governo que protege o Sr. Waldomiro, impedindo a CPI até hoje, é o mesmo que denomina a
Polícia Federal de republicana? Um Governo que é pilhado, no jantar ou no almoço na Churrascaria Porção,
naquele festim maravilhoso, no qual a dupla sertaneja
Zezé de Camargo e Luciano fazia um show e o Banco
do Brasil comprava e pagava um cachê pesado, entradas caras, para ﬁnanciar a sede do PT e ﬁca tudo por
isso mesmo – o Presidente do Banco do Brasil saiu
meses depois por outras razões. Então, é o mesmo
Governo que convive com a Polícia republicana? É
o mesmo Governo que, identiﬁcada na ONG Ágora a
prática do desvio de dinheiro pelo Tribunal de Contas
da União, faz ouvido de mercador, não toma providência alguma, ﬁca tudo por isso mesmo e quem perde é
o Programa Primeiro Emprego? Este é o Governo da
Polícia republicana? Não é não! Este é o Governo do
“diga o que eu digo, mas não faça o que eu faço”. O
motorista que me levou ao aeroporto do Galeão estava ouvindo a informação e a prática de um marketing bem-feito.
Mas a verdade, Senador Mão Santa, que preside
neste momento a sessão, vai transparecer. Mais dia,
menos dia, as pessoas vão fazer a avaliação correta.
Este Governo que decanta, que se gaba da Polícia republicana, que invadiu o TCU por sua ordem ou não,
que desbarata a rinha de galo e prende Duda Mendonça, este Governo não tem nada a ver com esse
tipo de iniciativa. A iniciativa é de moto próprio da Polícia Federal. Este Governo, no campo da probidade, é
o Governo do Waldomiro, da ONG Ágora e do show
milionário no Porção para a compra da sede do PT. O
futuro irá dizer.
O nosso papel é denunciar e policiar. Estamos
aqui para esclarecer, para denunciar e para ﬁscalizar,
mas também para cobrar e para gerar advertência. Há
uma semana, usando esta tribuna, disse – e falava em
nome do meu Partido –, logo depois o PSDB se manifestou, que não votaríamos, Senador Heráclito Fortes,
Senador Rodolpho Tourinho, o Orçamento sem que
questões fundamentais, como a deﬁnição do salário
mínimo com ganho real, a tabela do Imposto de Renda
com a correção devida e a votação de destaques de
matérias importantes que estão na reforma tributária,
com o aumento de 1% para o Fundo de Participação
dos Municípios e para a instituição do Fundo de Desenvolvimento Regional fossem apreciadas e votadas.
Estou voltando a avisar, porque o discurso e a advertência foram feitos. No entanto, até agora não houve

176

40452 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

manifestação, ou um gesto, um movimento por parte
daqueles que fazem o Governo, para dizer “vamo-nos
sentar à mesa e vamos encontrar equação para essas matérias que são de interesse nacional!” Se não
houver o entendimento em torno dessas matérias, a
obstrução começará pelo Orçamento. E vamos usar,
no limite máximo das prerrogativas legislativas, a nossa
ação e o nosso número em Oposição para garantir o
interesse do cidadão.
Ouço, com muito prazer, o aparte do Senador
Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador José
Agripino, essa tranqüilidade da sessão de segunda-feira
permite a V. Exª, por meio de um pronunciamento pedagógico, mostrar à Nação alguns fatos que o excesso
de uso da mídia por parte do Governo tenta confundir a opinião pública. V. Exª tem toda razão. Os fatos
recebem a versão que mais interessa à propaganda
do Governo. V. Exª mencionou, na parte inicial, o desempenho da economia do País. A meu ver, é, no atual
Governo, a parte que vem dando certo, até porque
não foi inventada; seguiu-se uma trajetória que não é
genuinamente brasileira, mas o modelo internacional,
produto da globalização que tomou conta do mundo. E
o país que não se adapta a ela sofre as conseqüências.
O Brasil se adaptou, quando se esperava o caos total
com a posse do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Surgiu o Ministro Antônio Palocci, que resolveu bancar uma política em consonância com o FMI. Sejamos
claros, as importantes ﬁguras do PT que atualmente
defendem o FMI, naquela época, pregavam o plebiscito. Esta semana fui matar as saudades da Câmara
dos Deputados e vi que, em uma roda, discutia-se a
sucessão do Presidente João Paulo naquela Casa.
Imagine: importantes segmentos do PT, contra determinado companheiro, candidato do PT, pelo simples fato
de ser aﬁnado com a política do Dr. Antônio Palocci.
Observe V. Exª que é o PT que está contra o PT. Aliás, é
uma grande frustração, Senador José Agripino, e V. Exª
deve tê-la dobrada, triplicada. Sou um mero Senador,
e minha frustração é, até agora, nós, oposicionistas,
no direito legítimo, não termos podido criar nenhuma
complicação ou diﬁculdade para o Governo. É o Governo quem as cria todas. Nunca vi uma capacidade
de criar problema para si próprio, Senador Rodolpho
Tourinho, como a que tem esse Governo. Parabenizo
V. Exª, Senador José Agripino, por mostrar, de maneira
bem clara, que até a atuação isenta de um órgão como
a Polícia Federal o Governo resolve, em determinadas ocasiões, atribuir como obra sua. V. Exª mostra,
com muita lucidez, à Nação, neste momento, que é
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preciso ﬁcar atento a isso. Outro ponto para o qual V.
Exª alerta – e pelo que o parabenizo – é com relação
ao Orçamento. V. Exª tem toda razão: temos que endurecer nessa questão orçamentária. A obrigação de
aprovar o Orçamento da União é do Governo e da sua
base, que para cá não vem. O Orçamento é aprovado
de qualquer maneira, a toque de caixa, e muitas vezes
se colocam, nos créditos, rubricas de outras origens,
que não a inicial – já houve vários casos aqui. V. Exª
tem razão: não podemos permitir isso, Senador José
Agripino. Aliás, esse é o primeiro caminho para que
se implante, no Brasil, o Orçamento impositivo, a ﬁm
de acabar com esse clube da falsa felicidade e com a
chantagem do Governo contra a Oposição, por meio da
história da liberação de emendas, como se fôssemos
nos dobrar a esse tipo de coisa. As emendas não são
nossas, mas do povo brasileiro. E um do motivos que
fez o povo brasileiro votar no atual Governo foi a impressão de que elas seriam distribuídas no tempo certo
e da maneira justa. Daí por que o Governo começa a
pagar o preço disso. Portanto, Senador José Agripino,
V. Exª, que chegou da sua viagem ao Rio de Janeiro
– quando saímos do eixo do nosso dia-a-dia, arejamonos um pouco mais com o pensamento do povo; nós
o ouvimos na rua, no táxi, na praça, por onde passamos –, promete-nos, tenho certeza, com a estréia de
segunda-feira, uma semana de discursos com novos
temas, que naturalmente alertarão o povo brasileiro e
deixarão de cabelo em pé o Governo. Parabéns!
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agradeço a
sempre lúcida intervenção do Senador Heráclito Fortes,
um homem que tem muito bom senso, muito equilíbrio;
que, às vezes, é mordaz, mas nunca foge ao senso
do equilíbrio e fala com muita clareza, transmitindo o
sentimento do cidadão comum.
Agradeço a V. Exª as manifestações, que me ajudam a raciocinar. Não existe nada pior do que letargia, do que sociedade anestesiada. Cabe, no regime
democrático, ao Governo fazer e à Oposição vigiar.
E a Oposição, quando vigia, alerta, acorda, raciocina
com o povo.
Tenho amigos, Senador Mão Santa, donos de fábricas e de lojas em São Paulo, que não têm nenhum
interesse em me dar informação errada e que me dizem: “Isso não aparece em noticiário do jornal A, B ou
C, mas estou lhe informando que as minhas vendas
estão muito ruins e que estou tendo de demitir pessoas.
As coisas não estão nada bem”. Converso com amigos
que têm lojas e que me dão informações parecidas com
essas. Aqui e acolá surge alguém que me diz: “Meu
segmento vai bem”. Mas, de modo geral, os setores
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econômicos não vão bem, porque o que vai bem é o
que está exportando, Senador Heráclito Fortes.
O segmento de exportação vai bem, porque o
preço das commodities – repito pela última vez – do
que o Brasil exporta está alto, o câmbio está favorável,
e o mundo está comprador.
Para 2005, Senador Rodolpho Tourinho, o quadro
não é o mesmo. Prenunciam-se, com a queda do dólar,
com o aumento da taxa de juros no plano internacional, diﬁculdades para o Brasil. E aquilo que é a nossa
essência – taxa de juros estratosférica no plano interno, renda em queda e impostos como nunca se viram
– decretará a perversidade do que os meus amigos
dizem: “não estou conseguindo produzir o que posso,
porque não estou conseguindo vender a quem quero”.
Não se vende, porque falta renda, e não se produz,
porque não há quem compre. Essa é a realidade.
Enquanto não houver baixa da taxa de juros, queda
de impostos e melhoria de renda, este País não terá
crescimento sustentado. E não adianta marketing, Senador Mão Santa.
Senador Heráclito Fortes, venho à tribuna, para
fazer um alerta e uma advertência.
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Senador
Agripino, V. Exª me permite um aparte?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Senador
Tourinho, já lhe concedo o aparte.
Transferiram o Sr. Luís Amado e o Sr. Marcelo
Guimarães do Rio de Janeiro para Macaé e Campos,
sem dar nenhuma explicação, de repente, depois do
episódio Duda Mendonça.
Senador Rodolpho Tourinho, Polícia republicana é
aquela independente mesmo; Polícia que pratica o correto e é admoestada com transferência e advertência
é subalterna. E digo a V. Exªs que a Oposição estará
ao lado da Polícia republicana, para dar-lhe altivez.
Quero só ver, Senador Rodolpho Tourinho, se, no caso
da Confederal e da Brasfort, haverá, no TCU, transferido novo, admoestação nova, ou se, por conta deste
nosso alerta, desta nossa advertência, prevalecerá a
polícia republicana.
Ouço, com muito prazer, o Senador Rodolpho
Tourinho.
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Senador
José Agripino, quero me juntar a V. Exª no que diz e,
sobretudo, na ênfase que dá ao alerta. Penso que V.
Exª não faz isso – também não o faço –, por ser contra
ou da Oposição. É nosso dever alertar a Nação sobre
esse crescimento que hoje está muito concentrado em
determinadas áreas, como a de exportação, citada por
V. Exª, e a de petróleo. O que falta – e nisso o alerta
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de V. Exª é importante – é trabalhar a distribuição de
renda, para que todos os setores da economia venham a ser atingidos pelo crescimento. Os hospitais,
por exemplo, passam por problemas. Não havendo
crescimento e distribuição de renda, ﬁca cada vez
mais difícil o atendimento aos preços praticados no
mercado, aqueles que a população pode pagar; por
outro lado, há um crescimento de custos muito grande
em função do dólar. Enﬁm, quero dizer é que não está
contrabalançado. V. Exª tem total razão quando fala
dessa forma, que me parece a mais correta de fazer
essa análise, sobretudo quando chama a atenção do
Governo, para que ele não ﬁque inebriado com os objetivos alcançados e deixe de tratar de um outro assunto colocado por V. Exª – e do qual é hora de tratar
–, a queda da carga tributária.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agradeço
o sempre lúcido e oportuno aparte de V. Exª, que é um
estudioso, na Bancada do PFL, das questões tributárias
e de desenvolvimento. Com seu brilho costumeiro, V.
Exª enriqueceu este nosso despretensioso pronunciamento de segunda-feira.
Para encerrar, Sr. Presidente, agradecendo a
colaboração e a boa vontade de V. Exªs, desejo dizer
que a oposição que meu Partido faz é de vigilância,
de cobrança. Não fazemos oposição com raiva nem
destempero, mas com ﬁrmeza.
Se não houver o chamamento, por parte daqueles
que fazem o Governo, para a discussão, com a Oposição,
em torno do salário mínimo com ganho real, da correção da tabela do Imposto de Renda, conforme prometido, do 1% de acréscimo no fundo de participação,
conforme negociado na reforma tributária, e do Fundo
de Desenvolvimento Regional, o PFL vai obstruir e
diﬁcultar o andamento dos trabalhos. Infelizmente,
parece-me que essa é a única linguagem que o Governo compreende.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Mesa teve uma tolerância de 7 minutos e 14 segundos com o pronunciamento do Senador José Agripino,
do PFL.
S. Exª exerce a liderança do seu Partido com
muita competência.
Concedo a palavra ao Senador do PMDB Maguito Vilela, do Estado de Goiás, com quem teremos
igual tolerância.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente, SRAs e Srs. Senadores, venho a
esta tribuna para falar de um tema muito importante
para o Brasil, para os brasileiros. Como médico que
é, Sr. Presidente, espero de V. Exª total apoio a este
projeto de lei que acabo de apresentar ao Senado da
República e que altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho
de 1996, para ampliar as restrições à propaganda das
bebidas alcoólicas e modiﬁcar sua deﬁnição e normas
relativas às advertências sobre o seu consumo.
O meu projeto considera bebida alcoólica, para
os efeitos da lei, os líquidos potáveis com teor alcoólico
superior a meio grau Gay-Lussac.
Art. 4º A propaganda comercial de bebidas alcoólicas somente poderá ser efetuada por meio de
pôsteres, painéis e cartazes, localizados na parte interna dos locais de venda, e não poderá:
I – incentivar o consumo excessivo;
II – associar o produto, mesmo que de maneira
indireta, à prática desportiva, à condução de veículos,
à condição de maior êxito das pessoas e a imagens
ligadas à sexualidade;
III – ser dirigida a crianças ou adolescentes;
IV – incluir crianças ou adolescentes;
V – anunciar propriedades medicinais ou relaxantes das bebidas alcoólicas.
Parágrafo único. Em relação aos produtos de que
trata o caput deste artigo, são vedados:
I – o patrocínio de eventos culturais e esportivos;
II – a realização de visitas promocionais;
III – a distribuição gratuita em locais públicos;
IV – a propaganda indireta contratada, denominada merchandising;
V – a propaganda por meio eletrônico, inclusive
pela Internet.
E continua:
Art. 4º A. A embalagem, o rótulo e a propaganda
das bebidas alcoólicas deverão exibir advertência sobre os malefícios do seu consumo e sobre a proibição
da venda a menores de dezoito anos.
§ 1º Os locais de comercialização das bebidas
alcoólicas devem exibir, no seu interior, painel ou cartaz que informe ser proibida sua venda a menores de
dezoito anos.
§ 2º A advertência de que trata o caput deste artigo deverá ser acompanhada por imagens ou ﬁguras
que ilustrem o sentido da mensagem.
§ 3º As demais especiﬁcações relativas à forma e
ao conteúdo das advertências de que trata este artigo
serão deﬁnidos em regulamento.

