CONGRESSO NACIONAL

ANAIS DO SENADO FEDERAL
ATAS DA 118ª SESSÃO À 122ª SESSÃO DA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 52ª LEGISLATURA

VOLUME 29 Nº 32
25 JUL. A 29 JUL.

SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
SUBSECRETARIA DE ANAIS
BRASÍLIA – BRASIL
2005

VOLUMES NÃO PUBLICADOS DOS ANAIS DO SENADO FEDERAL
1919, 1920, 1927 a 1930, 1936, 1937, 1949 a 1952, 1963, 1964 e 1966.

Anais do Senado / Senado Federal, Subsecretaria de Anais. – 1823-.
Brasília, Senado Federal, Subsecretaria de Anais, 1823v. ; 27 cm.
Quinzenal.
Volumes anteriores a 1977 publicados sob numerações próprias, com periodicidade irregular. Editado pela
Diretoria de Anais e Documentos Parlamentares no período de 1950-1955; pela Diretoria de Publicações no
período de maio de 1956 a 1972 e pela Subsecretaria de Anais a partir de 1972.
Variações do título: Annaes do Senado do Império do Brazil, 1826-1889. Annaes do Senado
Federal, 1890-1935. Anais do Senado Federal, 19461. Poder legislativo – Anais. I. Brasil. Congresso. Senado Federal, Subsecretaria de Anais.
CDD 341.2531
CDU 328(81)(093.2)

Senado Federal
Subsecretaria de Anais - SSANS
Via N 2, Unidade de Apoio I.
CEP - 70165-900 – Brasília – DF – Brasil.

SENADO FEDERAL
COMISSÃO DIRETORA
(2005-2006)

PRESIDENTE
1º VICE-PRESIDENTE
2º VICE-PRESIDENTE
1º SECRETÁRIO
2º SECRETÁRIO
3º SECRETÁRIO
4º SECRETÁRIO

Senador RENAN CALHEIROS (PMDB-AL)
Senador TIÃO VIANA (PT-AC)
Senador ANTERO PAES DE BARROS (PSDB-MT)
Senador EFRAIM MORAIS (PFL-PB)
Senador JOÃO ALBERTO DE SOUZA (PMDB-MA)
Senador PAULO OCTÁVIO (PFL-DF)
Senador EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB-TO)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO

1º Senadora
2º Senador
3º Senador
4º Senador

SERYS SLHESSARENKO (PT-MT)
PAPALÉO PAES (PSDB-AP)
ALVARO DIAS (PSDB-PR)
AELTON FREITAS (PL-MG)

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
(52ª LEGISLATURA)

BAHIA
Rodolpho Tourinho
Antonio Carlos Magalhães
César Borges
RIO DE JANEIRO
PT
Roberto Saturnino
PL
Marcelo Crivella
PMDB
Sérgio Cabral
MARANHÃO
PMDB
Antonio Leite
PFL
Edison Lobão
PFL
Roseana Sarney
PARÁ
PMDB
Luiz Otávio
PT
Ana Júlia Carepa
PSDB
Flexa Ribeiro
PERNAMBUCO
PFL
José Jorge
PFL
Marco Maciel
PSDB
Sérgio Guerra
SÃO PAULO
PT
Eduardo Suplicy
PT
Aloizio Mercadante
PFL
Romeu Tuma
MINAS GERAIS
PL
Aelton Freitas
PSDB
Eduardo Azeredo
PMDB
Wellington Salgado Oliveira
GOIÁS
PMDB
Maguito Vilela
PFL
Demóstenes Torres
PSDB
Lúcia Vânia
MATO GROSSO
S/ Partido Luiz Soarez
PFL
Jonas Pinheiro
PT
Serys Slhessarenko
RIO GRANDE DO SUL
PMDB
Pedro Simon
PT
Paulo Paim
PTB
Sérgio Zambiasi
CEARÁ
PSDB
Reginaldo Duarte
PPS
Patrícia Saboya Gomes
PSDB
Tasso Jereissati
PARAÍBA
PMDB
Ney Suassuna
PFL
Efraim Morais
PMDB
José Maranhão
ESPÍRITO SANTO
PMDB
João Batista Motta
PMDB
Gerson Camata
PL
Magno Malta
PIAUÍ
PMDB
Alberto Silva
PFL
PFL
PFL

PFL
Heráclito Fortes
PMDB
Mão Santa
RIO GRANDE DO NORTE
PTB
Fernando Bezerra
PMDB
Garibaldi Alves Filho
PFL
José Agripino
SANTA CATARINA
PFL
Jorge Bornhausen
PT
Ideli Salvatti
PSDB
Leonel Pavan
ALAGOAS
P-SOL
Heloísa Helena
PMDB
Renan Calheiros
PSDB
Teotônio Vilela Filho
SERGIPE
PFL
Maria do Carmo Alves
PSDB
Almeida Lima
PSB
Antonio Carlos Valadares
AMAZONAS
PMDB
Gilberto Mestrinho
PSDB
Arthur Virgílio
PDT
Jefferson Peres
PARANÁ
PSDB
Alvaro Dias
PT
Flávio Arns
PDT
Osmar Dias
ACRE
PT
Tião Viana
P-SOL
Geraldo Mesquita Júnior
PT
Sibá Machado
MATO GROSSO DO SUL
PDT
Juvêncio da Fonseca
PT
Delcídio Amaral
PMDB
Ramez Tebet
DISTRITO FEDERAL
PMDB
Valmir Amaral
PT
Cristovam Buarque
PFL
Paulo Octávio
TOCANTINS
PSDB
Eduardo Siqueira Campos
PSB
Nezinho Alencar
PMDB
Leomar Quintanilha
AMAPÁ
PMDB
José Sarney
PSB
João Capiberibe
PMDB
Papaléo Paes
RONDÔNIA
PMDB
Amir Lando
PT
Fátima Cleide
PMDB
Valdir Raupp
RORAIMA
PTB
Mozarildo Cavalcanti
PDT
Augusto Botelho
PMDB
Wirlande da Luz

ÍNDICE TEMÁTICO
Pág.

Comentários sobre o currículo do Deputado
José Dirceu. Senador Eduardo Suplicy..................

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Defesa de adoção de medidas governamentais destinadas ao combate da burocracia e da corrupção. Senador Ney Suassuna. ..........................
Defesa de adoção de medidas governamentais destinadas ao combate da burocracia e da corrupção. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador
Maguito Vilela. .......................................................

414

415

Defende o Senador Heráclito Fortes das denúncias sobre a origem do dinheiro que ajudou sua
campanha. Aparte ao Senador Heráclito Fortes.
Senador Mão Santa...............................................

598

(CPI)

524

589

600

ATUAÇÃO PARLAMENTAR
Sugere que todos os senadores remetam à
Mesa os detalhes das suas contas de campanha,
tendo em vista o orador já ter remetido e pedido a
inserção de suas contas de campanha, em seus
detalhes, nos Anais da Casa. Senador Arthur Virgílio. .......................................................................
Comentários a artigo da jornalista Tereza
Cruvinel, publicado no jornal O Globo, com a aﬁrmação de que a Oposição não vem mais pregando
o impeachment. Senador César Borges. ............
Importância do depoimento do Deputado José
Dirceu ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados a ser realizado no dia 02 de agosto de 2005.
Senador Eduardo Suplicy. ....................................

679

CORRUPÇÃO

ARTIGO DE IMPRENSA
Comentários ao artigo intitulado “Estratégia
oportunista”, de autoria do Sr. Claudio Weber Abramo, publicado no jornal Folha de S.Paulo, edição
de 23 de julho de 2005. Senador Alvaro Dias. ......
Leitura de matéria publicada pelo jornal O
Globo sobre corrupção, intitulada “Reforma ampla”.
Senador Mozarildo Cavalcanti. .............................
Transcrição de comentário realizado pelo cineasta Arnaldo Jabor, no Jornal da Globo, sobre a
crise atual. Senador Alvaro Dias............................

Pág.

492

494

679

Considerações sobre a CPI dos Correios e a
crise no Governo Lula. Senador Alvaro Dias. .......
Elogia a Senadora Ideli Salvatti pela sua atuação nas investigações das CPIs. Aparte à Senadora
Ideli Salvatti. Senador Sibá Machado. ..................
Registro do artigo “A engenharia da crise”, de
autoria da jornalista Eliane Cantanhêde, publicado
no jornal Folha de S.Paulo, edição de 10 de julho
de 2005. Senador Sérgio Guerra...........................
Considerações sobre a estabilidade econômica brasileira após as recentes denúncias de corrupção. Senador Aloizio Mercadante. ...................
Defende o aprofundamento das investigações
antes que sejam feitas acusações formais. Aparte
ao Senador Aloizio Mercadante. Senador Eduardo
Suplicy. ..................................................................
Manifesta-se contra a possibilidade de comparação entre o Senador Eduardo Azeredo e o
Senhor Delúbio Soares. Aparte ao Senador Arthur
Virgílio. Senador Sérgio Guerra. ...........................
Importância da CPMI dos Correios. Senador
César Borges.........................................................
Considerações sobre os trabalhos de investigação da CPMI dos Correios. Senador Luiz Otávio. ........................................................................
Destaca sua preocupação com a impunidade. Aparte ao Senador Luiz Otávio. Senador Mão
Santa. ....................................................................

28

36

57

430

432

457
494

519

519

II
Pág.

Críticas à postura adotada pelos depoentes
na CPMI dos Correios. Senador Alvaro Dias.........
Considerações sobre as investigações da
CPMI dos Correios referentes a transações realizadas entre o Sr. Marcos Valério e o Banco Rural.
Senador Alvaro Dias. ............................................