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

Sr. Presidente, SRAs e Srs. Senadores, o álcool
é uma das principais causas de morbimortalidade em
todo o mundo. Dessa forma, nos debates sobre as conseqüências do álcool para as pessoas, freqüentemente
as questões de saúde, particularmente aquelas ligadas à
dependência, são as que predominam. No entanto, não
se pode esquecer dos outros problemas sociais causados pelo consumo de bebidas alcoólicas, ainda que seja
muito mais difícil mensurar esses aspectos. Como exemplos de problemas não relacionados diretamente à saúde,
podemos citar: violência, desordem pública, vandalismo
e problemas ﬁnanceiros, ocupacionais, educacionais,
familiares e de relacionamento interpessoal.
Em relação às internações hospitalares provocadas pelo uso de álcool, levantamento realizado junto
a clínicas psiquiátricas brasileiras detectou que 90%
das internações por dependência de substâncias psicoativas são atribuídas a bebidas alcoólicas.
Para dimensionar a situação entre álcool e acidentes de trânsito, a Associação Brasileira dos Departamentos de Trânsito realizou um estudo em quatro
capitais brasileiras (Brasília, Curitiba, Salvador e Recife). A pesquisa revelou que quase 30% das vítimas de
acidentes de trânsito apresentavam alcoolemia superior
ao permitido pelo Código Nacional de Trânsito.
O consumo de bebidas alcoólicas por um determinado grupo populacional é inﬂuenciado por diversos
fatores, com destaque para os aspectos da informação
e do acesso à bebida.
Dos fatores de informação fazem parte a propaganda e as campanhas de controle do consumo, entre
outros. Já há bastante tempo sabe-se que a publicidade
tem importante inﬂuência na manutenção de um clima
social favorável ao consumo do álcool. Apenas recentemente, contudo, tivemos a comprovação empírica da
inﬂuência direta da propaganda também na iniciação
e no aumento do consumo do álcool.
Uma pesquisa realizada com crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos de idade revelou que assistir
a propagandas com freqüência provoca a expectativa
de consumir bebidas no futuro. Muitos dos meninos
entrevistados, com idades entre 10 e 13 anos, disseram que as propagandas de álcool os encorajavam
a beber.
Corroborando as informações acima, estudos
americanos que avaliaram o consumo de bebidas por
estudantes mostram que a propaganda tem efeito positivo sobre o consumo anual de álcool e sobre o uso
abusivo. Segundo estimativas, a eliminação completa
da publicidade de bebida alcoólica nos Estados Unidos
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reduziria em 24% o consumo de álcool por adolescentes
e em 42% o consumo abusivo nessa faixa etária.
No Brasil, a situação não é diferente. Os comerciais associam o consumo de bebidas alcoólicas a
momentos gloriosos, a conquistas esportivas, à sexualidade e ao orgulho de ser brasileiro. E o gasto anual
de milhões de dólares permite que as propagandas
sejam extremamente criativas e atraentes. Nesse contexto, a cerveja possui papel de destaque. Dos cerca
de US$106 milhões investidos em propaganda de álcool nos meios de comunicação, em 2001, 80% foram
gastos em promoção de cervejas.
A publicidade de bebidas alcoólicas é regulada
pela Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996. Contudo, tal
diploma legal não alcança a propaganda de cerveja,
visto que o seu art. 1º deﬁne bebida alcoólica como a
bebida potável com teor alcoólico superior a treze graus
Gay-Lussac. Do ponto de vista da legislação brasileira,
portanto, as cervejas são tratadas da mesma forma
que sucos de fruta ou refrigerantes, com respeito à
sua propaganda.
O Código Brasileiro de Auto-Regulamentação
Publicitária, por sua vez, traz regras especiais para as
propagandas de bebidas de baixo teor alcoólico, que
proíbem o apelo à sexualidade e o direcionamento aos
menores de idade. Não obstante, qualquer pessoa que
assista a alguma peça publicitária de álcool na televisão brasileira pode identiﬁcar a agressiva utilização da
sexualidade nas propagandas, especialmente no caso
da cerveja. Também é fácil veriﬁcar que os menores
são alvos preferenciais das propagandas, com temas
voltados a eles, a exemplo de desenhos animados,
festas rave, shows e eventos esportivos.
Ademais, a indústria alcooleira tem desenvolvido
produtos voltados para essa faixa etária – com destaque
para as bebidas ice, destilados, misturados com refrigerantes ou sucos – e tem oferecido patrocínio a festas
para este público-alvo, os adolescentes.
Não bastassem as estratégias descritas acima,
a publicidade se utiliza da imagem do Brasil e de símbolos nacionais para a venda de álcool. Os exemplos
mais contundentes ocorrem durante a realização da
Copa do Mundo de Futebol, quando as marcas de cerveja se colocam como símbolos da torcida brasileira.
Quem não se recorda da tartaruga de desenho animado, boa de bola e apreciadora de uma determinada
marca de cerveja, que fez enorme sucesso entre as
crianças brasileiras?
Esse tipo de associação das bebidas alcoólicas
com o que temos de mais característico do País objetiva tornar o álcool parte integrante da vida das pes-
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soas. Passa a idéia de que o álcool só traz alegria e
bem-estar e que seus efeitos adversos são restritos a
uma minoria de “pessoas problemáticas”, criando um
ambiente hostil e ridicularizador às mensagens e medidas de saúde pública.
O segundo grupo de fatores a inﬂuenciar o consumo de álcool, os chamados fatores de acesso ao
produto, incluem, entre outros, o preço, a densidade
de locais de venda e o número de horas de funcionamento dos pontos de venda de bebidas alcoólicas. Há
sólidas evidências cientíﬁcas indicando que, quanto
menor o preço das bebidas alcoólicas e quanto mais
fácil comprá-las, maior o consumo. No Brasil, onde o
preço de um litro de cachaça é comparável ao do litro de
leite, e é raríssimo um menor de idade ter diﬁculdades
em adquirir qualquer bebida alcoólica, o consumo do
produto tem apresentado tendência de crescimento e
mais crescimento.
Cabe salientar que a venda de bebidas alcoólicas a menores de dezoito anos é proibida pela Lei
nº 8.069, de 13 julho de 1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente). No entanto, o seu descumprimento
é generalizado no País. Para reverter essa situação,
é necessário advertir consumidores e comerciantes
a respeito da proibição, por meio de mensagens de
advertência apostas nos rótulos e embalagens de bebidas alcoólicas.
Aliás, é o mesmo tratamento que se dá à propaganda do cigarro, do fumo, no Brasil. Não vejo por
que dar tratamento diferenciado à bebida alcoólica,
até porque o vício do fumo do cigarro prejudica muito
mais a quem o consome. Quem consome a nicotina,
o alcatrão, vai-se matando aos poucos. Mas quem
consome bebida alcoólica em excesso – isso é lógico
– causa problemas ainda maiores para a sociedade,
como acidentes de trânsito, e até mesmo para os ambientes familiares, onde há muitos maus-tratos do marido
à esposa em função da bebida alcoólica. Há ainda vandalismo, estupro de menores e muitos outros delitos e
crimes cometidos sob o efeito de bebidas alcoólicas.
Dessa forma, a bebida alcoólica provoca muito mais
prejuízos à sociedade do que o próprio consumo de
cigarros. Quantos acidentados se encontram nos hospitais especializados ou não do País? A recuperação
dessas pessoas gera enormes gastos à saúde pública.
Quantos paraplégicos e tetraplégicos estão no Sara
Kubitschek em função do uso de bebida alcoólica?
Entendo que o Congresso Nacional, o Senado da
República e a Câmara dos Deputados, deve conceder o
mesmo tratamento que se dá às propagandas de fumo
e cigarro às propagandas da bebida alcoólica. Não há
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justiﬁcativa para haver dois pesos e duas medidas. Essa
regulamentação deve estender-se a todas as bebidas
alcoólicas, inclusive à cerveja, objeto das propagandas
mais bonitas da televisão brasileira hoje.
Espero que este projeto de lei de minha autoria, que está tramitando na Casa, seja aprovado, para
que possamos inibir o consumo de bebidas alcoólicas.
Devemos buscar evitar o crescente aumento desse
consumo, que vem ocorrendo no nosso País, principalmente entre adolescentes e jovens, que ainda não
têm o organismo completamente formado.
Do exposto, pode-se concluir que o Brasil deve
adotar, em relação à publicidade do álcool, posição
semelhante à adotada em relação à propaganda de
cigarro que acabei de mencionar, ou seja, o País deve
restringir a publicidade à parte interna dos pontos de
venda e veicular advertências nos produtos. É o que pretendemos com a apresentação deste projeto de lei.
Tenho certeza de que muitas pessoas deixaram
de fumar com esse tipo de publicidade. Inclusive eu
deixei de fazê-lo, quando era Constituinte, justamente
por perceber, por meio das propagandas, o mal que
o cigarro faz à saúde humana. Com relação à bebida
alcoólica, também acontecerá o mesmo. Muitos não
sabem o enorme prejuízo que as bebidas alcoólicas
trazem à saúde e podem deixar esse vício terrível em
função das propagandas negativas que o Congresso
Nacional vai fazer veicular, exatamente como ﬁzemos
com relação ao uso do cigarro.
Portanto, Sr. Presidente, SRAs e Srs. Senadores,
quero dar minha contribuição à juventude brasileira, aos
adolescentes e às crianças, fazendo aprovar esse meu
projeto de lei que proíbe terminantemente a propaganda
escandalosa de bebidas alcoólicas, principalmente de
cerveja, nos eventos esportivos. Aliás, em todos os momentos em que se liga a televisão, vê-se propaganda
de cervejas no Brasil, às vezes até numa concorrência
descomunal entre as diversas marcas.
Agradeço muito a atenção de V. Exªs, das SRAs
e Srs. Senadores, mas quero encerrar pontualmente o
meu pronunciamento para que outros também tenham
a oportunidade de se manifestar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Agradecemos ao Senador pelo pronunciamento feito
no tempo devido e concederemos a palavra à Senadora Ideli Salvatti.
Antes, porém, esta Presidência fará uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência comunica ao Plenário que antecipou
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para as 9 horas do dia oito do corrente, por solicitação
da Deputada Laura Carneiro, a sessão solene conjunta
destinada à comemoração dos 40 anos do Parlamento
Latino-Americano, Parlatino.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com a palavra, a Senadora Ideli Salvatti, Líder do
Partido dos Trabalhadores nesta Casa.
A SRA IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, SRAs e Srs. Senadores, em primeiro lugar
queria comunicar à Casa e aos que nos assistem neste
ﬁnal de tarde desta segunda-feira, dia 6 de dezembro,
que, no início da tarde de hoje, o Ministério da Educação apresentou o anteprojeto de lei para a reforma
da educação superior. Esse debate está aberto já há
um bom tempo e vem contando com a participação da
sociedade civil organizada, representantes de todas as
instituições de ensino superior do nosso País, tanto da
rede pública quanto da rede privada, representantes
dos estudantes, do corpo docente e do corpo técnico
do nosso ensino superior.
O público tomou conhecimento hoje à tarde desse