578

578

ECONOMIA NACIONAL
Comentários à matéria “Corrupção - o custo
dessa praga para os negócios e para o país”, publicada na revista Exame, edição de 20 de julho de
2005. Senador Flexa Ribeiro. ...............................
Gravidade dos reﬂexos na economia da crise
política ocasionada pelas denúncias de corrupção.
Senador José Agripino. .........................................
Gravidade dos reﬂexos na economia da crise política ocasionada pelas denúncias de corrupção. Aparte
ao Senador José Agripino. Senador Ramez Tebet. ...
Gravidade dos reﬂexos na economia da crise política ocasionada pelas denúncias de corrupção. Aparte
ao Senador José Agripino. Senador Ney Suassuna...

408

467
518

Andamento dos trabalhos da Comissão Especial Externa sobre Rondônia. Senador Sibá Machado. ....................................................................

475

GOVERNO FEDERAL

410

587

588

470

503
504

EXPLICAÇÃO PESSOAL
Réplica ao pronunciamento do Senador Arthur Virgílio. Senador Aloizio Mercadante. .............

464

410

ESTADO DEMOCRÁTICO
Aprovação de emenda constitucional pelo Parlamento do Chile, que conclui a transição para o estado democrático de direito. Senador Marco Maciel.
Ressalta os valores culturais do Chile. Aparte
ao Senador Marco Maciel. Senador Mão Santa. ...

455

59

ESPORTE
Comentários à decisão do Procurador da
Federação Maranhense de Futebol a respeito do
campeonato maranhense de futebol de 2005. Senador Antonio Leite................................................

Tréplica ao pronunciamento do Senador Aloizio Mercadante. Senador Arthur Virgílio. ...............
Resposta ao pronunciamento do Senador
Arthur Virgílio. Senador Aloizio Mercadante. .........
Aﬁrma que não autorizou ou recebeu empréstimo do Banco Rural. Aparte ao Senador Aloizio
Mercadante. Senador Eduardo Azeredo................
Réplica ao pronunciamento do Senador Ney
Suassuna. Senador Leonel Pavan. .......................
GOVERNO ESTADUAL

EDUCAÇÃO
Defesa da instalação do Fundo de Universalização das Telecomunicações - FUST, na eminência
do reinício das aulas, a partir de primeiro de agosto.
Senador Luiz Otávio. .............................................
Presta considerações sobre a instalação do
Fundo de Universalização das Telecomunicações
– FUST. Aparte ao Senador Luiz Otávio. Senador
Wellington Salgado. ...............................................

Pág.

452

Indignação com os pronunciamentos do Presidente Lula nos últimos dias, e sua postura diante
da crise que se instaurou em seu governo. Senador
Arthur Virgílio. ........................................................
Considerações sobre a denominada “Conexão Gushiken”. Senador Arthur Virgílio..................
Transcrição, nos Anais do Senado, da matéria
da jornalista Geralda Doca intitulada “Banco Popular Abriu Contas Sem Avisar Clientes”, publicada
no jornal O Globo, edição de 23 de julho de 2005.
Senador Arthur Virgílio...........................................
Arbitrariedade da prisão do ex-Governador
Cícero Lucena, estranhando a atuação da Controladoria-Geral da União no caso. Senador Arthur
Virgílio. ..................................................................
Arbitrariedade da prisão do ex-Governador
Cícero Lucena, estranhando a atuação da Controladoria-Geral da União no caso. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Senador Antonio Carlos Magalhães. .....................................................................
Relata o potencial siderúrgico do Estado do
Maranhão que é desperdiçado por falta de iniciativa do Poder Executivo. Aparte ao Senador José
Agripino. Senador Edison Lobão. ..........................
Questiona a ausência de reﬁnarias de petróleo no Estado do Rio de Janeiro. Aparte ao Senador
José Agripino. Senador Marcelo Crivella. ..............
Considerações sobre a crise política no país.
Senador Mão Santa...............................................
A crise do Governo Lula e o não cumprimento
de promessas feitas na campanha presidencial de
Luiz Inácio Lula da Silva. Senador César Borges.

17
17

41

41

42

411

412
473

494

III
Pág.

Compara o Governo Lula com o Regime de
Fidel Castro. Aparte ao Senador César Borges. Senador Mão Santa. ..................................................
Comentários à pesquisa do Datafolha sobre
honestidade dos políticos. Senadora Ideli Salvatti.
Discussão sobre a corrupção no Governo
Federal. Senador Leonel Pavan.............................
Discussão sobre a corrupção no Governo Federal. Aparte ao Senador Leonel Pavan. Senador
Mão Santa. ...........................................................
Excesso de denúncias de corrupção no País,
conclamando o Congresso Nacional a participar
mais nas discussões de projetos que visam ao desenvolvimento nacional. Senador Ney Suassuna.

495
500
506

507

509

HOMENAGEM
Homenagem a Sra. Marli Macieira Sarney.
Senador Antônio Leite. ..........................................
Homenagem a Sra. Marli Macieira Sarney.
Aparte ao Senador Antônio Leite. Senador Antonio
Carlos Magalhães..................................................
Exalta a imagem do Senador Ramez Tebet.
Aparte ao Senador Ramez Tebet. Senador Mão
Santa. ....................................................................
Exalta a imagem do Senador Eduardo Azeredo. Aparte ao Senador Eduardo Azeredo. Senador
Mão Santa. ...........................................................
Exalta o fato do Senador Eduardo Azeredo estar
disposto a prestar esclarecimentos. Aparte ao Senador Eduardo Azeredo. Senador Eduardo Suplicy. ....
Exalta a ﬁgura do Senador Luiz Otávio. Aparte
ao Senador Luiz Otávio. Senador Leonel Pavan. .
Ovaciona a senadora Serys Slhessarenko.
Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. Senador
Mão Santa. ...........................................................
Comemoração pelo transcurso dos 80 anos de
criação do jornal O Globo. Senador Luiz Otávio. ..
Retrata algumas cenas da vida de Ulysses
Guimarães. Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Heráclito Fortes. .............................................

52

53

418

468

469
520

Pág.

22 de julho de 2005. Aparte ao Senador Wellington
Salgado. Senador Luiz Otávio. .............................
Homenagem de pesar pelo falecimento do
mineiro Jean Charles de Menezes, em Londres, dia
22 de julho de 2005. Aparte ao Senador Wellington
Salgado. Senador Maguito Vilela. .........................
Homenagem de pesar pelo falecimento do
mineiro Jean Charles de Menezes, em Londres, dia
22 de julho de 2005. Aparte ao Senador Wellington
Salgado. Senador Eduardo Suplicy. .....................
Homenagem de pesar pelo falecimento do
mineiro Jean Charles de Menezes, em Londres, dia
22 de julho de 2005. Aparte ao Senador Wellington
Salgado. Senador Mão Santa. ...............................
Homenagem de pesar pelo falecimento do
jogador Jair Rosa Pinto, o Jajá, que defendeu a
seleção brasileira de futebol na Copa de 1950. Senador Eduardo Suplicy. .........................................

Esclarecimentos sobre o dinheiro apreendido
recentemente no aeroporto de Brasília, declarado
como originário de doações à Igreja Universal do
Reino de Deus. Senador Marcelo Crivella. ............
Agradece os esclarecimentos prestados sobre
o dinheiro apreendido recentemente no aeroporto
de Brasília, declarado como originário de doações
à Igreja Universal do Reino de Deus. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. Senador Edison Lobão. ...
Agradece os esclarecimentos prestados sobre
o dinheiro apreendido recentemente no aeroporto
de Brasília, declarado como originário de doações
à Igreja Universal do Reino de Deus. Aparte ao Senador Marcelo Crivella. Senador Mão Santa. .......
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

587

Análise da diligência realizada pelo Ministério
do Trabalho na Destilaria Gameleira, em Mato Grosso, acusada de utilização de mão-de-obra escrava.
Senadora Serys Slhessarenko. .............................

HOMENAGEM PÓSTUMA

LIVRO

Justiﬁca o requerimento de voto de pesar
pelo falecimento do ex-Governador Pedro Moreno
Gondim. Senador Ney Suassuna. ........................
Homenagem de pesar pelo falecimento do
mineiro Jean Charles de Menezes, em Londres, dia
22 de julho de 2005. Senador Wellington Salgado.
Homenagem de pesar pelo falecimento do
mineiro Jean Charles de Menezes, em Londres, dia

Considerações a respeito do livro A Democracia na América, de Aléxis de Tocqueville. Aparte ao
Senador Eduardo Suplicy. Senador Maguito Vilela.

469

585

586

586

683

IGREJA

570

596

585

MENSAGEM
584
Mensagem Nº 176, de 2005 (nº 446/2005, na
origem), de 19 de julho de 2005, do Presidente da

420

421

422

568

593

IV
Pág.

República, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 26, de 2005 (nº 5.873/2001, na Casa
de origem), que inscreve o nome de José Bonifácio
de Andrada e Silva no Livro de Heróis da Pátria,
sancionado e transformado na Lei nº 11.135, de 19
de julho de 2005. ..................................................
Mensagem Nº 177, de 2005 (nº 459/2005,
na origem), de 22 de julho de 2005, do Presidente
da República, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 19, de 2005-CN, que altera o item III.2.b do
Anexo V da Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005,
sancionado e transformado na Lei nº 11.137, de 22
de julho de 2005. ...................................................
Mensagem Nº 178, de 2005 (nº 460/2005,
na origem), de 22 de julho de 2005, do Presidente
da República, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 20, de 2005, que altera o item III.3 do Anexo
V da Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005, sancionado e transformado na Lei nº 11.138, de 22 de
julho de 2005. .......................................................
Mensagem Nº 179, de 2005 (nº 461/2005, na
origem), de 22 de julho de 2005, do Presidente da
República, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
nº 21, de 2005-CN, que abre aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da Unido, em favor do
Ministério Público da União, crédito suplementar no
valor de cento e setenta e sete milhões e duzentos
mil reais, para reforço de dotação constante da Lei
Orçamentária vigente, sancionado e transformado
na Lei nº 11.139, de 22 de julho de 2005. ............
Mensagem Nº 180, de 2005 (nº 462/2005, na
origem), de 22 de julho de 2005, do Presidente da
República, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
nº 22, de 2005-CN, que abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, crédito suplementar no valor
global de cento e oitenta e quatro milhões, cento
e sessenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco
reais, para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente, sancionado e transformado
na Lei nº 11.140, de 22 de junho de 2005. ...........
Mensagem Nº 183, de 2005 (Nº 474/2005, na
origem), do Presidente da República, que, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição
e com o disposto no art. 42, § 1º da Lei nº 7.501,
de 27 de junho de 1986, no art. 18, § 1º, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986,
e nos arts. 39 e 59 do Anexo I ao Decreto nº 5.032,
de 5 de abril de 2004, submete à apreciação do
Senado Federal a escolha do Senhor Isnard Penha Brasil Junior, Ministro de Segunda Classe da
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o

Pág.

cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da
Arábia Saudita, e, cumulativamente, os cargos de
Embaixador do Brasil no Sultanato de Omã e na
República do Iêmen, desde que obtidos os agréments dos governos desses países. .....................

601

406
OFÍCIO

407

Ofício nº 71/05 – GSABOT que, por solicitação
do Sr. Lauro Joaquim Barbosa, Tuchaua (cacique)
da Maloca Flexal, situada na região do Monte Caburaí, ponto mais setentrional do Brasil, é enviado
cópia do manifesto assinado e intitulado “Amazônia
é Patrimônio dos Brasileiros – A Demarcação”, na
qual se posiciona, veementemente, contra a demarcação contínua da Reserva Raposa Serra do Sol.
Senador Augusto Botelho. .....................................

481

PARECER
407

407

407

Parecer Nº 1.315, de 2005, da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
194, de 2005 (nº 1.370/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Santo André a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Santo André,
Estado da Paraíba. Senador José Maranhão. .......
Parecer Nº 1.316, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 199, de 2005 (nº 1.407/2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Pedroregense
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pedro Régis, Estado da Paraíba. Senador
José Maranhão. ....................................................
Parecer Nº 1.317, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 200, de 2005 (nº 1.408/2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária José Gouveia da
Silva a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Amaraji, Estado de Pernambuco.
Senador José Jorge...............................................
Parecer Nº 1.318, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 201, de 2005 (nº 1.412/2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Comunicações da Paraíba Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Areia, Estado
da Paraíba. Senador José Maranhão. ...................
Parecer Nº 1.319, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 240, de 2005 (nº 1.529/2004, na Câmara dos

527

531

534

537

V
Pág.

Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Educativa de Nova Olinda
– ACRENO, a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Nova Olinda, Estado da
Paraíba. Senador José Maranhão. ........................
Parecer Nº 1.320, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 245, de 2005 (nº 1.487/2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Vale do Ipanema FM de Águas Belas – PE a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Águas Belas,
Estado de Pernambuco. Senador Marco Maciel. ..
Parecer Nº 1.321, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
248, de 2005 (nº 1.493/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura Pirangiense
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pirangi, Estado de São Paulo. Senador
Romeu Tuma. ........................................................
Parecer Nº 1.322, de 2005 da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 249, de 2005 (nº 1.495/2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Estereosom de Limeira
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Limeira,
Estado de São Paulo. Senador Romeu Tuma........
Parecer Nº 1.323, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
251, de 2005 (nº 132/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Diário de Petrópolis Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Petrópolis, Estado do
Rio de Janeiro. Senador Roberto Saturnino. .........
Parecer Nº 1.324, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 252, de 2005 (nº 1.083/2003, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Jornal do Brasil Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Senador Sergio Cabral. .........................................
Parecer Nº 1.325, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
258, de 2005 (nº 1.436/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Educacional de Frei Miguelino a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Frei Miguelino,
Estado de Pernambuco. Senador José Jorge. .......
Parecer Nº 1.326, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo

541

544

547

550

553

556

625

Pág.

nº 259, de 2005 (nº 1.497/2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo. Senador Romeu Tuma. .............................................
Parecer Nº 1.327, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 260, de 2005 (nº 1.500/2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária de Taiúva
– ARCT a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taiúva, Estado de São Paulo.
Senador Romeu Tuma. ..........................................
Parecer Nº 1.328, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
264, de 2005 (nº 1.514/ 2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Rádio Comunitária de Manari a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Manari, Estado de Pernambuco. Senador José Jorge. ............
Parecer Nº 1.329, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
267, de 2005 (nº 1.526/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Pontal FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pontal, Estado de São Paulo.
Senador Romeu Tuma. .........................................
Parecer Nº 1.330, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 270, de 2005 (nº 1.541/2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio e Televisão Dom Bonifácio
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São José do Rio Pardo. Estado de São
Paulo. Senador Romeu Tuma. ...............................
Parecer Nº 1.331, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 271, de 2005 (nº 1.543/2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Movimento Cultural PróCidadão de Buíque a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Buíque, no Estado de Pernambuco.
Senador Marco Maciel...........................................
Parecer Nº 1.332, de 2005, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 285, de 2005 (nº 1.482/2004, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Convivência Artística e Cultural de
Janiópolis a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Janiópolis, Estado do Paraná.
Senador Flávio Arns. .............................................

628

631

634

637

640

643

646

VI
Pág.

Parecer Nº 1.333, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 287, de 2005 (nº 1.496/2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Movimento Jovem de Assistência Social de São Miguel
Arcanjo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Miguel Arcanjo, Estado de
São Paulo. Senador Romeu Tuma. .......................
Parecer Nº 1.334, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 296, de 2005 (nº 1.417/2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária de Querência do
Norte – ACCQN a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Querência do Norte, Estado do Paraná. Senador Flávio Arns. ...................
Parecer Nº 1.335, de 2005, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
298, de 2005 (nº 1.447/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Votuporanga, Estado de São
Paulo. Senador Romeu Tuma. ..............................

vância à legalidade e às instituições democráticas
constituídas. Senadora Ideli Salvatti. .....................

34

POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE

649

Comentários sobre a operação do Ministério
do Meio Ambiente visando a coibir o desmatamento e a queimada em região próxima a Anapu - PA.
Senador Luiz Otávio .............................................
Ações de grupos internacionais de biopirataria
no Brasil. Senador Mozarildo Cavalcanti. .............

519
521

POLÍTICA DE TRANSPORTES

652

655

PAUTA
Informa que está presente na sessão apenas
devido à gravidade da crise. Aparte ao Senador
Aloizio Mercadante. Senador Mão Santa. ............

Pág.

433

Necessidade de investimento nas estradas
brasileiras. Senador Ney Suassuna.......................
Início das obras para conclusão da Rodovia
BR-101 nos Estados da Paraíba, Pernambuco e
Rio Grande do Norte. Senador Ney Suassuna. ....
Solicita que o Senador Ney Suassuna, como
líder do PMDB ajude a malha rodoviária do nordeste
brasileiro. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador Antonio Carlos Magalhães. .........................
Regozijo pela conclusão de mais uma etapa
das obras de ampliação do Aeroporto Internacional
dos Guararapes - Alberto Freire, em Recife. Senador Marco Maciel. .................................................
Questiona a responsabilidade do DAC nos
horários dos vôos domésticos. Aparte ao Senador
Marco Maciel. Senador Romeu Tuma. ..................

PODER EXECUTIVO

POLÍTICA ENERGÉTICA

Reaﬁrma seu posicionamento contrário ao
impeachment do Presidente Lula. Senador Antonio Carlos Magalhães. ..........................................

Justiﬁcativas a requerimento de informações
ao Ministro das Minas e Energia sobre a implantação de reﬁnaria de petróleo do Nordeste no Estado
de Pernambuco. Senador José Agripino................

483

POLÍTICA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

50

50

50

425

426

408

POLÍTICA EXTERNA
Sugestões para que a III Conferência Nacional
de Ciência, Tecnologia e Inovação, dê prioridade na
análise dos desníveis regionais e dos meios de promover políticas públicas para investimentos nas regiões
Nordeste e Norte do país. Senador Marco Maciel. ..
Defende maiores investimentos em ciência e
tecnologia. Aparte ao Senador Marco Maciel. Senador Mão Santa. ..................................................
POLÍTICA DE EMPREGO
Necessidade da reformulação da estrutura
política e da máquina pública brasileiras, em obser-

572

573

Referências ao assassinato do brasileiro Jean
Charles de Menezes pela polícia inglesa. Senador
Eduardo Suplicy. ....................................................
Repúdio às declarações do chefe da polícia
britânica sobre a morte do brasileiro Jean Charles
de Menezes recentemente em Londres. Senador
Marcelo Crivella. ....................................................
Defende a linearidade da política externa do
Presidente Lula. Aparte ao Senador César Borges.
Senador Sibá Machado. .......................................
Critica a Política Externa do Governo Lula.
Senador Arthur Virgílio...........................................

53

420

496
499

VII
Pág.

Justiﬁcativas a requerimento de convocação
do Ministro das Relações Exteriores, Sr. Celso Amorim. Senador Eduardo Suplicy. .............................

506

POLÍTICA INDUSTRIAL
Comentários aos dados apresentados pela
Fundação Getúlio Vargas – FGV, na centésima
qüinquagésima sexta sondagem da indústria de
transformação. Senador Alvaro Dias. ...................

600

POLÍTICA INTERNACIONAL
Reﬂexão sobre a guerra no Iraque. Senador
Eduardo Suplicy. ...................................................

53

POLÍTICA SALARIAL
Falta de reajuste nos vencimentos dos servidores públicos federais e dos soldos dos militares.
Senador Antonio Carlos Magalhães. ....................
Falta de reajuste nos vencimentos dos servidores públicos federais e dos soldos dos militares.
Aparte ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador Mão Santa. ..................................................

483

484

POLÍTICA SOCIAL
Relato de pesquisa do instituto Vox Populi
que demonstra a aprovação de 60% da população
brasileira à política social do Governo Lula. Senadora Ideli Salvatti. .................................................
Combate ao trabalho infantil no Brasil. Senador Mozarildo Cavalcanti. ......................................