anteprojeto, dessa versão preliminar, que estará recebendo a análise e as alterações propostas pela sociedade civil, instituições e representações tanto de estudantes quanto dos proﬁssionais que atuam na área da
educação até o mês de fevereiro, prazo estipulado pelo
Ministério da Educação para colher esses dados.
Esse anteprojeto já está disponível no site do
Ministério da Educação para que, da mesma forma
como está em debate o projeto da Ancinav, toda a sociedade possa participar, dar suas sugestões e contribuir com alterações, a ﬁm de que, quando o projeto
chegar ao Congresso Nacional, a matéria já tenha sido
profundamente debatida, trazendo o pensamento da
sociedade sobre o assunto e sobre questões importantes relacionadas à reforma do ensino superior no
Brasil, assim como ocorre com a questão da produção
audiovisual no País.
Comunico, portanto, a todos que têm interesse em
participar desse debate que o anteprojeto já está disponível no site; e informo, ainda, a todos que quiserem
contribuir com análises e com propostas de alteração
e de aprimoramento, que o Ministério da Educação já
está recebendo essas contribuições.
Sr. Presidente, participei de uma outra solenidade
hoje à tarde, com os Senadores Leomar Quintanilha e
Luiz Otávio – aliás, lamentei não ter havido a participação de outros Senadores. Reﬁro-me ao lançamento de
projeto extremamente importante para o nosso País, o
do biodiesel. Hoje, o Presidente da República assinou
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mais uma medida provisória, medida provisória essa
que é fundamental para complementar imediatamente
o que foi votado na Câmara dos Deputados e estará
chegando a esta Casa. Esse projeto permitirá, a partir
de agora, no período 2004-2005, a adição de 2% de
biodiesel ao diesel que locomove toda a nossa frota
de caminhões, tratores e ônibus. Essa simples adição
signiﬁca a criação de mais de 150 mil empregos no Brasil e uma economia da ordem de US$160 milhões por
causa da diminuição das importações de petróleo.
Além disso, esse projeto do biodiesel está prioritariamente voltado para o semi-árido nordestino e para
as regiões deprimidas economicamente, principalmente
as do Norte e do Nordeste do nosso País, tendo uma
vinculação direta com a agricultura familiar. O biodiesel
será trabalhado com base nas oleaginosas, que não
concorrem com a produção de alimentos. Portanto, além
de ocupar mão-de-obra, gerar renda e atender regiões
que têm grande demanda de alternativa econômica,
ainda é ligado à agricultura familiar.
Essas informações foram lançadas hoje à tarde
num evento concorrido, que contou com a presença
de vários Governadores de Estado e de todos os Ministros que participaram da elaboração desse projeto.
Todos sabemos que o biodiesel é uma grande alternativa para a alteração da nossa matriz energética, com
a produção de energia renovável que dê alternativas
para regiões que precisam de uma solução para sua
histórica degradação econômica e social.
Por tudo isso, não poderia deixar de fazer este
registro. Saímos da solenidade bastante gratiﬁcados. A
primeira medida provisória, que foi votada pela Câmara,
entrará nos próximos dias no Senado da República,
ao lado da medida provisória que foi assinada, complementar, que modiﬁca a questão tributária, concedendo isenção, redução de impostos e garantindo o
ﬁnanciamento desses agricultores familiares que irão
se integrar à produção do biodiesel.
Uma outra questão que gostaria de ressaltar é
que teremos, nesta semana, o primeiro megaleilão
de energia após a reestruturação do sistema elétrico
– temos cinqüenta e três empresas nele inscritas, a
possibilidade de cinqüenta e cinco mil megawatts de
energia instalada, com vinte e sete mil megawatts de
potencial, de energia efetiva. O resultado desse megaleilão será o coroamento de um longo processo de reestruturação do setor elétrico, de correção dos rumos
na questão energética do nosso País. Essa reestruturação, já no meio do ano, nos meses de junho e julho,
trouxe um resultado muito positivo por ocasião do leilão
de energia alternativa: foi surpreendente, porque havia
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a perspectiva de uma aquisição de 3.300 megawatts
e foram ofertados 6.600 megawatts.
Toda a reformulação do setor elétrico está caminhando numa linha extremamente positiva e construtiva,
garantidora dessa questão. Isso é ainda mais importante
quando levamos em conta que não há sustentabilidade
de crescimento se não houver garantia, a médio e longo
prazo, de energia para o nosso País.
O lançamento do Projeto do Biodiesel e o megaleilão de energia desta semana, com a perspectiva
de, em abril do ano que vem, termos um outro leilão
grande de energia nova, são o resultado desse longo
trabalho capitaneado pela Ministra Dilma Rousseff. Gostaria de aqui parabenizá-la por toda a iniciativa e pela
competência com que vem trabalhando essa questão,
sabedora de que essa é uma questão estratégica para
dar sustentabilidade ao nosso desenvolvimento.
Queria falar hoje sobre a questão do gás e da energia, mas acabei misturando esse tema com a questão
do biodiesel, porque, às vésperas do megaleilão, temos
tido um debate a respeito de competência, de como as
coisas foram encaminhadas pelos governos anteriores,
pelo governo atual e sobre outras questões que foram
colocadas – a nossa assessoria nos tem informado
sobre o andar da carruagem no que diz respeito às
correções de rumos para tentar encontrar alternativas
mais viáveis e mais vantajosas para o Brasil.
Há pouco tempo, ﬁcamos preocupados quando
a imprensa publicou avaliações técnicas que apontavam um possível prejuízo nos negócios de geração
termelétrica a gás da Petrobras que poderia ultrapassar a casa de R$6 bilhões até 2006. Pedimos que a
Assessoria ﬁzesse toda uma análise com relação ao
fato. E a análise ﬁnanceira do relatório de atividades
de 2003 da Petrobras, publicada em março de 2004,
apontava uma provisão de perdas da ordem de R$2,1
bilhões para cobrir restos de 2003 e também para o
ano de 2004. E isso obviamente nos causa uma grande
preocupação.
Mais recentemente, a Assessoria nos repassou
providências adotadas principalmente pelo Professor
Ildo Sauer, Diretor de Gás e Energia da Petrobras, renegociando. Quando o PT assumiu o Governo, nosso
querido ex-Senador José Eduardo Dutra assumiu a
Petrobras e Ildo Sauer, a Diretoria de Gás e Energia,
eles se depararam com situações extremamente complexas, que precisavam ser resolvidas, pois o modelo e
a forma como contratos haviam sido assinados criaram
situações extremamente complexas, que mereciam
uma tratativa. E havia três alternativas. A primeira
era o rompimento unilateral do contrato, mas romper
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contrato unilateralmente causa uma grande celeuma,
inclusive porque, durante a campanha eleitoral, uma
das questões centrais que o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva havia colocado era o fato de honrar os
contratos assumidos. Assim sendo, qualquer rompimento unilateral, mesmo em se tratando de contratos
altamente perniciosos aos interesses do Brasil, estava
descartado.
A segunda alternativa seria o questionamento dos
contratos na Justiça, mas todos sabemos que recorrer
à Justiça leva décadas e décadas e a solução efetiva
do problema também não se daria.
A terceira alternativa seria renegociação. E foi
por esse caminho que o Professor Ildo Sauer seguiu.
Uma boa parte desses contratos foi renegociada, alguns ainda o estão sendo, e, em vez daquela previsão
de prejuízo de mais de R$6 bilhões até 2006, hoje já
se trabalha com projeção de resultados positivos, algo
em torno de 8% dos valores investidos pela Petrobras
nessa área.
Então, para nós é muito importante fazer esse
registro, ainda mais depois de uma semana em que
debatemos a maneira de conduzirmos os problemas,
como os Governos atuam, como são resolvidas as
questões. Não poderíamos deixar de trazer esse registro numa tarde em que estou expondo a importância
do projeto biodiesel lançado hoje, a expectativa criada
com o mega leilão para amanhã ou quarta-feira – não
sei bem a data, mas será esta semana.
Vou dar o aparte ao Senador Rodolpho Tourinho,
porque depois quero especiﬁcar algumas questões dos
contatos, questões que acho importante debater.
Desculpe-me, Senador Tourinho, a ousadia de
falar sobre um tema do qual sou uma pessoa meramente espectadora, mas interessada, porque sei da
importância que toda a questão energética tem para
o desenvolvimento do nosso País. Sou leiga.
O Sr. Rodolpho Tourinho (PFL – BA) – Sintome muito à vontade para fazer esse aparte a V. Exª até
porque, antes de V. Exª, estive na tribuna elogiando a
Petrobras porque iniciamos ﬁnalmente a obra Manati/
Salvador, que é absolutamente fundamental para o
fornecimento de gás para o Estado da Bahia. Além
disso, o Presidente José Eduardo Dutra anunciou o
Gasene, a ligação do gasoduto. Então, considero fundamental que se insira deﬁnitivamente essa questão do
gás natural na matriz energética brasileira. E a Ministra
Dilma Rousseff, com a sua competência, está absolutamente no caminho certo. Discordo apenas um pouco
– mas não é um assunto para tomar tanto tempo – da
questão dos prejuízos anunciados pela Petrobras na
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questão termoelétrica, que é tão importante para País.
A Petrobras, há um tempo, comprou um gás da Bolívia
que não tinha uso, e, quando lhe foi dado o uso termoelétrico, ela já teria o prejuízo de qualquer forma,
visto que foi comprado um gás que não tinha uso aqui.
Mas ainda assim era fundamental, até mais importante
antes do que hoje, termos o gás da bacia de Santos.
Meu aparte, portanto, é para colocar essas contas da
forma correta e também para louvar os eventuais contratos que tenham sido renegociados. Romper contrato,
nunca! E isso a Petrobras não fez. Renegociar contrato
em qualquer área, sempre. Assim, só gostaria de enfatizar o que aconteceu hoje, na Bahia, em Salvador,
em Mataripe, com o início das obras de Manati/Salvador. Gostaria também recolocar a questão desses
contratos numa perspectiva diferente, em que louva o
trabalho da Petrobras. Mas já existia uma concepção
um pouco diferente em relação a qual, e contra ela,
eu já havia discutido com o Professor Ildo Sauer. Só
para esclarecer, Senadora Ideli Salvatti.
A SRA IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) –
Agradeço, Senador Rodolpho Tourinho.
Reporto-me rapidamente a alguns desses contratos que foram renegociados, para podermos ter clareza
dos prejuízos, que, digamos assim, eram uma afronta
aos interesses do nosso País.
A minha assessoria, inclusive, preparou algo sobre questão dos contratos das termelétricas de Macaé
Merchant, Eletrobolt e TermoCeará, e colocou aqui
como exemplo o Estado de Rondônia. Vale a pena citar
o caso de Rondônia, onde existe uma usina termoelétrica, e foi assinado o contrato em que a Eletronorte se
obriga a comprar muito mais energia do que o Estado
consome. Assim, a usina ganha sem precisar gerar um
único megawatt. Trata-se de um tipo de projeto onde
se ganha muito dinheiro praticamente sem trabalhar.
A usina tem um recebimento mesmo sem gerar.
Para se ter uma idéia do prejuízo ﬁnanceiro provocado, isso custa aproximadamente R$1 milhão/dia.
E falo de R$1 milhão para uma empresa norte-americana, porque o contrato foi com a El Paso. São quase