34
658

POLÍTICA PARTIDÁRIA
Farsa da indignação do Partido dos Trabalhadores com o Sr. Marcos Valério. Senador Arthur
Virgílio. ..................................................................
Reconhece os erros cometidos pelo Partido
dos Trabalhadores. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Senador Sibá Machado. ...............................
Destaca os possíveis aspectos positivos da
crise no Partido dos Trabalhadores. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Senador Ramez Tebet. ........
Desconhecimento da majoritária parcela dos
militantes e políticos do Partido dos Trabalhadores
de eventuais irregularidades praticadas por membros do partido. Senador Sibá Machado. .............
Desconhecimento da majoritária parcela dos
militantes e políticos do Partido dos Trabalhadores
de eventuais irregularidades praticadas por mem-

17

22

23

32

Pág.

bros do partido. Aparte ao Senador Sibá Machado.
Senadora Heloísa Helena. ....................................
Compromisso de depuração no Partido dos
Trabalhadores. Senadora Ideli Salvatti. ................
Aﬁrma não ter a informação precisa sobre o
dinheiro concedido ao Presidente Lula pelo Partido dos Trabalhadores. Aparte ao Senador Antonio
Carlos Magalhães. Senador Sibá Machado. .........
Presta considerações sobre o empréstimo
sacado do fundo partidário do Partido dos Trabalhadores pelo Presidente Lula. Aparte ao Senador
Antonio Carlos Magalhães. Senador Arthur Virgílio. .........................................................................
Aﬁrma que não há qualquer iniciativa por parte do PL de solicitação de impeachment. Aparte ao
Senador José Agripino. Senador Eduardo Suplicy.
Explica as duas vertentes atuais do PMDB,
uma moderada, e outra autêntica. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador Mão Santa. .............
Comentários à reportagem publicada no dia
26 de julho de 2005, pelo jornal O Globo intitulada
Esquema de Valério com o PT foi usado em 1998
com o PSDB de Minas Gerais. Senador Aloizio
Mercadante. ..........................................................
Registra a degradação que ocorreu no Partido
dos Trabalhadores. Senador Arthur Virgílio ..........
Aﬁrma a preocupação do Partido dos Trabalhadores com a correção das falhas cometidas
por partidários. Aparte ao Senador Arthur Virgílio.
Senador Eduardo Suplicy. ....................................
Insiste que a moral do Partido dos Trabalhadores será reconquistada através das investigações.
Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Senadora Ideli
Salvatti. .................................................................
Comentários sobre a crise no Partido dos
Trabalhadores. Senadora Serys Slhessarenko......
Comentários sobre a crise no Partido dos
Trabalhadores. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. Senador Eduardo Suplicy. ..........................
Informa que o Sr. Delúbio Soares ainda está
licenciado no Partido dos Trabalhadores. Aparte
à Senadora Serys Slhessarenko. Senador Leonel
Pavan. ...................................................................
Reﬂexão sobre a história do PMDB. Senador
Mão Santa. ............................................................
Revela sua aversão ao regime ditatorial de
Fidel Castro em Cuba. Aparte ao Senador Mão
Santa. Senador Arthur Virgílio. ..............................
Reﬂexão sobre a história do PMDB. Aparte
ao Senador Mão Santa. Senador Valdir Raupp. ....

33
34

47

48

413

416

430
441

443

460
485

486

487
492

493
493

VIII
Pág.

Defende a atuação democrática da oposição
no plenário. Aparte à Senadora Ideli Salvatti. Senador César Borges. .................................................
Relata a tristeza que acomete os militantes
do Partido dos Trabalhadores devido às denuncias
de corrupção. Aparte ao Senador Heráclito Fortes.
Senador Eduardo Suplicy. ....................................

501

599

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Comentários a artigo do escritor João Ubaldo Ribeiro intitulado “O que é isso, companheiro?”,
mostrando a sua desilusão em ter votado num petista. Senador Antonio Carlos Magalhães. ............
A gravidade da crise do Governo Lula e sua
inoperância. Senador Arthur Virgílio. .....................
A gravidade da crise do Governo Lula e sua
inoperância. Aparte ao Senador Arthur Virgílio. Senador Mão Santa. .................................................
Critica a honestidade do Presidente Lula.
Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti. Senador
Mão Santa. ...........................................................
Alerta ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre os prejuízos advindos do crescimento da
corrupção. Senador Mão Santa. ...........................
Acredita na possibilidade de um diálogo construtivo entre o Presidente Lula e a Oposição. Aparte ao Senador Mão Santa. Senador Eduardo Suplicy. .......................................................................
Consternação pelas denúncias de corrupção
no atual governo. Senador Heráclito Fortes. ........

46
510

511

590

593

596
597

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Projeto de Decreto Legislativo Nº 348, de
2005 (Nº 2.314/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo entre os Governos
da República Federativa do Brasil e da República
do Panamá sobre Cooperação entre as Academias
Diplomáticas de ambos os Países, ﬁrmado em Brasília, em 21 de agosto de 2001. ............................
Projeto de Decreto Legislativo Nº 349, de 2005
(Nº 2.410/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova os textos da Convenção para a Supressão
de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação
Marítima e do Protocolo para a Supressão de Atos
Ilícitos contra a Segurança de Plataformas Fixas
Localizadas na Plataforma Continental, concluído
em Roma, em 10 de março de 1989. ...................
Projeto de Decreto Legislativo Nº 350, de 2005
(Nº 2.513/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação na Área
da Indústria de Energia entre o Governo da Repú-

64

67

Pág.

blica Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia,
celebrado e Kiev, em 16 de janeiro de 2002. ........
Projeto de Decreto Legislativo Nº 351, de
2005 (Nº 301/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Federação da Rússia sobre
Cooperação no Domínio de Tecnologias Militares
de Interesse Mútuo, celebrado em Moscou, e 9 de
abril da 2002. ........................................................
Projeto de Decreto Legislativo Nº 352, de
2005 (Nº 756/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Isenção de
vistos em passaportes comuns entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Guatemala, celebrado em Brasília,
em 21 de outubro da 2002. ...................................
Projeto de Decreto Legislativo Nº 353, de
2005 (Nº 987/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Regularização
Migratória Interna de Cidadãos do Mercosul, Bolívia
e Chile, celebrado por ocasião da XXIII Reunião do
Conselho do Mercado Comum, realizada em Brasília, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002. ..........
Projeto de Decreto Legislativo Nº 354, de 2005
(Nº 988, de 2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Protocolo de Integração Educacional para a Formação de Recursos Humanos no
nível de Pós-Graduação entre os Estados Partes
do Mercosul e da República da Bolívia, assinado
em Brasília, em 5 de dezembro de 2002. .............
Projeto de Decreto Legislativo Nº 355, de 2005
(Nº 989, de 2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Residência para
Nacionais dos Estados-Partes do Mercado Comum
do Sul - MERCOSUL, Bolívia e Chile, celebrado por
ocasião da XXIII Reunião do Conselho do Mercado
Comum, realizada em Brasília, nos dias 5 e 6 de
dezembro de 2002. ...............................................
Projeto de Decreto Legislativo Nº 356, de 2005
(Nº 1.023, de 2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Protocolo complementar ao
Acordo-Quadro entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular
da China sobre Cooperação em Aplicações Pacíﬁcas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior
para a Continuidade do Desenvolvimento Conjunto
de Satélites de Recursos Terrestres, assinado em
Brasília, em 27 de novembro de 2002. .................
Projeto de Decreto Legislativo Nº 357, de 2005
(Nº 1.024, de 2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e Governo da Re-

85

90

93

96

102

111

123

IX
Pág.

pública da Bulgária sobre isenção Parcial de Vistos,
celebrado em Soﬁa, em 10 de abril de 2003. .......
Projeto de Decreto Legislativo Nº 358, de 2005
(Nº 1.025, de 2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova os textos da “Lista de Compromissos Especíﬁcos Iniciais” do Brasil, aprovada pela Decisão nº
9/98 do Conselho do Mercado Comum do Sul, a 23
de julho de 1998, e a nova “Lista de Compromissos
Especíﬁcos” do Brasil, resultante da Primeira Rodada de Negociação de Compromissos Especíﬁcos
em Matéria de Serviços, adotada pela Decisão nº
1/00 do Conselho do Mercado Comum do Sul, em
29 de junho de 2000. A lista recém-aprovada amplia
a oferta original em telecomunicações e substitui
as páginas 14 a 19 da “Lista de Compromissos
Especíﬁcos Iniciais” adotada es 1999. Ambas as
Listas foram negociadas ao amparo do Protocolo
de Montevidéu sobre o Comércio de Serviços do
Mercosul. ..............................................................
Projeto de Decreto Legislativo Nº 359, de 2005
(Nº 1.026, de 2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Nova Lista de Compromissos Especíﬁcos do Brasil, resultante da Segunda
Rodada negociadora de compromissos especíﬁcos
a matéria de serviços, aprovada pela Decisão nº
56/00, do Conselho do Mercado Comum do Sul, a
14 de dezembro de 2000.......................................
Projeto de Decreto Legislativo Nº 360, de 2005
(Nº 1.063/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Estabelecimento
de Requisitos Comuns Máximos para a Instrução
dos Processos da Visto da Curta Duração, assinado
em Brasília, 30 de julho de 2002, por ocasião da
IV Conferência de Chefes de Estado e de Governo
da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa
– CPLP. .................................................................
Projeto de Decreto Legislativo Nº 361, de 2005
(Nº 3.000/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Regional da Cooperação
para a Promoção da Ciência e da Tecnologia Nucleares na América Latina e no Caribe – ARCAL,
celebrado no âmbito da Agência Internacional de
Energia Atômica – AIEA, assinado em Viena, em
25 de setembro de 1999........................................
Projeto de Decreto Legislativo Nº 362, de
2005 (Nº 3.002/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção Conjunta sobre
o Gerenciamento Seguro de Combustível Irradiado
e dos Rejeitos Radioativos, celebrada em Viena, no
âmbito da Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA, em 5 de setembro de 1997. ................
Projeto de Decreto Legislativo Nº 363, de
2005 (Nº 1.252/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da

159

163

221

279

285

291

Pág.