R$400 milhões por ano que são pagos pelos consumidores de todo o Brasil, porque a CCC – Conta de Consumo de Combustíveis – é que paga a conta. A CCC
é uma taxa cobrada na nossa fatura. Ou seja: todos
os brasileiros que têm energia elétrica têm essa tarifa
da CCC cobrada na sua fatura. E se não fosse essa
taxa, não seria possível levar energia elétrica para a
Região Norte do País.
Esses contratos, no entanto, estão provocando
verdadeiros rombos nas CCCs. Trata-se de uma ver-
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dadeira transferência da riqueza brasileira para os tais
investidores estrangeiros. Depois, vou pedir para que
meu discurso conste na íntegra.
Os contratos tinham elementos bastante estranhos. As usinas, conhecidas como Merchants, atuariam
exclusivamente no mercado de curto prazo de energia elétrica. O que aconteceria? Nas condições em
que foram projetadas, construídas, só poderiam obter
rendimentos signiﬁcativos em um ambiente peculiar
de mercado que deveria combinar, por mais de cinco
anos, escassez estrutural de oferta e demanda elevada
de energia elétrica. É algo meio estranho. Teríamos
que torcer para dar tudo errado para que o prejuízo
não fosse tão grande. Nessa parceria privada, na construção e na operação dessas usinas, bem como na
contração desses ﬁnanciamentos, a Petrobras assumiu
a responsabilidade pelo fornecimento de gás natural e
também se responsabilizou pelo aporte extra de capital,
a título de contribuição de contingência, para suportar
os custos da usina na hipótese de, em determinado
mês, não serem geradas receitas suﬁcientes. Ou seja,
foi gerado um contrato em que os parceiros privados
sempre teriam lucros. A Petrobras obrigava-se a garanti-los permanentemente.
Contratos desse tipo foram feitos à época do
apagão. Sabíamos qual era a situação, o risco, todo
o problema que tivemos entre 2001 e 2002. Os contratos eram altamente perniciosos, tinham e geravam
problemas, e ainda geram, pois as renegociações não
são perfeitas, não são as que gostaríamos de ter feito.
O ideal seria que uma boa parte desses contratos não
tivesse sido realizada, porque trazem prejuízo já que
pagamos por energia que não é gerada e garantimos
lucro para determinados empreendedores que pouco
investiram.
Sr. Presidente, solicito que meu discurso seja
publicado na íntegra, tendo em vista que não tive oportunidade de fazê-lo, já que registrei outras questões
que não estavam previstas.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA
SRA SENADORA IDELI SALVATTI
A SRA IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, SRAs
e Srs. Senadores: minha assessoria agora tem dado
títulos aos temas que aqui trago para debater. Penso
que o pronunciamento de hoje pode ser denominado
gás, energia e competência.
Como o tema das últimas semanas é a competência, ou mais especiﬁcamente a incompetência, decidi
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aproveitar a oportunidade para dar conhecimento sobre
um pouco de nossa gestão na área de gás e energia
da Petrobras.
Recentemente a imprensa publicou avaliações
técnicas que apontavam um possível prejuízo da Petrobras, que poderia ultrapassar R$6 bilhões até 2006,
nos negócios de geração termelétrica à gás.
Preocupada, mandei meus assessores analisarem e me foi informado que a Análise Financeira do
Relatório de Atividades de 2003 da Petrobras, publicada em março/2004, apontava provisão para perdas
da ordem de R$2,1 bilhões para cobrir restos de 2003
e para o ano de 2004. Uma seqüência crescente de
perdas nos negócios de energia elétrica que vinha
desde 2001.
Perdas dessa ordem são, sem a menor sombra
de dúvida, um gritante atestado de incompetência, ou
não? Cenário tão intrigante que nos obrigou a procurar explicações.
Sr. Presidente, quero registrar que ﬁquei escandalizada com o que me foi apresentado, e acredito que
o Brasil inteiro também ﬁcará muito revoltado quando
tomar conhecimento de certos tipos de contrato, verdadeiras negociatas, que ocorreram no âmbito da
Petrobras. Hoje vou comentar três desses contratos,
todos na área de usinas termelétricas.
Estou aqui, explicitamente, falando de “herança
maldita”.
Quando observo o quanto algumas pessoas se
mostram irritadas quando ouvem falar em “herança
maldita”, ﬁco pensando se muito dessa irritação não
seria uma espécie de cortina de fumaça na tentativa de
criar uma confusão deliberada no imaginário de nossa
sociedade e desviar o foco do assunto?
Deixando de lado as falsas celeumas, poderíamos
aproveitar a oportunidade do debate sobre competência
para analisar algumas decisões e contratos adotados
no governo passado e que foram herdados pelo atual
Governo. Por exemplo: a participação da Petrobras nas
usinas termelétricas a gás natural: Macaé Merchant;
Eletrobolt; e TermoCeará.
Senhores Senadores, é muito interessante observar que se tratam de usinas, conhecidas como
Merchant, que atuariam exclusivamente no mercado
de curto prazo de energia elétrica. Não tenho a intenção de generalizar minhas análises em relação a todas
as Merchant, quero destacar que, nas condições em
que foram projetadas e construídas, essas três usinas
só poderiam obter rendimentos signiﬁcativos em um
ambiente peculiar de mercado que deveria combinar,
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por mais de cinco anos, escassez estrutural de oferta
e demanda elevada de energia elétrica.
A Petrobras, no governo passado, formou parcerias na forma de consórcios ou contratos de participação com outras empresas para a construção daquelas
usinas termelétricas à gás.
Em linhas gerais, caberia às parceiras privadas
a construção e operação das usinas e a contratação
dos ﬁnanciamentos, enquanto a Petrobras assumiria
a responsabilidade pelo fornecimento de gás natural
e também se responsabilizaria pelo aporte extra de
capital, a título de Contribuição de Contingência, para
suportar os custos da usina, na hipótese de em determinado mês não ser gerada receita suﬁciente. Ou seja,
assinaram um contrato em que os parceiros privados
sempre teriam lucros – mesmo que fossem incompetentes – e a Petrobras se obrigava a garantir este lucro.
Trata-se da forma mais explícita e soﬁsticada de nosso
conhecido “Capitalismo Sem Riscos”.
Temos uma questão bastante técnica, muito intrínseca e muito particular dos negócios de energia elétrica, que precisamos explicar com cuidado. De forma
simpliﬁcada, ocorre o seguinte: geralmente os contratos
de energia elétrica são sempre de longo prazo, acima
dos dez anos. Assim, em situação de normalidade,
quando a relação entre a capacidade de geração, ou
oferta, e aquilo que é consumido, a demanda, está bem
equacionada, os grandes consumidores de energia
elétrica estão sempre com abastecimento garantido
por longo prazo.
O chamado mercado spot, ou mercado de curto
prazo, funciona principalmente para cobrir situações
não previstas nos contratos existentes, por exemplo,
quando uma grande indústria quer expandir seus negócios e precisa de mais energia que aquela contratada
inicialmente. Como os prazos para ampliação da oferta
de energia, ou seja, para a construção de novas usinas,
são sempre longos, uma alternativa rápida é contratar
energia em mercados de curto prazo, a preços quase
sempre mais elevados.
Por outro lado, uma situação de crise de abastecimento generalizada, como a que vivemos em 2001,
forma o ambiente ideal para o desenvolvimento desse
tipo de negócio, visto que os grandes compradores
de energia elétrica encontram-se em situação desesperadora com o risco de desabastecimento. Como
leiga, eu diria que essas usinas merchants, são uma
espécie de ave de mau agouro, que engordam com a
desgraça alheia.
Pela lógica desses mercados das usinas em
questão, podemos facilmente perceber que os contra-
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tos assinados pela Petrobras eram contratos contra o
Brasil. Pois, para obter lucros nos negócios, a empresa teria que torcer contra o povo brasileiro, teria que
torcer para que o Brasil vivesse longos períodos, acima
dos cinco anos, em crise estrutural de abastecimento
de energia elétrica, como se tivéssemos um apagão
permanente no País. Caso contrário, a Petrobras não
conseguiria ter nenhum ganho e, em função daquela
cláusula de contingência, ainda teria que garantir os
lucros dos parceiros.
Alguns poderiam argumentar que deveríamos
nos reportar ao ambiente do setor elétrico há época da
negociação e assinatura dos contratos, entre os anos
de 1999 e 2002. De fato, este foi um período trágico na
vida brasileira. Trágico graças ao que poderíamos educadamente chamar de “uma certa imprevidência” (ou
seria incompetência?) na condução do setor elétrico.
Naquele período, acreditando que o “mercado
competitivo” iria se encarregar de fazer os investimentos
e a necessária expansão do sistema, o Governo desmontou o planejamento determinativo, que trabalhava
com horizontes de 5, 10, 15 e 20 anos, coordenado pela
Eletrobrás. Além disso, fez-se surdo aos alertas feitos
por especialistas, tanto do Cepel, o Centro de Pesquisas da Eletrobrás, quanto da Coppe, a Coordenação
da Pós-Graduação de Engenharia da UFRJ e do IEE
– Instituto de Eletrotécnica e Energia, da Pós-graduação
da USP. Em função desse desmonte e dessa ocasional
surdez, aquele Governo foi incapaz de perceber que
conduzia o País rumo a um desastre elétrico.
Assim, diante da barbeiragem elétrica que cometeram, o quadro apontava um mercado de oportunidades em função da crise. Vistos dessa forma, seria
possível explicar dois dos três contratos a que me reﬁro neste pronunciamento. Entretanto, não há o que
justiﬁque a assinatura do contrato entre a Petrobras e
a MPX, referente à usina TermoCeará, em março de
2002, quando o racionamento já havia sido suspenso
desde 18 de fevereiro e o ONS, o Operador Nacional
do Sistema Elétrico, apresentava gráﬁcos onde a previsão de riscos de abastecimento era acentuadamente
decrescente ao longo dos anos seguintes.
Como vimos acima, as usinas merchant citadas,
na forma em que os contratos foram elaborados, só
poderiam ter rentabilidade em situação de déﬁcit de
oferta de energia elétrica. Quando o contrato da TermoCeará foi assinado, o cenário do mercado elétrico já
permitia avaliar que aquele era um negócio de elevado risco, com quase certeza de resultados negativos
– ainda assim, a Petrobras assumiu um compromisso
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em que garantia os investimentos na usina e o lucro
do parceiro privado.
Senador, parece inacreditável mas, além de tudo,
ao ﬁm dos contratos, a propriedade das usinas passaria integralmente para os parceiros privados.
Se o contrato fosse cumprido integralmente, o
desembolso total destinado a cobrir o que foi denominado “Alocação de Capacidade”, que nada mais é do
que a cobertura dos investimentos feitos pelos sócios
privados, superaria o valor total do investimento nas
usinas, ou seja, em cinco anos a Petrobras pagaria
mais do que o valor das usinas mas não seria dona
de nenhuma delas. Não é uma maravilha, pergunto
aos Srs. Senadores?
Que tal, Senador Mão Santa, eu lhe proponho a
seguinte sociedade: eu compro um carro a prazo, todos os meses a senhora me dá o dinheiro integral para
pagar as prestações e, quando acabarmos de pagar,
o carro é todo meu. O que o senhor pensaria de uma
proposta dessas?
Em Rondônia, por exemplo, existe uma usina
termelétrica com um desses contratos “estranhos”.
No governo passado, assinaram um contrato em que
a Eletronorte se obriga a comprar muito mais energia
do que o Estado consome. Vejam bem todos: trata-se
de um tipo de projeto onde se ganha muito dinheiro
sem produzir.
Para se ter uma idéia do “estrago” ﬁnanceiro
provocado, isso custa aproximadamente um milhão
de reais por dia. Senhoras e Senhores Senadores,
pasmem! Falo de um milhão de reais/dia desviados
para os bolsos de uma empresa norte-americana, a
El Paso. São quase R$ 400 milhões por ano que são
pagos pelos consumidores de todo o Brasil, porque é a
CCC, a Conta de Consumo de Combustíveis, que paga
a conta. A CCC é uma taxa que é cobrada da fatura de
todos os consumidores brasileiros. Se não fosse essa
taxa, não seria possível levar energia elétrica para
a região Norte do País. Entretanto, na forma desses
contratos, estão provocando verdadeiros rombos na
CCC. É uma clara transferência da riqueza brasileira
para os tais “investidores” estrangeiros. Nesse caso,
um verdadeiro assalto.
Vejam senhores, que estes contratos, ratiﬁco, esta
“herança maldita”, foram assinados por estas mesmas
pessoas que hoje têm a desfaçatez de falar em competência, melhor dizendo, falam em incompetência,
pois é disso que eles entendem.
Como eu nunca fujo de um bom debate, gostei
da provocação, vamos, então, mostrar a nossa competência. Como se sabe, não basta apontar o dedo e
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criticar os erros dos outros, é preciso mostrar o que
estamos fazendo para corrigir esses erros e para colocar as coisas no caminho correto.
Senhores espectadores da TV Senado e ouvintes
da Rádio Senado. O atual Diretor de Gás e Energia da
Petrobras, Professor Ildo Sauer, escolhido para esta
função pelo Presidente Lula, ao assumir e tomar conhecimento desses contratos quase criminosos, decidiu
enfrentá-los para salvar a empresa da fatalidade dos
prejuízos.
Analisou o melhor caminho a adotar:
a primeira alternativa seria o rompimento unilateral do contrato;
a segunda alternativa seria o questionamento
dos contratos na Justiça; e
a terceira alternativa seria a renegociação.
O rompimento unilateral seria uma bravata irresponsável com sérias conseqüências para a Petrobras e o Brasil. Portanto, seria impensável seguir este
caminho.
Por outro lado, o questionamento na Justiça poderia se arrastar por décadas com resultados imprevisíveis.
Decidiu-se, então, pelo caminho da negociação.
Vejam senhores, para desespero de quem está
sempre torcendo contra, a atual gestão, até este momento, com muita habilidade e seriedade, já conseguiu
renegociar a maioria daqueles desastrosos contratos
e conseguiu estancar a sangria. Ao invés daquela previsão de prejuízo de mais de R$6 bilhões até 2006,
hoje já se trabalha com projeção de resultados positivos, algo em torno de 8% dos valores investidos pela
Petrobras.
Assim, além de administrar as graves turbulências
por que têm passado o mundo do petróleo, resguardando os interesses do povo brasileiro, sem descuidar
dos interesses da empresa e de seus acionistas, a atual
gestão daquela empresa ainda tem que desfazer as
armadilhas do governo passado. Isso sim, eu chamo
de extrema competência.
Por falar em desmontar armadilhas do passado,
outra iniciativa fundamental para dar tranqüilidade ao
mercado energético brasileiro e construir as garantias
para evitar futuras crises, foi a elaboração, em debate
com toda a sociedade, de um novo modelo para o
setor elétrico brasileiro, aprovado por este Congresso
Nacional, onde consta a criação da Empresa de Planejamento Energético – EPE e de mecanismos de desenvolvimento energético. Este modelo tem amanhã,
em São Paulo, um dia de consolidação com a realiza-
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ção de um dos maiores leilões de energia elétrica do
mundo, para o qual já estão credenciadas 53 empresas – serão leiloados aproximadamente 55.000 Mw
de capacidade instalada. Em abril passado tivemos o
leilão de energias renováveis, cujo sucesso superou
até as previsões mais otimistas. Outro leilão, desta vez
da chamada “energia nova”, ou seja, da energia proveniente de novas usinas, deverá ocorrer em abril do
próximo ano, desta forma o Brasil estará superando
de forma muito concreta o fantasma do racionamento
e devolvendo deﬁnitivamente a tranqüilidade para um
setor vital para que este novo momento do desenvolvimento brasileiro seja sustentável e de vida longa.
Acredito que também seria muito interessante
analisar e esclarecer quem vinham sendo, de fato, os
principais beneﬁciários dos tais contratos assinados
pela gestão anterior e quem serão os beneﬁciários dos
contratos renegociados pela atual gestão.
Acredito que não existe melhor árbitro para este
debate que o povo brasileiro que é quem sente no
bolso e na qualidade de vida os efeitos da competência dos administradores de hoje, ou os de ontem, os
verdadeiros responsáveis pela assinatura daqueles
contratos.
Com a palavra, o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª será atendida, de acordo com o Regimento
Interno.
Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros,
como Líder do PMDB, por cinco minutos.
Em seguida, terá a palavra o Senador Paulo Octávio pela Liderança do PFL, por delegação do Senador José Agripino.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, SRAs e
Srs. Senadores, ocupo esta tribuna para tratar de uma
importante medida hoje anunciada pelo Presidente da
República: o lançamento do Programa Biodiesel.
O biodiesel é um dos principais vetores do processo de mudança na cadeia energética mundial, sendo
utilizado principalmente na Alemanha, França, Itália e
Estados Unidos, embora haja iniciativas e interesses
de vários outros países, a exemplo da China. Não é à
toa o estímulo cientíﬁco e ﬁnanceiro dado por diversas
nações ao biodiesel. Isso ocorre, entre outras razões,
por causa do expressivo potencial que possui o biodiesel na redução da emissão de poluentes causadores
do chamado “efeito estufa”.
Ecologicamente correto, o biodiesel também tem
ﬁnalidade estratégica, como substituto na matriz energética brasileira. No tocante ao petróleo, por exemplo,
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o Senador Pedro Simon, no plenário desta Casa, já
nos alertava para o fato de que as nossas reservas de
petróleo são suﬁcientes para um período de 18 anos,
o que, nessa matéria, representa uma faixa curta de
tempo.
Estima-se que o Brasil gaste algo próximo a R$1
bilhão com doenças resultantes da poluição. Com o
uso do combustível verde, poderíamos reduzir sensivelmente essas despesas, direcionando recursos
para outras frentes.
A utilização efetiva do biodiesel trará impactos
positivos para a nossa balança comercial. De um lado,
economizaremos nas importações de petróleo; de
outro, poderemos ﬁgurar como líder das exportações
do novo combustível. Dessa forma, o biodiesel se
apresenta como um instrumento importante de política
comercial externa.
Sr. Presidente, SRAs e Srs. Senadores, havendo
êxito do Programa do Biodiesel, como esperamos, a
agricultura brasileira poderá se beneﬁciar da redução
de custos, já que o setor é o segundo maior consumidor
de diesel mineral, perdendo apenas para o segmento
de transportes.
Não é exagero aﬁrmar que o biodiesel será também um aliado da política de estabilidade dos preços.
Na medida em que for ampliada a sua utilização, estaremos mais protegidos em relação aos eventuais
incrementos dos preços da gasolina e do álcool.
Na captação de recursos internacionais, a
produção de biodiesel possibilitará ao Brasil obter ﬁnanciamentos em condições favorecidas, sob o mecanismo
chamado de Desenvolvimento Limpo (MDL), previsto no
Protocolo de Kyoto. São incentivos e benefícios ofertados às nações que operam seu desenvolvimento sob
uma forma, digamos, ambientalmente correta.
As estimativas do Governo indicam a possibilidade de que sejam gerados quase um milhão de novos empregos com o biodiesel. Estudos da Embrapa,
Srs. Senadores, avaliam que a exploração da mamona
consorciada com o feijão, somente com a produção
primária, sem agregação de valor, poderá gerar uma
renda líquida de até R$400,00 por hectare cultivado.
Como a mamona é abundante no Nordeste, temos uma
oportunidade de melhoria de vida para as populações
mais necessitadas dessa Região.
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Senador Renan Calheiros, V. Exª me permite um aparte?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Com
muita satisfação, Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Senador Renan Calheiros, hoje, no começo desta ses-
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são, tive a oportunidade de fazer alguns registros a
respeito do biodiesel. E assisti, há pouco, no Palácio
da Alvorada, ao lançamento, pelo Governo, desse
Programa, esclarecido quase de forma didática pela
eminente Ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Efetivamente, o Governo apresenta um programa
relativamente modesto, quando se propõe a aduzir 2%
de biodiesel no diesel hoje utilizado no País. Vejo com
muito otimismo essa medida, principalmente porque
permitirá, na produção de uma energia renovável, o
robustecimento da economia das regiões mais sacriﬁcadas e mais carentes do País, como o Nordeste,
que V. Exª tão bem representa, e o Norte, que aqui
represento. Estou otimista e penso que será reduzida
a importação de petróleo e a descarga de monóxido
de carbono na atmosfera. E o mais importante é que
gerará riquezas, mas também empregos para essas
duas relevantes Regiões do País. Estou, pois, muito
satisfeito com o referido Programa, que, a exemplo do
Proálcool, dará certo. Cumprimento V. Exª pela abordagem desse tema muito importante, que, seguramente,
será o foco de discussões futuras nesta Casa.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sem
dúvida! Agradeço a V. Exª pelo aparte, Senador Leomar
Quintanilha, que constata a eﬁcácia do Programa e o
seu signiﬁcado para o futuro do País, sobretudo das
nossas Regiões desfavorecidas, que precisam desse
estímulo, desse incremento e desse patrocínio.
Há pouco conversava com o Presidente José
Sarney, que participou, a exemplo de V. Exª, da solenidade de lançamento do Programa, e S. Exª, também
um homem do Nordeste, dizia com convicção de sua
fé em relação ao Programa, de como acredita nos resultados, inclusive para sua região.
Para os Senadores da região amazônica, lembro
que o biodiesel será um componente de peso nas políticas de ocupação espacial. Como é possível a geração
de energia elétrica mais barata a partir do biodiesel
(bioeletricidade), mais e mais comunidades poderão
se formar em locais isolados com propósitos produtivos. Diga-se ainda que a energia elétrica mais barata
possibilitará a utilização de computadores em regiões
distantes, ampliando a chamada inclusão digital.
Ao lado do fomento, Sr. Presidente, o programa
do biodiesel merece igualmente incentivo tributário.
Tenho conhecimento de que, na tramitação da matéria no Congresso Nacional, Parlamentares do próprio
Partido do Governo apresentaram emendas que oferecem tratamento tributário diferenciado aos empreendimentos do biodiesel. Lembro que, em pronunciamento
no início deste ano, o Senador Sibá Machado, que é