República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiana sobre Isenção Parcial de Vistos,
celebrado em Brasília, em 30 de julho de 2003. ..
Projeto de Decreto Legislativo Nº 364, de 2005
(Nº 1.298/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional e Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os Estados – Partes
do Mercosul, República da Bolívia e República do
Chile, assinado em Buenos Aires, em 5 de julho de
2002. .....................................................................
Projeto de Decreto Legislativo Nº 365, de
2005 (Nº 1.300/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Regularização
Migratória Interna de Cidadãos do Mercosul, celebrado por ocasião da XIII Reunião do Conselho do
Mercado Comum, realizada em Brasília, nos dias
5 e 6 de dezembro de 2002. .................................
Projeto de Decreto Legislativo Nº 366, de
2005 (Nº 1.302/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Concessão de
Vistos de Múltiplas Entradas para Determinadas
Categorias de Pessoas, assinado em Brasília, em
30 de julho de 2002, por ocasião da IV Conferência
de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa – CPLP. ...........
Projeto de Decreto Legislativo Nº 367, de
2005 (Nº 1.322/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Dispensa de
Tradução para documentos Administrativos para
Efeitos de Imigração entre os Estados Partes do
Mercosul, celebrado em Florianópolis, em 15 de
dezembro de 2000. ...............................................
Projeto de Decreto Legislativo Nº 368, de 2005
(Nº 1.355/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista do Vietnã,
celebrado em Hanói, em 24 de outubro de 2003.
Projeto de Decreto Legislativo Nº 369, de 2005
(Nº 1.376/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República de Cuba para a Cooperação
nos Setores de Pesca e da Aqüicultura, celebrado
em Havana, em 26 de setembro de 2003. ............
Projeto de Decreto Legislativo Nº 370, de 2005
(Nº 1.377/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Isenção de Taxas
e Emolumentos Devidos à Emissão e Renovação
de Autorizações de Residência para os Cidadãos
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa,
assinado em, Brasília, em 30 de julho de 2002. ...

317

321

337

344

349

356

361

365

X
Pág.

Projeto de Decreto Legislativo Nº 371, de
2005 (Nº 1.422/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República Tcheca sobre Isenção Parcial de Vistos,
celebrado e Praga, em 29 de abril de 2004...........
Projeto de Decreto Legislativo Nº 372, de
2005 (Nº 1.581/2005, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo do
Estado de Israel Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Relação ao
Imposto sobre a Renda. .......................................
Projeto de Decreto Legislativo Nº 373, de
2005 (Nº 632/2003, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção Interamericana
contra o Terrorismo, assinada, em Barbados, em 3
de junho de 2002. .................................................

369

373

Projeto de Lei da Câmara Nº 70, de 2005 (Nº
3.584/2004, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dá nova redação ao
§ 5º do art. 3º da Lei nº 8.949, de 8 de dezembro
de 1994. ................................................................
Projeto de Lei da Câmara Nº 71, de 2005 (Nº
4.333/2004, na casa de origem), que altera o art.
1.180 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
– Código de Processo Civil. ..................................
Projeto de Lei da Câmara Nº 72, de 2005 (Nº
4.727/2004, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dá nova redação aos
arts. 523 e 527 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil, relativos ao
agravo de instrumento e ao agravo retido. ...........

12

13

14

PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL
398

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Projeto de Lei da Câmara Nº 63, de 2005 (Nº
2.487/2003, na Casa de origem), que institui o dia
3 de dezembro como o Dia Nacional de Combate
à Pirataria e à Biopirataria. ...................................
Projeto de Lei da Câmara Nº 64, de 2005
(Nº 3.661/97, na casa de origem), que altera o art.
2º da Lei nº 9.001, da 13 de março de 1990, que
deﬁne os percentuais da distribuição da compensação ﬁnanceira de que trata a Lei nº 7.990, de 29
de dezembro da 1989. ..........................................
Projeto de Lei da Câmara Nº 65, de 2005 (Nº
841/99, na Casa de origem), que dispõe sobre a
denominação de medicamentos a ser utilizada em
prescrições de médicos e odontólogos. ...............
Projeto de Lei da Câmara Nº 66, de 2005 (Nº
3.588/2000, na Casa de origem), que dispõe sobre
a colocação de placas informativas nas rodovias
que forem objeto de delegação ou concessão e dá
outras providências. ..............................................
Projeto de Lei da Câmara Nº 67, de 2005
(Nº 1.792/2003, na Casa de origem), que dá nova
redação aos incisos I e III do caput do art. 5º e aos
incisos, I e III do caput do art. 8º da Lei nº 10.336,
de 19 de dezembro de 2001. ................................
Projeto de Lei da Câmara Nº 68, de 2005 (Nº
1.906/03, na Casa de origem), que institui o dia da
Amazônia. .............................................................
Projeto de Lei da Câmara Nº 69, de 2005 (Nº
3.367/2004, na Casa de origem), que altera o art.
76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que
dispõe sobre os Juizados Especiais. ....................

Pág.

2

3

5

6

8

9

10

Projeto de Lei Nº 23, de 2005-CN, proveniente
da Mensagem Nº 75, de 2005-CN (nº 445/2005, na
origem), que abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Fazenda, crédito especial
no valor de R$ 1.431.743,00 para o ﬁm que especiﬁca.......................................................................
Projeto de Lei Nº 24, de 2005-CN, Proveniente
da Mensagem Nº 81, de 2005-CN (Nº 478/2005, na
origem), que abre ao orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 16.374.000,00 para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente. ..................................................................
Projeto de Lei Nº 25, de 2005-CN, proveniente
da Mensagem Nº 82, de 2005-CN (Nº 479/2005, na
origem), que abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da
integração Nacional, crédito especial no valor de
R$ 10.898.000,00 para o ﬁm que especiﬁca. ........
Projeto de Lei Nº 26, de 2005-CN, Proveniente
da Mensagem Nº 83, de 2005-CN (Nº 480/2005, na
origem), que abre ao orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério do Desenvolvimento. Indústria e
Comércio Exterior, crédito suplementar no valor de
R$ 5.900.000,00 para reforço de dotação constante
da Lei Orçamentária vigente..................................

661

667

670

675

PROJETO DE LEI DO SENADO
Projeto de Lei do Senado Nº 262, de 2005
– Complementar, que altera o art. 67 da Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964, para determinar que o
empenho de despesas com publicidade seja condicionado ao pagamento integral dos precatórios de
natureza alimentícia. Senador Marcelo Crivella. ...

407

XI
Pág.

REFORMA TRIBUTÁRIA
Necessidade de políticas públicas voltadas
para a justiça social. Senador Valdir Raupp. .........

502

REFORMA POLÍTICA
Considerações sobre a reforma política. Senador Sibá Machado. ............................................
Necessidade da reformulação da estrutura
política e da máquina pública brasileiras, em observância à legalidade e às instituições democráticas
constituídas. Senadora Ideli Salvatti. ....................
Questionamentos sobre a votação de itens
constantes da proposta de reforma política como
instrumento destinado ao combate da crise política
atual. Senador Ramez Tebet..................................
Discorda do Senador Ramez Tebet sobre a
importância da reforma política. Aparte ao Senador
Ramez Tebet. Senador Maguito Vilela. .................
Questionamentos sobre a votação de itens
constantes da proposta de reforma política como
instrumento destinado ao combate da crise política
atual. Aparte ao Senador Ramez Tebet. Senador
Eduardo Suplicy. ...................................................
Questionamentos sobre a votação de itens
constantes da proposta de reforma política como
instrumento destinado ao combate da crise política
atual. Aparte ao Senador Ramez Tebet. Senador
Marcelo Crivella. ...................................................
Necessidade da reforma política. Senador
Maguito Vilela. ......................................................
Posicionamento favorável à deliberação imediata pelo Congresso Nacional sobre a reforma política. Senador Maguito Vilela. ...............................
Comenta o mérito da urgência da reforma
política. Aparte ao Senador Maguito Vilela. Senador
Mão Santa. ............................................................
Posicionamento favorável à deliberação imediata pelo Congresso Nacional sobre a reforma política. Aparte ao Senador Maguito Vilela. Senador
Eduardo Suplicy. ....................................................
Defesa da adoção de medidas pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com vistas a garantir o
combate à corrupção como mecanismo destinado à
manutenção dos princípios democráticos. Senador
Eduardo Suplicy. ...................................................
REQUERIMENTO
Requerimento Nº 794, de 2005, que requer
voto de pesar e de inconformidade pela morte de
Jean Charles de Menezes, ocorrido no dia 22 de

32

34

416

417

419

419
471

575

577

577

591

Pág.

julho de 2005, em Londres, Reino Unido. Senador
Arthur Virgílio. .......................................................
Requerimento Nº 795, de 2005, que requer
voto de pesar pelo falecimento de Luiz Duprat,
ocorrido no dia 17 de julho de 2005. Senador Arthur
Virgílio. ..................................................................
Requerimento Nº 796, de 2005, que requer,
nos termos do disposto no § 2º, do art. 50, da Constituição Federal, e do art. 215, I, a, do Regimento
Interno do Senado Federal, ao Senhor Ministro de
Estado da Fazenda informações sobre a dívida do
Estado do Maranhão reﬁnanciada junto à União.
Senador Antonio Leite. .........................................
Requerimento Nº 797, de 2005, que requer,
nos termos dos artigos 218, inciso VII e 221 do
Regimento Interno inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento de Jean Charles de Menezes,
bem como a apresentação de condolências à sua
família. Senador Eduardo Suplicy. ........................
Requerimento Nº 798, de 2005, que, considerando que os valores apreendidos pelo Departamento de Polícia Federal, em onze de julho de
2005, no Aeroporto de Brasília, reclamados pela
Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), encontram-se depositados na Caixa Econômica Federal,
requer, nos termos do § 2º do art. 50, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento
Comum do Senado Federal, sejam prestadas, pelo
Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda informações sobre o caso. Senador Marcelo Crivella. ......
Requerimento Nº 799, de 2005, que requer,
nos termos dos arts. 210 e 222 do Regimento seja
encaminhada à família de Jean Charles De Menezes manifestação de solidariedade e pesar pela sua
morte em condições brutais e dramáticas, ocorrida
na cidade de Londres, Inglaterra devido à precipitação e ao erro confessadamente cometidos por
policiais ingleses, bem assim a transcrição nos
Anais do texto anexo intitulado “Tragédia em Londres” que fundamenta o presente Requerimento.
Senador Marcelo Crivella. ....................................
Requerimento Nº 800, de 2005, que requer,
nos termos do art. 218, do Regimento Interno do
Senado Federal, a inserção em ata de Voto de Pesar pela morte do Conselheiro da Embaixada do
Zimbábue James Nyamukachi e do jovem Daryl
Farai Panganayi, ﬁlho da Secretária do Embaixador,
ocorrida no dia 23 de julho de 2005, em Planaltina,
Goiás, em conseqüência de acidente de automóvel,
também, que o voto de pesar do Senado Federal
seja comunicado ao Governo do Zimbábue, por meio
do seu Embaixador no Brasil, Thomaz Bvuma, e,
ainda por seu intermédio, às famílias dos mortos.
Senador Arthur Virgílio...........................................