Terça-feira 7

187

40463

grande defensor do “petróleo verde”, falava-nos da possibilidade de a conta CCC da Petrobras, atualmente
utilizada para subsidiar o transporte e consumo do
óleo diesel, ﬁnanciar também a pesquisa do biodiesel
e o seu transporte. Por que não avançarmos no exame
dessa possibilidade?
Estamos caminhando bem na pesquisa. Hoje,
praticamente, temos experiências com biodiesel em
todos os Estados da Federação. E nunca é demais lembrar que quem primeiro falou do biodiesel nesta Casa,
defendendo a necessidade de aprofundar os estudos
para sua aplicação, foi exatamente o Senador Alberto
Silva. S. Exª é profundo conhecedor do assunto e defendeu o biodiesel em todos os momentos e, mais do
que nunca, defende a sua plena execução.
Abro um parêntese para, honrado, conceder um
aparte a V. Exª.
O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Senador Renan Calheiros, nosso Líder, tenho acompanhado os
debates nacionais sobre o biodiesel e entendo que
nós, do PMDB, nesta Casa, que damos sustentação
ao Governo, tendo V. Exª como Líder, devemos conduzir essa questão de uma maneira não equivocada.
Por exemplo, o biodiesel existe há trinta anos, quando
eu era o Presidente da EBTU e recebi a incumbência
do Presidente Geisel de encontrar um sucedâneo para
o óleo mineral. Isso foi feito e a tecnologia, dominada
completamente. Fizemos até querosene de aviação
naquela época. Resumiria, para não tomar muito o
tempo de V. Exª, que devemos tentar direcionar a matéria para um novo rumo. Fala-se em mamona, que dá
em todos os lugares, como na região do Semi-árido
do seu Estado e do meu, mas o que interessa é que,
como a mamona não pode ser colhida à máquina, vamos aproveitar essa facilidade e fazer com que famílias de lavradores, devidamente organizadas, plantem
mamona, que é energia para o País, e feijão, que é
energia para quem está com fome. Então, meu caro,
quando se diz que, para compor o biodiesel, misturase 2% disso e daquilo, eu faria uma proposta: o padrão
do biodiesel já está deﬁnido, e a única usina que pode
realmente carimbar um padrão é aquela que montamos na Universidade Federal do Piauí e que tem três
anos de convivência técnica comigo e com o pessoal. A
proposta seria a seguinte: deﬁnido o padrão do biodiesel, seja de óleo de mamona, soja ou o que for, vamos
tentar exportar isso. Os europeus pagam US$1.00 por
litro de biodiesel. Eles não têm biodiesel e assinaram o
Protocolo de Kyoto. Se assinaram, há várias vantagens
para quem exportar esse óleo. A deﬁnição deve ser:
mamona é para gerar emprego no campo e biodiesel
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é para gerar dólar para o País. Vamos encaminhar assim? Essa é uma proposta.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – V. Exª
tem absoluta razão e esses novos rumos a que V. Exª
se refere para o biodiesel têm de ser orientados, sem
dúvida nenhum, pela pesquisa. Sobre isso, Senador
Alberto Silva, várias universidades federais já realizam
pesquisas em carros com combustíveis derivados do
óleo de soja, por exemplo.
A Universidade Federal de Alagoas, por exemplo,
constituiu um setor especíﬁco para estudar o biodiesel a partir da mamona. Minas Gerais também dá o
exemplo. Como bem anunciou recentemente, neste
Plenário, o Senador Hélio Costa, teremos a construção
e implantação da Reﬁnaria de Biodiesel no Distrito
Industrial de Barbacena, projeto que está sendo considerado um dos mais importantes empreendimentos
dos últimos anos.
Sr. Presidente, o biodiesel é verdadeiramente
um tema de dimensão estratégica e merece todas as
atenções do Parlamento. O PMDB, no que depender
das suas lideranças, no que depender dos meus esforços, estará opinando em grandes questões nacionais como esta; será ator e não coadjuvante. É o que
todos desejamos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – É
com satisfação que concedemos a palavra ao Senador
José Sarney, Presidente desta Casa. Quero transmitir
a minha gratidão, que deve ser de todo o Brasil, porque
ninguém, nesses 181 anos de Senado Federal, dirigiu
esta Casa com tamanha liderança, competência e sabedoria. O mesmo ocorreu no momento mais difícil da
história deste País, quando foi feita a transição do regime ditatorial militar para a liberdade democrática. V.
Exª fez essa transição na paz e, obediente ao lema da
bandeira, trouxe a este País ordem e progresso.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa, que preside a sessão
neste momento, por quem todos nós temos grande
apreço e um grande respeito.
Também agradeço ao Senador Paulo Octávio por
conceder-me estes cinco minutos, já que era S. Exª o
orador inscrito.
Pedi a palavra, porque, na sexta-feira, dia 3 de
dezembro, ocorreu o centenário de nascimento do
jornalista Roberto Marinho e, infelizmente, como não
houve sessão na sexta-feira, não pude fazer o registro
que hoje pretendo fazer.
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Encaminhei à Mesa um requerimento para que
ﬁzéssemos, nesta Casa, um registro da data pela sua
importância para o País. Ao mesmo tempo, seria uma
oportunidade de relembrarmos a memória de Roberto
Marinho, um homem que foi uma referência para o
Brasil durante todo o século passado.
Roberto Marinho foi, sem dúvida, um extraordinário
homem de comunicação. Um homem que assumiu o
seu jornal ainda bem jovem, com a morte de seu pai,
Irineu Marinho, e, em seguida, transformou O Globo,
um pequeno periódico, em uma grande empresa de
comunicação. Para isso foi necessário que ele tivesse o
talento de assimilar novas tecnologias e expandir a sua
empresa além do jornalismo para tornar-se também,
por meio da televisão e de todos os outros instrumentos audiovisuais, uma presença do Brasil no mundo
inteiro, como hoje ocorre com a TV Globo.
Tudo que ele fez, Sr. Presidente, fez com muita
paixão. Desses cem anos, posso dizer que pelo menos durante a metade tive o prazer e a honra de ser
seu amigo. Ele tinha o gosto da convivência, o gosto
dos amigos, pois era uma ﬁgura humana, um homem
extremamente afável, delicado, que, além de todas as
suas virtudes, tinha a personalidade de um grande humanista, cultor das artes e, ao mesmo tempo, um verdadeiro intelectual que pertenceu à Academia Brasileira
de Letras.
Roberto Marinho está incorporado ao imaginário
nacional, ao reconhecimento de todo o nosso povo,
nessa forma deﬁnitiva com que a história o vai guardar, como um homem que, em prol do Brasil, fez muito
pela educação, fez muito pelo patrimônio histórico do
País, ocupando papel de extraordinária referência na
vida brasileira do século passado.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR JOSÉ SARNEY.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) –
O Centenário do Repórter
A homenagem formal que o Senado Federal
presta a Roberto Marinho levanta em mim um lado
pessoal. Como Presidente da República e do Senado
Federal tive muitas vezes contatos com um homem que
colocava o dever público e a responsabilidade empresarial como os mais altos valores. Mas também tive o
privilégio da sua amizade e o gosto da sua convivência. É com este duplo sentimento que faço mais esta
homenagem à memória do jornalista Roberto Marinho,
como ele gostava de ser tratado.
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Dr. Roberto foi um dos maiores brasileiros e das
mais marcantes personalidades que tivemos na História
brasileira contemporânea. Sua vida foi toda dedicada
ao trabalho, ao amor ao Brasil e ao bem comum.
Sempre soube expressar a visão moderna de que
a empresa tem uma função social, uma visão que se
ﬁrma e se aﬁrmará mais ainda no futuro; nisso e nessa direção as suas empresas foram e são modelares.
Como pioneiro e construtor de um sistema de comunicação que se destaca em todo o mundo, sempre empregou seus instrumentos em benefício do Brasil.
Sua solidariedade implicou, muitas vezes, em
gestos de resistência, quando abrigou com grande
generosidade, nas suas empresas, colegas de jornal
perseguidos por idéias que podiam ser muito diferentes das suas.
Nunca o sucesso perturbou sua serena determinação de ser simples, educado, cordial, amável,
sem prejuízo de ser obstinado; obstinação que não
teve ausente, em nenhum momento, o domínio total
da sua coragem.
Tudo o que ele fez, o fez com uma carga de
grande idealismo, com perfeição, com paixão e sempre
com a vontade de fazer melhor. Deu oportunidade a
inteligências e talentos que representaram os pontos
mais altos da arte e do jornalismo nesse meio século
da nossa História. Fez da TV Globo um exemplo, uma
demonstração de qualidade e de tecnologia de ponta,
que honra o Brasil e mostra o que ele é, sendo, ao
mesmo tempo, um instrumento de coesão da nossa
sociedade.
Como jornalista, distinguiu-se pela precisão na
linguagem, indo ao âmago das questões; e, em momentos difíceis da vida nacional, os seus famosos editoriais indicaram e inﬂuenciaram rumos. Mas gostava de
se assinalar como repórter, mais que como articulista.
Este, o da análise, da interpretação. O outro, aquele
que lida com fatos e o desejo de divulgá-los.
Presenciei algumas vezes esse gosto incontido
de Roberto Marinho pela notícia, pelo “furo”, pela informação. Muitas vezes, como Presidente da República,
tive o privilégio de usufruir das idéias e do testemunho
do homem que vivera momentos cruciais de nossa
História, que convivera com todos os grandes homens
de seu tempo, políticos, cientistas, artistas, escritores.
Uma memória viva do país, observador privilegiado,
e, em sua grande inteligência e acuidade, capaz de
julgamentos e conclusões exatas e profundas.
Roberto Marinho ocupa o imaginário nacional
como símbolo do homem que pensava na educação,