1

1

37

57

64

422

464

XII
Pág.

Requerimento Nº 801, de 2005, que requer,
nos termos do artigo 218 do Regimento Interno do
Senado Federal, inserção em ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do ex-Governador, exDeputado Federal e ex-Deputado Estadual Pedro
Moreno Gondim, apresentação de condolências
à família e ao Estado da Paraíba, Assembléia Legislativa e à Cidade de Alagoa Nova. Senador Ney
Suassuna. .............................................................
Requerimento Nº 802, de 2005, que requer,
nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com o que dispõe o art. 216, do
Regimento Interno do Senado Federal, sejam prestadas, pelo Ministro de Estado das Minas e Energia,
informações sobre anúncio feito pelo Senhor Presidente da República de já ter sido tomada a decisão
em favor do Estado de Pernambuco para sediar a
reﬁnaria de petróleo pretendida pelo Nordeste, para
a tomada da referida decisão foi realizado algum
encontro entre os Estados pretendentes e que critérios teriam norteado tal decisão. Senador José
Agripino. ................................................................
Requerimento Nº 803, de 2005, que requer,
nos termos do disposto no § 2º do art. 50 da Constituição Federal e no art. 215, I, a, do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao
Ministro de Estado da Fazenda, informações sobre as dívidas dos Estados reﬁnanciadas junto à
União ao amparo da Lei nº 9.496, de 1997. Senador
Wellington Salgado. ..............................................

469

Pág.

Requerimento Nº 804, de 2005, que requer
informações ao Exmº Sr. Ministro de Estado das
Minas e Energia sobre o encargo de capacidade
emergencial, conhecido como “seguro-apagão”.
Senador Romeu Tuma ..........................................

482

Requerimento Nº 805, de 2005, que requer,
nos termos dos artigos 218 e 219 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Jair
Rosa Pinto, o “Jajá”, que morreu na madrugada de
28 de julho de 2005, solicitando que seja enviada
manifestação para seus familiares. Senador Eduardo Suplicy. .........................................................

682

SEGURANÇA PÚBLICA
Preocupação com ameaças recebidas por
telefone pela Senadora Heloísa Helena. Senador
Eduardo Suplicy. ...................................................
475

482

53

SENADO FEDERAL
Apresentação de proposta ao Corregedor
do Senado para que determine à Polícia Federal
o monitoramento de todos os telefones de S.Exa.,
tendo em vista suspeita de eventuais represálias
por sua atuação na CPI dos Correios. Senadora
Heloísa Helena. ....................................................

31

25242 Terça-feira

26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2005

Ata da 118ª Sessão não Deliberativa,
em 25 de julho de 2005
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência do Sr. Alvaro Dias, da Srª Heloísa Helena e do Sr. Arthur Virgílio
(Inicia-se a sessão às 14 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 304/2005 – GLOBAG
Brasília, 25 de julho de 2005
Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, índico o Senador Sibá
Machado, para integrar, como titular, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar as causas
e conseqüências de denúncias de atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios – Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, em substituição ao
Senador Aelton Freitas, que passa a compor a referida
Comissão, na qualidade de Suplente.
Aproveito a oportunidade para apresentar a V.
Exª protestos de estima e consideração. – Senador
Delcídio Amaral, Líder do Partido dos Trabalhadores
e do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 794, DE 2005
Requer voto de pesar e de inconformidade pela morte de Jean Charles de Menezes, ocorrido no dia 22 de julho de 2005,
em Londres, Reino Unido.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Interno, a inserção em ata de voto de pesar e de
Inconformidade, pela morte do jovem brasileiro Jean
Charles de Menezes, executado a tiros, por engano,
no dia 22 de julho de 2005, em Londres, numa ação
antiterrorista da polícia britânica.
Requeiro, também, que o voto de pesar e de inconformidade do Senado seja comunicado à família
desse brasileiro.
Justiﬁcação
Jean Charles de Menezes, nascido em Minas Gerais, tinha apenas 26 anos. Era um desses brasileiros
que buscam emprego, estudo ou melhores condições
de vida no exterior. Trabalhava como eletricista e, segundo seu primo Alex, que também vive em Londres,
era “falante, amável e amigável”. No dia 22 deste mês
de julho de 2005, sexta-feira, deixou o apartamento
no sul de Londres, onde vivia com duas primas, e tomou um ônibus para levá-lo até a estação de metrô
Stockwell. Policiais o seguiram e ali o abateram com
vários tiros. Confundiram-no com um terrorista. Um
erro, reconheceram as autoridades policiais. Um erro
que tirou a vida de um trabalhar, de um inocente. Por
mais que reconheçamos a necessidade de o Reino
Unido tomar medidas severas para evitar a repetição
dos covardes atos de terrorismo a que o mundo assistiu, estarrecido, dias atrás, não podemos aceitar o
assassínio de pessoas inocentes. Repudiamos, com
a mais profunda veemência as ações terroristas. Mas
condenamos, com a mesma veemência, essa injustiﬁcada e desastrada ação policial que tirou a vida de
um jovem cidadão brasileiro. Por tudo isso, a brutal
morte de Jean Charles de Menezes merece o pesar
e o inconformismo desta Casa.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2005. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 795, DE 2005
Requer voto de pesar pelo falecimento
de Luiz Duprat, ocorrido no dia 17 de julho
de 2005.
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Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em ata de Voto de pesar pelo falecimento do artista plástico e psicanalista Luiz Duprat,
ocorrido no dia 17 de julho de 2005, no Rio de Janeiro. Requeiro, também, que o Voto de pesar do Senado
seja comunicado a família do artista plástico, inclusive
ao diplomata Marcos Duprat.
Justiﬁcação
Luiz Duprat, nascido na cidade do Rio de Janeiro,
no dia 8 de março de 1935, conseguiu unir e distinguirse em suas duas vocações: a de artista plástico e a de
psicanalista. Formou-se pela Escola Nacional de Belas-Artes e em psicologia pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro. Em ambos os campos de
atividade deixou a marca do seu nome, fazendo-se
merecedor, portanto, da homenagem póstuma aqui
proposta por meio de inscrição, em ata, de Voto de
pesar desta Casa.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2005. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– A Presidêcia encaminhará os votos de pesar solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 63, DE 2005
(Nº 2.487/2003, na Casa de origem)
Institui o dia 3 de dezembro como o
Dia Nacional da Combate à Pirataria e à
Biopirataria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia 3 de dezembro coma
o Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria,
a ser celebrado em toda o território nacional.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 2.487-A, DE 2003
Institui o dia 3 de dezembro como o
Dia Nacional de Combate à Pirataria e a
Biopirataria;
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o 3 de dezembro como o
Dia Nacional de Combate à Pirataria e Biopirataria, a
ser celebrado em todo o território nacional.
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justiﬁcação
A pirataria de produtos industrializados e da biodiversidade não prejudica somente as indústrias, prejudica os governos, pois, tributos não são pagos, prejudica a sociedade, pois, empregos não são gerados,
e prejudica também o desenvolvimento educacional,
pois, investimentos em pesquisa de novos produtos e
fomento cultural não são disponibilizados.
Segundo dados da Receita Federal, esse mercado ilegal de produtos industrializados já movimenta
R$30 bilhões por ano somente na capital paulista, que
concentra 60% dessa atividade no País. A falsiﬁcação
de produtos como CD, DVD, cigarros, medicamentos,
vestuários, ﬁlmes e bebidas, por exemplo, são responsáveis pela evasão ﬁscal de aproximadamente R$10
bilhões, sendo R$6 bilhões em tributos federais, recursos que poderiam estar sendo investidos nas áreas de
saúde e educação.
Segundo levantamento feito pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI), a pirataria de produtos
no Brasil deixa de gerar 1,5 milhões de empregos.
Há no País 6,2 mil processos criminais instaurados,
mas, nos últimos três anos, apenas 30 pessoas foram
condenadas.
Sendo assim, com o objetivo de alertar e mobilizar
a sociedade contra os males causados pela pirataria
de produtos industrializados, e para contribuir com a
dedicação dispensada pela Câmara dos Deputados e
pelo Senado Federal, sugerimos que seja criada uma
data especíﬁca e comemorativa, no âmbito nacional,
para lembrar a todo cidadão que a venda e compra
de produtos piratas não lesa apenas a indústria e o
Governo, mas também toda a sociedade.
Quanto ao mercado ilegal da Biopirataria os dados são tão alarmantes quanto os de produtos industrializados. O tráﬁco de animais silvestres é o terceiro
maior comércio ilegal do mundo, perdendo apenas
para o tráﬁco de armas e de drogas, estes dois últimos, segundo especialistas, se misturam tanto que são
encarados como um só. Movimenta cerca de US$10
bilhões ao ano, sendo o Brasil responsável por aproximadamente 10% desse mercado. Por se tratar de
uma atividade ilegal e por não existir uma agência
centralizadora das ações contra o tráﬁco no País, os
dados reais sobre esse comércio ilegal são difíceis de
serem calculados.
Além de ter a sua biodiversidade ameaçada, o
Brasil perde, anualmente, com o tráﬁco, uma quantia
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ﬁnanceira incalculável e perde ainda uma gama irrecuperável de seus recursos genéticos. Só o mercado
mundial de hipertensivos movimenta anualmente cerca
de US$500 milhões, e o princípio ativo desses medicamentos é retirado de algumas serpentes brasileiras,
como a Jararaca (Bothrops jararaca).
A cotação internacional dos venenos ofídicos é
altíssima: um grama de veneno de Jararaca (Bothrops
jararaca) vale US$433,70 e o da Cascavel (Crotalus
durissus terrﬁcus) US$301,40.
A importância dessa proposição está em seu
cunho social e em seu propósito de conscientização.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos
nobres pares para sua – aprovação.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2003.
– Dep. Vanessa Grazziotin – PCdoB/AM – Dep. Medeiros – PL/SP – Dep. Júlio Lopes – PP/RJ – Dep.
Laura Carneiro – PF/RJ – Dep. Júlio Delgado – PPS/
MG – Dep. Rubinelli – PT/SP – Dep. Júlio Redecker
– PSDB/RS – Dep. Júlio Semeghini – PSDB/SP – Dep.
Bispo Wanderval – PL/SP – Dep. Lupércio Ramos
– PPS/AM – Dep. Sandes Júnior – PP/GO – Dep. Josias Quintal – PMDB/RJ – Dep. Leortardo Picciani
– PMDS/RJ.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2005
(Nº 3.661/97, na casa de origem)
Altera o art. 2º da Lei nº 9.001, da 13 de
março de 1990, que deﬁne os percentuais
da distribuição da compensação ﬁnanceira
da que trata a Lei nº 7.990, de 29 de dezembro da 1989.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera os §§ 1º e 2º do art. 2º Lei nº
8.001, de 13 de março de 1990, que deﬁne os percentuais da distribuição da compensação ﬁnanceira de que
trata a Lei nº 7.990, de 29 de dezembro de 1989.
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de março
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Para efeito do cálculo de compensação ﬁnanceira da que trata o art. 6º da Lei nº
7.990, de 29 de dezembro de 1989, entende-se
por faturamento líquido o total das receitas de
vendas, excluídos os tributos incidentes sobre
a comercialização do produto mineral, as despesas de transporte e as de seguros.
§ 1º O percentual da compensação, de
acordo com o tipo de substâncias minerais,
será de:
I – minério de alumínio, manganês, salgema e potássio: 3% (três por cento);
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II – minério de ferro, fertilizantes, carvão
e demais substâncias minerais, ressalvado o
disposto nos incisos III, IV, V e VI deste parágrafo: 2% (dois por cento);
III – pedras preciosas, pedras coradas,
lapidáveis, carbonados e metais nobres: 0,2%
(dois décimos por cento);
IV – ouro: 1% (um por cento), quando
extraído por empresas mineradoras, isentos
os garimpeiros;
V – areia, cascalho, saibro, pedra britada
e pedra de talhe, usados na construção civil:
0,6% (seis décimos por cento);
VI – rochas calcárias quando utilizadas
como corretivo do solo: 0,2% (dois décimos
por cento).
§ 2º A distribuição da compensação ﬁnanceira de que trata este artigo será feita da
seguinte forma:
I – 20% (vinte por cento) para os estados
e o Distrito Federal;
II – 65% (sessenta e cinco por cento)
para os municípios;
III – 15% (quinze por cento) para Departamento Nacional de Produção Mineral
– DNPM.
§ 3º O valor resultante da aplicação percentual, a título de compensação ﬁnanceira,
em função do que dispõe o § 1º deste artigo,
será considerado na estrutura de custos sempre que os preços forem administrados pelo
Governo.
§ 4º No caso das substâncias minerais
extraídas por regime de permissão de lavra
garimpeira, o valor da compensação será pago
pelo primeiro adquirente, conforme dispuser o
regulamento.”(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.661, DE 1997
Altera o § 1º do art. 2º da Lei nº 8.001,
de 13 de março de 1990, que deﬁne os percentuais da distribuição da compensação
ﬁnanceira de que trata a Lei nº 7.990, de 28
de dezembro de 1989.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 2º da lei nº 8.001, de 13
de março de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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“Art. 2º ..................................................
§ 1º O percentual da compensação, de
acordo com o tipo de substâncias minerais
será de:
I – minério de manganês, sal-gema e
potássio: 3% (três por cento);
II – minério de ferro, fertilizantes, carvão
e demais substâncias minerais, ressalvado o
disposto no inciso V: 2% (dois por cento);
III – pedras preciosas, pedras coradas
lapidáveis, carbonados e metais nobres: 0,2%
(dois décimos por cento);
IV – ouro: 1% (um por cento), quando
extraído por empresas mineradoras, isentos
os garimpeiros;
V – areia, cascalho, saibro, pedra britada
e pedra de talhe utilizados na construção civil:
1% (um por cento).”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justiﬁcação
A proposição busca reduzir o percentual de participação da Compensação Financeira sobre a Exploração de Recursos Minerais – CFEM, incidente sobre
os bens minerais de aplicação imediata na indústria
da construção civil.
O objetivo é o de desonerar um produto de alta
componente social, num País onde é manifesta a demanda por moradia, principalmente a de classe popular.
Encerra, também, o texto ora apresentado ao julgamento dos nobres parlamentares, uma reparação da justiça
tributária, uma vez que a redação ora vigente atribui a
pedras preciosas, pedras coradas, metais nobres, etc.,
bens minerais desunidos ao luxo, à ostentação ou à
aplicação ﬁnanceira, alíquotas inferiores à qual incide
sobre os materiais de construção elencados.
A medida, por sua justeza, não obstante a redução da alíquota, tem o causo de repercutir no aumento
da arrecadação, já que, à injustiça na legislação original, sobreveio elevado nível de sonegação no setor.
Tal sonegação traz como à indesejável, não somente
redução da arrecadação, como também descrédito
às características e a qualquer esforço de bem gerir
mineração no País.
Sala de Sessões, 23 de setembro de 1997. –
Deputado Ricardo Izar.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Institui, para os estados, Distrito Federal e municípios, compensação ﬁnanceira