na preservação do patrimônio histórico, na devoção
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às belezas do nosso País, no seu culto à natureza
– que ele mostrava sempre no seu amor às árvores,
aos pássaros, às ﬂores e às águas.
Ele era um amante das artes, da literatura, gostava do convívio com os artistas e tinha um grande
fascínio pelos esportes.
Roberto Marinho está incorporado ao imaginário
nacional, ao reconhecimento do povo brasileiro, nesta
forma deﬁnitiva com que a História o guardará: um
homem que fez tudo pelo País, que dedicou sua vida
ao País e cujos resultados estão aí, no trabalho pela
educação e pela preservação do nosso patrimônio
histórico.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.520 DE 2004
Senhoras e Senhores Senadores,
Se vivo estivesse, no último dia 3 de dezembro,
Roberto Marinho teria comemorado cem anos de nascimento.
Este Senado já prestou suas homenagens na Sessão do dia 7 de agosto de 2003 e na Sessão de 3 de
setembro de 2003, especialmente convocada para homenageá-lo pelo seu legado ao Brasil e à Imprensa.
Nunca será demais, contudo, aproveitar momentos marcantes como este do seu centenário de nascimento, para relembrar aqui a vida desse grande
brasileiro e reverenciá-lo.
Nessas condições, requeiro, nos termos regimentais, que esta homenagem seja levada ao conhecimento da família de Roberto Marinho e das Organizações Globo.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2004. – Senador José Sarney
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Em votação o requerimento.
As SRAs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Prorrogo a sessão por mais dez minutos para que possamos ouvir os Senadores que ainda estão inscritos.
Concedo a palavra, pela Liderança do PFL, ao
Senador Paulo Octávio e, em seguida, ao Senador
Garibaldi Alves Filho. Os dois Senadores, sabiamente,
dividirão o tempo que resta.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pela Liderança do PFL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
em primeiro lugar, quero cumprimentar o Presidente
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José Sarney pela mensagem e pela homenagem a
esse grande brasileiro que foi Roberto Marinho. Tive
o privilégio de conviver com o Dr. Roberto durante as
Olimpíadas, em Barcelona, em 1992. Com ele e com
D. Lili. Aquele foi realmente um momento muito especial para a minha biograﬁa política.
Sr. Presidente, SRAs e Srs. Senadores, nos seus
quarenta e quatro anos de existência, Brasília celebra
hoje a data em que, pela primeira vez na história, a
Unesco – Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura – inscreveu uma cidade contemporânea na Lista do Patrimônio Mundial
da Humanidade, como Patrimônio Cultural, ao lado
das cidades antigas do mundo que fazem parte do
Patrimônio Histórico da Humanidade, como Roma,
Veneza e a nossa Ouro Preto, para citar apenas algumas das mais destacadas.
As realizações ímpares da arquitetura e do urbanismo ﬁzeram Brasília única, objeto de estudo e
admiração por estudiosos e turistas de todo o mundo.
O conceito de superquadra, área residencial disposta
numa seqüência contínua ao longo do Eixo Rodoviário,
emoldurada por larga cinta arborizada na qual se dispõem blocos de apartamentos, escolas, zonas ajardinadas, playgrounds, com trânsito de veículos separado
do trânsito de pedestres, foi fruto do gênio urbanístico
e arquitetônico de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, inspirados na escola do urbanista francês Le Corbusier.
Essa escola de urbanismo, que se consolidou em
Brasília, criou esta cidade aberta, transparente, monumental e bucólica, “própria ao devaneio e à especulação intelectual”, aí se destacando o conceito de pilotis,
que permite às crianças brincar embaixo do bloco, com
a bela visão de generosidade de espaços, jardins e
convívio com a natureza, que faz com que as crianças
transferidas de Brasília para outras cidades tenham até
diﬁculdade de adaptação, tal o amor que nutrem por
esta cidade, em que a escola está dentro da quadra e
proporciona um conceito de vida diferente.
Brasília é um ícone, um modelo, uma referência,
não só para o Brasil, mas para o mundo, em termos de
arquitetura e urbanismo. Existem muitas frases sobre
Brasília, de estadistas, cientistas e escritores ilustres
que nos visitaram desde a inauguração da cidade. Mas
a que mais me fascina e creio traduzir um sentimento
do mundo sobre Brasília é esta do escritor e historiador britânico Arnold Toynbee: “A criação de Brasília é
um ato de aﬁrmação humana que constitui um acontecimento na história da Humanidade”.
Por sinal, amanhã, visitaremos a exposição “O
olhar modernista de JK”, no Palácio do Itamaraty, e
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queremos contar com a presença de V. Exª, Sr. Presidente, Senador Mão Santa. É uma bela homenagem a
JK e à arte moderna brasileira. Certamente, estaremos,
nós, Senadores, às 12h30, visitando essa exposição,
que mostra o melhor da arte moderna brasileira. Ela é
realizada há sessenta anos, em Belo Horizonte.
O criador de Brasília, o grande estadista Juscelino Kubitschek, com uma plêiade de homens públicos destemidos, valorosos, em torno de si, permitiu
transformar a construção de uma Capital como esta,
no curtíssimo espaço de três anos, numa verdadeira
epopéia, contra tudo e contra todos, contra os incrédulos, havendo mesmo quem aﬁrme que a antiga
UDN só aprovou alguns projetos para a construção
de Brasília porque não acreditava na sua viabilidade,
como quem prevê que ela não sairia do papel e que
o Presidente sairia desmoralizado dessa considerada
por muitos aventura.
Preﬁro crer nos homens públicos, e não nessa
versão, que é demérito para os políticos, mas o certo
é que a cidade nasceu fruto da ousadia, da coragem
de mudar, da determinação de fazer, graças a homens
como Israel Pinheiro, Bernardo Sayão, Ernesto Silva
e tantos outros.
É evidente que algumas falhas ocorreram na
implantação do Plano Piloto de Brasília, sendo de
destacar a primeira delas, a não-construção das escolas-parques, projeto do meu conterrâneo mineiro e
educador Anísio Teixeira, que previa essas unidades
educacionais como complemento, à tarde, à educação
matinal das escolas-classes, com atividades de lazer,
cultura, teatro, cinema, artes e complementação da
cidadania.
A Escola-Classe da 308 Sul formou gerações
e deixou um rastro de complementação educacional
que orgulha os professores de Brasília e precisava
ser continuada e intensiﬁcada. Ali, junto com a UnB,
começou a ser formada uma geração de cineastas que
hoje orgulha Brasília.
Outra falha, no Plano Piloto, foi a não-construção
dos clubes de vizinhança, previstos a cada quatro superquadras, e somente, até hoje, um implementado,
e que permitiria o convívio, com fácil acesso, às “turminhas das quadras”, como se referiu Lúcio Costa, em
entrevista ao Jornal do Brasil, em 1984.
Essas duas falhas na implantação de Brasília
ainda carecem de ser corrigidas. Maria Elisa Costa, a
ﬁlha de Lúcio Costa, assim se referiu ao assunto:
Cabe ainda insistir na aprovação das
áreas destinadas aos clubes de vizinhança pelos moradores das superquadras adjacentes:
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nessas entrequadras deveria ser implantado
de forma mais singela possível o embrião de
um clube a ser gerenciado pelos moradores,
através das prefeituras das quadras, que ali
instalariam, conjuntamente, suas sedes, resgatando uma capacidade ociosa da proposta
original. Assim, cada grupo de quatro quadras
decidiria o que convém ou o que é viável instalar nesses clubes...
Outro ponto que carece atenção, Sr. Presidente,
na preservação do Plano Piloto, é a poluição visual,
pois era desejo de Lúcio Costa e de Oscar Niemeyer
que Brasília permanecesse limpa visualmente, sem o
excesso de letreiros, outdoors e outros engenhos publicitários que ferem a paisagem urbana.
Neste sentido, eu próprio dei minha contribuição
como empresário, retirando os letreiros com o nome
da minha empresa do topo dos prédios dos hotéis
Kubitschek Plaza e Manhattan Flat, dando o exemplo
para a limpeza visual de Brasília.
Sr. Presidente, quero render uma homenagem ao
ex-Governador José Aparecido de Oliveira, que tomou
a iniciativa de pedir à Unesco a inclusão do Plano Urbanístico de Lúcio Costa na Lista do Patrimônio Mundial.
O Diretor da Unesco, Federico Mayor, ao entregar, em
Brasília, o marco comemorativo da inclusão da cidade
na Lista do Patrimônio Mundial, declarou: “A inscrição
nesta Lista consagra o valor excepcional e universal
de Brasília, a ﬁm de que seja protegida em benefício
da Humanidade”.
É grande a responsabilidade do Governo do Distrito Federal na preservação de Brasília, e o Governador Joaquim Roriz tem se mostrado à altura, como
pioneiro que é, morador desta região antes mesmo
de sua construção. E demonstrou isso ao criar o Conpresb – Conselho de Gestão da Área de Preservação
de Brasília –, que faz interface nos cuidados da preservação com o Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional –, que cuida do tombamento de
Brasília em nível federal. O Governador Roriz tem procurado estender os benefícios dos serviços públicos
do Plano Piloto a todas as cidades do DF, como água,
saneamento, energia, educação, saúde, segurança e
habitação, garantindo qualidade de vida a todo o DF
e não somente ao Plano Piloto.
À Câmara Legislativa do DF compete seguir o
que prescreve a Lei Orgânica do Distrito Federal no
que se refere à preservação do patrimônio paisagístico,
histórico, urbanístico, arquitetônico, artístico e cultural,
considerada a condição de Brasília como Capital Federal e Patrimônio Cultural da Humanidade.

Terça-feira 7

191

40467

Sou a favor da luta dos que querem preservar os
conceitos da concepção original de Brasília. Concordo
em gênero, número e grau com as palavras do mestre
Lúcio Costa, quando diz: “A Capital do Brasil não é uma
cidade qualquer; Brasília foi concebida com dignidade
de intenção, é uma cidade simbólica e, como tal, deve
ser preservada”.
Minha opinião é que a preservação de Brasília
não signiﬁca “engessamento”, mas o respeito aos parâmetros urbanísticos norteadores da cidade. A cidade é
viva, habitada por gente que circula, estuda, trabalha,
se alimenta, se diverte. A cidade foi feita para as pessoas, mas todos devem respeitar o modo de ser, o
modo como a cidade foi concebida. Aliás, esse conceito
de “engessamento” é prejudicial aos que defendem a
preservação da cidade, pois coloca a opinião pública
contra ela. Todos precisamos reaprender os conceitos
de educação patrimonial, a palavra mais importante no
vocabulário de Brasília. Por isso, as escolas deveriam
incluir noções de preservação, para que nossos ﬁlhos
aprendam a usar e a usufruir deste patrimônio que tanto
nos orgulha e do qual precisamos ser dignos.
Sr. Presidente, agradeço o tempo que me foi
concedido.
Quero, mais uma vez, resgatar a história desta
cidade como marco do povo brasileiro.
Quero vê-lo amanhã na exposição “O Olhar Modernista de JK”, que certamente contará com a sua
ilustre presença.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Paulo Octávio, queremos aﬁrmar que, enquanto V. Exª tiver existência, Brasília será enaltecida
e amada. Quem ama cuida.
Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves
Filho, do PMDB do Estado do Rio Grande do Norte.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, SRAs e Srs. Senadores, a edição de
ontem do jornal O Globo publicou uma matéria do jornalista Evandro Éboli, sob o título: “Saúde da Família
caminha a passos lentos e compromete meta de Lula.
Governo criou cinco mil equipes, mas promessa era
dobrar as 17 mil da gestão FH”.
Venho à tribuna para fazer coro com essa matéria
e falar da preocupação que nos envolve a todos quando lemos que o programa Saúde da Família caminha,
como diz a matéria, a passos tão lentos. Na verdade,
se há um programa que deveria ser acelerado, continuado, que deveria ter a sua expansão em ritmo de
Brasília, para homenagear a cidade que acaba de ser
lembrada pelo Senador Paulo Octávio, é justamente
o Saúde da Família. Por quê, Sr. Presidente? Porque
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foi um programa verdadeiramente “ovo de Colombo”,
criado no Governo de Itamar Franco, mas que encontrou na gestão do Ministro José Serra o seu apogeu.
Entusiasta do programa como eu e qualquer
brasileiro que percorre o interior do País, diz Luiz
Odorico de Andrade, Presidente do Conselho Nacional
dos Secretários Municipais de Saúde, que o Saúde da
Família está invertendo o modelo de assistência médica
aos mais carentes no País.
Desde que foi criado, Sr. Presidente Mão Santa
– V. Exª é médico, e eu sou leigo –, o programa Saúde
da Família, “melhoraram os indicadores gerais da
saúde da população carente, como consulta pré-natal,
cobertura de vacinação, mortalidade infantil e materna,
tratamento de hipertensos e diabéticos”.
Ora, Sr. Presidente, um programa como esse não
pode, de maneira alguma, deixar de receber o estímulo
do Governo. Os recursos para a sua manutenção são
da ordem de R$20 mil mensais por equipe. Hoje, no
País, há 17 mil equipes e deveria haver mais; não sei
exatamente qual seria o número ideal, SRAs e Srs.
Senadores, mas isso não importa, porque sabemos
que, neste País ou no mundo, não se pode perseguir
o ideal. Isso é utopia. Devemos procurar o viável, que é
uma pequena equipe composta por um médico – como
está dito aqui e como vemos no interior –, um enfermeiro, um auxiliar técnico de enfermagem e quatro a
seis agentes comunitários. Cada equipe como essa
tem como objetivo percorrer um bairro inteiro, fazer
um diagnóstico da situação de cada família e passar
ao atendimento direto.
O nome está dizendo: médico da família. A família volta a contar com aquele médico que havia antigamente, que se identiﬁcava de tal maneira com as
famílias que era chamado o doutor da casa – era
quase que uma pessoa da família. A saúde é, assim,
humanizada, Sr. Presidente, SRAs e Srs. Senadores,
algo que não temos condições, hoje, de encontrar nos
corredores cheios de doentes dos prontos-socorros.
Qual é a capital do País que não tem um pronto-socorro com os seus corredores cheios de doentes em
macas improvisadas? Qual é a cidade que não apresenta aqueles postos de saúde desaparelhados? Isso
tornou-se tema de campanha, com reclamações a toda
hora. A solução para esse problema se encontra em
programas como o Saúde da Família, que evita que
a família passe a ser uma freqüentadora de prontossocorros naquelas condições.
Sr. Presidente, sem querer abusar da paciência
de V. Exª, encerro meu pronunciamento dizendo que
conﬁo em um programa como esse.
Faço um apelo ao Ministro da Saúde, Humberto
Costa, para que amplie a média de 2,5 mil equipes do

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

programa Saúde da Família por ano. Assim, em 2006,
o Governo terá criado muito mais do que as dez mil
novas equipes que estão sendo programadas e haverá,
realmente, a consolidação desse programa.
Não podemos deixar de fazer justiça ao ex-Ministro da Saúde, José Serra, atual Prefeito eleito de
São Paulo, pois esse programa era a sua meninados-olhos.
SRAs e Srs. Senadores, os Governadores e Prefeitos têm também uma responsabilidade muito grande
no sentido de fazer com que esse programa possa
caminhar, não a passos lentos, mas de uma forma
acelerada, para que a saúde da família seja uma realidade em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela, do
PMDB do Estado de Goiás, para justiﬁcar o requerimento que encaminhou à Mesa.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
SRAs e Srs. Senadores, requeiro o envio de um voto
de pesar à família do político goiano Mauro Antônio
Bento, que tinha 56 anos e morreu ontem, por volta das
16 horas, num acidente ocorrido perto de Diamantina,
em Minas Gerais.
Mauro Bento foi Deputado estadual, Presidente
da Metago e Prefeito da minha cidade por dois mandatos, num dos quais eu era o Presidente da Câmara
Municipal, em 1977.
Mauro Bento era um grande político, um homem
muito franco, direto, polêmico às vezes, mas um grande
democrata. No auge de sua carreira, foi cogitado para
disputar o Governo de Goiás e, portanto, prestou relevantes serviços a Jataí, a Goiás e, conseqüentemente,
ao Brasil. Essa é a razão de ele ter tantos admiradores
no Município de Jataí.
Sua morte representa uma perda irreparável para
Jataí e Goiás, que sempre tiveram em Mauro Bento um
modelo de biograﬁa pessoal e proﬁssional.
Ele deixou o nosso convívio, mas ﬁca uma marca muito forte de seu exemplo de político. Para ele, a
democracia só será alcançada, em sentido pleno, na
medida em que cada cidadão, desde o mais humilde ao
mais afortunado, compreender que somos detentores
de diretos e deveres para com a sociedade.
Encaminho este documento e peço que seja
enviado a sua família, a sua esposa Eula Corino de
Lima Bento e aos seus ﬁlhos Mauro Bento Filho e
Ninfa Bento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, ofícios do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –

São as seguintes as matérias recebidas:
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DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

295

40571

296

40572 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

297

40573

298

40574 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

299

40575

300

40576 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

301

40577

302

40578 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

303

40579

304

40580 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

305

40581

306

40582 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

307

40583

308

40584 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

309

40585

310

40586 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

311

40587

312

40588 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

313

40589

314

40590 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

315

40591

316

40592 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

317

40593

318

40594 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

319

40595

320

40596 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

321

40597

322

40598 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

323

40599

324

40600 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

325

40601

326

40602 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

327

40603

328

40604 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

329

40605

330

40606 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

331

40607

332

40608 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

333

40609

334

40610 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

335

40611

336

40612 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

337

40613

338

40614 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

339

40615

340

40616 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

341

40617

342

40618 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

343

40619

344

40620 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

345

40621

346

40622 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

347

40623

348

40624 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

349

40625

350

40626 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

351

40627

352

40628 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

353

40629

354

40630 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

355

40631

356

40632 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

357

40633

358

40634 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

359

40635

360

40636 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

361

40637

362

40638 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

363

40639

364

40640 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

365

40641

366

40642 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

367

40643

368

40644 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

369

40645

370

40646 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

371

40647

372

40648 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

373

40649

374

40650 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

375

40651

376

40652 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

377

40653

378

40654 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

379

40655

380

40656 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

381

40657

382

40658 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

383

40659

384

40660 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

385

40661

386

40662 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

387

40663

388

40664 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

389

40665

390

40666 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

391

40667

392

40668 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

393

40669

394

40670 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

395

40671

396

40672 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

397

40673

398

40674 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

399

40675

400

40676 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

401

40677

402

40678 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

403

40679

404

40680 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

405

40681

406

40682 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

407

40683

408

40684 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

409

40685

410

40686 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

411

40687

412

40688 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

413

40689

414

40690 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO
2004
Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

415

40691

416

40692 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

417

40693

418

40694 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

419

40695

420

40696 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

421

40697

422

40698 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

423

40699

424

40700 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

425

40701

426

40702 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

427

40703

428

40704 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

429

40705

430

40706 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

431

40707

432

40708 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

433

40709

434

40710 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

435

40711

436

40712 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

437

40713

438

40714 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

439

40715

440

40716 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

441

40717

442

40718 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

443

40719

444

40720 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

445

40721

446

40722 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

447

40723

448

40724 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

449

40725

450

40726 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

451

40727

452

40728 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

453

40729

454

40730 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

455

40731

456

40732 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

457

40733

458

40734 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

459

40735

460

40736 Terça-feira 7

MPV – 213
00103

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

461

40737

462

40738 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

463

40739

464

40740 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

465

40741

466

40742 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

467

40743

468

40744 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

469

40745

470

40746 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

471

40747

472

40748 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

473

40749

474

40750 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

475

40751

476

40752 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

477

40753

478

40754 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

479

40755

480

40756 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

481

40757

482

40758 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

483

40759

484

40760 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

485

40761

486

40762 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

487

40763

488

40764 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

489

40765

490

40766 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

491

40767

492

40768 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

493

40769

494

40770 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

495

40771

496

40772 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

497

40773

498

40774 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

499

40775

500

40776 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

501

40777

502

40778 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

503

40779

504

40780 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

505

40781

506

40782 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

507

40783

508

40784 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

509

40785

510

40786 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

511

40787

512

40788 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

513

40789

514

40790 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

515

40791

516

40792 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

517

40793

518

40794 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

519

40795

520

40796 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

521

40797

522

40798 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

523

40799

524

40800 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

525

40801

526

40802 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

527

40803

528

40804 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

529

40805

530

40806 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

531

40807

532

40808 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

533

40809

534

40810 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

535

40811

536

40812 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

537

40813

538

40814 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

539

40815

540

40816 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

541

40817

542

40818 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

543

40819

544

40820 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

545

40821

546

40822 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

547

40823

548

40824 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

549

40825

550

40826 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

551

40827

552

40828 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

553

40829

554

40830 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

555

40831

556

40832 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

557

40833

558

40834 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

559

40835

560

40836 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

561

40837

562

40838 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

563

40839

564

40840 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

565

40841

566

40842 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

567

40843

568

40844 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

569

40845

570

40846 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

571

40847

572

40848 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

573

40849

574

40850 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

575

40851

576

40852 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

577

40853

578

40854 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

579

40855

580

40856 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

581

40857

582

40858 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7

583

40859

584

40860 Terça-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2004

Dezembro de 2004

DEZEMBRO 2004
Dezembro de 2004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 7
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