Terça-feira

JULHO
2005
26 25245

pelo resultado da exploração de petróleo ou
gás natural, de recursos hídricos para ﬁns
de geração de energia elétrica, de recursos
minerais em seus respectivos territórios,
plataformas continental, mar territorial ou
zona econômica exclusiva, e dá outras providências. (Art. 21, XIX da CF)
....................................................................................
Art. 6º A compensação ﬁnanceira para exploração de recursos minerais, para ﬁns de aproveitamento econômico, será de até 3% (três por cento) sobre
o valor do faturamento líquido resultante da venda do
produto mineral, obtido após a última etapa do processo de beneﬁciamento adotado e antes de sua transformação industrial.
§ 1º (Vetado).
§ 2º (Vetado).
I (Vetado).
II – (Vetado).
III – (Vetado).
§ 3º (Vetado).
I – (Vetado).
II – (Vetado).
III – (Vetado).
....................................................................................
LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARCO DE 1990
Deﬁne os percentuais da distribuição
da – compensação ﬁnanceira de que trata
a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989,
e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 2º Para efeito do cálculo de compensação ﬁnanceira de que trata o art. 6º da Lei nº 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, entende-se por faturamento líquido
o total das receitas de vendas, excluídos os tributos
incidentes sobre a comercialização do produto mineral,
as despesas de transporte e as de seguros.
§ 1º O percentual da compensação, de acordo
com as classes de substâncias minerais, será de:
I – minério de alumínio, manganês, sal-gema e
potássio: 3% (três por cento);
II – ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias
minerais: 2% (dois por cento), ressalvado o disposto
no inciso IV deste artigo;
III – pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonados e metais nobres: 0,2% (dois décimos por cento);
IV – ouro: 1% (um por cento), quando extraído por
empresas mineradoras, isentos os garimpeiros.
§ 2º A distribuição da compensação ﬁnanceira referida no caput deste artigo será feita da seguinte forma:
(Redação dada pela Lei nº 9.993, de 24-7-2000)
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I – 23% (vinte e três por cento) para os Estados
e o Distrito Federal;
II – 65% (sessenta e cinco por cento) para os
municípios;
II-A. 2% (dois por cento) para o Fundo Nacional
de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico – PNDCT,
instituído pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de
1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991, destinado ao desenvolvimento cientíﬁco e
tecnológico do setor mineral; (Redação dada pela Lei
nº 9.993. de 24-7-2000) (Regulamenta)
III – 10% (dez por cento) para o Ministério de Minas e Energia, a serem integralmente repassados ao
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM,
que destinará 2% (dois por cento) desta cota-parte à
proteção mineral em regiões mineradoras, por intermédio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. (Redação
dada pela Lei nº 9.993, de 24-7-2000)
§ 3º O valor resultante da aplicação do percentual, a título de compensação ﬁnanceira, em função
da classe e substância mineral, será considerado na
estrutura de custos, sempre que os preços forem administrados pelo Governo.
§ 4º No caso das substâncias minerais extraídas
sob o regime de permissão da lavra garimpeira, o valor
da compensação será pago pelo primeiro adquirente,
conforme dispuser o regulamento.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania, de Assuntos Sociais e de Serviços
de Infra-Estrutura.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 65, DE 2005
(Nº 841/99, na Casa de origem)
Dispõe sobre a denominação de medicamentos a ser utilizada em prescrições
de médicos e odontólogos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As prescrições médicas e odontológicas
de medicamentos em todo o território nacional devem
ser efetuadas adotando a Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum
Internacional – DCI.
§ 1º Para ﬁns do disposto neste artigo, são adotadas as deﬁnições constantes da Lei nº 6.360, de 23
de setembro de 1976, e da Lei nº 9.797, de 10 de fevereiro de 1999.
§ 2º Os proﬁssionais a que se refere o caput
deste artigo pode, a seu critério, após a DCB ou DCI,
conforme o caso, indicar o nome comercial ou marca
de sua preferência ou conﬁança.
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Art. 2º Além do que prevê o art. 35 da Lei nº 5.991,
de 17 de dezembro de 1973, somente será aviada a
receita que estiver em conformidade com o disposto
no art. 1º desta lei, sujeitando-se os infratores às penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto
de 1977.
Art. 3º As autoridades sanitárias e educacionais
competentes têm prazo de 1 (um) ano para providenciar
a atualização dos proﬁssionais citados no art. 1º desta
lei, bem como a modiﬁcação dos conteúdos curriculares dos respectivos cursos de formação proﬁssional,
com vistas na adoção da DCB e DCI.
Parágrafo único. Para a consecução dos objetivos
propostos no caput deste artigo, as autoridades citadas
devem promover ações conjuntas com as entidades de
representação das categorias envolvidas, assim como
disponibilizar versões atualizadas da DCB e DCI para
todos os médicos e odontólogos em atuação no País.
Art. 4º Esta lei entra em vigor 1 (um) ano após
sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 841, DE 1999
Dispõe sobre a denominação de medicamentos a ser utilizada em prescrições
de médicos e odontólogos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As prescrições médicas e odontológicas
de medicamentos em todo o território nacional devem
ser efetuadas adotando a Denominação Comum Brasileira – DCB – ou, na sua falta, a Denominação Comum
Internacional – DCI.
§ 1º Para ﬁns do disposto neste artigo, são adotadas as deﬁnições constantes da Lei nº 6.360, de 23
de setembro de 1976, e da Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.
§ 2º Os proﬁssionais a que se refere o caput podem, a seu critério, após a DCB ou DCI, conforme o
caso, indicar o nome comercial ou marca de sua preferência ou conﬁança.
Art. 2º Além do que prevê o art. 35 da Lei nº
5.991, de 17 de dezembro de 1973, somente será
aviada a receita que estiver em conformidade com o
disposto no artigo anterior, sujeitando-se os infratores
às penalidades previstas na Lei nº 64.337, de 20 de
agosto de 1977.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Após um longo período de tramitação no congresso Nacional, foi aprovada e sancionada, no ano
próximo passado, a Lei nº 9.787 que trata dos chamados “medicamentos genéricos”.
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Tal medida, que sofreu durante todo o período
de tramitação a oposição da poderosa indústria farmacêutica, representou um avanço considerável para
a proteção do interesse dos consumidores e da saúde pública.
Incompreensivelmente, a norma em vigor exige
apenas que as prescrições contenham o nome genérico dos medicamentos quando forem feitas no âmbito do SUS. As realizadas nos consultórios, clínicas e
hospitais particulares estão livres dessa exigência sob
o argumento canhestro de que obrigar o médico ou o
dentista a indicar o nome genérico – e, caso queira,
o nome comercial – representaria uma intromissão
na autonomia do proﬁssional. Diante disso, estamos
apresentando projeto de lei obrigando a que todas
as receitas sejam feitas utilizando-se a Denominação
Comum Brasileira ou a Internacional, caso não haja
ainda uma denominação genérica nacional.
Isto posto, ante a evidente importância e relevância da matéria, esperamos contar com o apoio
de nossos ilustres Pares no sentido de sua aprovação.
Sala das Sessões, 5 de maio de 1999. – Deputado Robson Tuma.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 5.991, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre o Controle Sanitário do
Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá
outras Providências.
....................................................................................
Art. 35. Somente será aviada a receita:
a) que estiver escrita a tinta, em vernáculo, por
extenso e de modo legível, observados a nomenclatura
e o sistema de pesos e medidas oﬁciais;
b) que contiver o nome e o endereço residencial do paciente e, expressamente, o modo de usar a
medicação;
c) que contiver a data e a assinatura do proﬁssional, endereço do consultório ou da residência, e o
número de inscrição no respectivo Conselho proﬁssional.
Parágrafo único. O receituário de medicamentos
entorpecentes ou a estes equiparados e os demais
sob regime de controle, de acordo com a sua classiﬁcação, obedecerá às disposições da legislação federal especíﬁca.
....................................................................................
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LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977
Conﬁgura infrações à Legislação Sanitária Federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976
Dispõe sobre a Vigilância Sanitária
a que ﬁcam sujeitos os Medicamentos, as
Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneastes e Outros
Produtos, e dá outras Providências.
....................................................................................
LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999
Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância
sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes
genéricos em produtos farmacêuticos e dá
outras providências.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 66, DE 2005
(Nº 3.588/200, na Casa de origem)
Dispõe sobre a colocação de placas
informativas nas rodovias que forem objeto de delegação ou concessão e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei determina a obrigatoriedade de
colocação de placas informativas, com dados do órgão
responsável pela ﬁscalização do contrato, ao longo das
rodovias que forem objeto da delegação ou concessão,
bem como dispõe sobre as penalidades em caso de
seu descumprimento.
Art. 2º Ao longo das rodovias federais que fora
objeto de delegação, nos termos da Lei nº 9.277, da
10 da maio de 1996, ou concessão à iniciativa privada
devem ser colocadas placas informativas, com dados
do órgão responsável pela ﬁscalização do contrato.
§ 1º Nas placas, colocadas à distância máxima de
10 (dez) quilômetros umas das outras, devem constar,
da forma facilmente legível, os seguintes dados:
I – nome do órgão responsável pela ﬁscalização
do contrato;
II – endereço para correspondência;
III – telefone de contato para os usuários.
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§ 2º A colocação das placas é de responsabilidade do delegatário ou concessionário.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também a
rodovias estaduais e municipais, quando essas forem
objeto de concessão à iniciativa privada.
Art. 3º A não observância do disposto nesta lei
sujeita o delegatário ou concessionário faltoso à multa, aplicada pelo órgão responsável pela ﬁscalização
do contrato, no valor da R$1.000,00 (mil reais) por dia,
para cada placa inexistente ou sem condições da legibilidade, até a correção do problema.
Parágrafo único. O valor da multa de que trata o
caput deste artigo será atualizado conforme a variação
do índice de correção dos débitos ﬁscais.
Art. 4º Esta lei entra a vigor em 90 (noventa) dias
a contar da data de sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.588, DE 2000
Dispõe sobre a colocação de placas
informativas nas rodovias que forem objeto de delegação ou concessão e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei determina a obrigatoriedade de
colocação de placas Informativas, com dados do órgão
responsável pela ﬁscalização ao contrato, ao longo das
rodovias que forem objeto de delegação ou concessão,
bem como dispõe sobre as penalidades em caso de
descumprimento.
Art. 2º Ao longo das rodovias federais que forem
objeto de delegação nos termos da Lei nº 9.277 de 10
de maio de 1996 ou concessão à iniciativa privada, devem ser colocadas placas informativas, com dados do
órgão responsável pela ﬁscalização do contrato.
§ 1º Nas placas, colocadas à distância máxima
de dez quilômetros umas das outras, devem constar,
de forma facilmente legível os seguintes dados:
I – nome de órgão responsável pela ﬁscalização
do contrato;
II – endereço para correspondência;
III – telefone de contato para os usuários.
§ 2º A colocação das placas é de responsabilidade do delegatário ou concessionário.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também a
rodovias estaduais e municipais, quando estas forem
objeto de concessão à iniciativa privada.
Art. 3º A não observância do disposto nesta lei
sujeita o delegatário ou concessionário faltoso à multa,
aplicada pelo órgão responsável pela ﬁscalização do
contrato, no valor de um mil reais por dia, para cada
placa inexistente ou sem condições de legibilidade, até
a correção do problema.
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Parágrafo único. O valor da multa de que trata o
caput será atualizado conforme a variação do índice
de correção dos débitos ﬁscais.
Art. 4º Esta lei entra em vigor em noventa dias a
contar da data de sua publicação.
Justiﬁcação
Desde o ﬁnal da década de 80, com a extinção de importantes fontes de ﬁnanciamento do setor
transportes, os níveis de investimentos têm caído signiﬁcativamente. Em conseqüência, obras necessárias
deixaram de ser feitas, trabalhos de conservação e
restauração foram negligenciados, levando nossa sistema de viação a uma situação de quase colapso. A
descentralização e a participação da iniciativa privada
nos programas de investimentos têm sido apontadas
sempre como saídas para a carência de recursos. Essa
nova realidade acentua-se no setor rodoviário. Muitos
trechos de rodovias federais estão sendo delegados
para administração e exploração por parte de estados,
Distrito Federal e municípios, bem como concedidos à
inicitava privada. Estima-se que, dos 160 mil quilômetros de rodovias brasileiras pavimentadas (incluindo
federais, estaduais e municipais), aproximadamente
20 mil foram considerados apropriados para integrar
programas de concessão rodoviária, o que signiﬁca
12%. Via de regra, instituísse o pedágio como forma
de ﬁnanciar as obras necessárias à recuperação ou
adequação de capacidade dos referidos trechos.
Vários têm sido os indícios de irregularidades envolvendo esses contratos. Além dos altos valores de tarifa cobrados, em alguns casos os requisitos contratuais,
como execução de melhorias e colocação de serviços de
apoio para os usuários, não têm sido cumpridos. A situação complica-se se levarmos em conta as diﬁculdades
dos órgãos responsáveis pela ﬁscalização que, no mais
das vezes, não dispõem de pessoal suﬁciente.
Assim, consideramos interessante que a população
venha a ser parceira do Poder Público na ﬁscalização. Para
tanto, estamos propondo a obrigatoriedade de colocação
de placas informativas, com dados do órgão responsável
pela ﬁscalização do contrato, ao longo das rodovias que
forem objetos de delegação ou concessão. Trata-se de
medida simples, mas capaz de criar uma maior facilidade de acesso para os usuários que desejem encaminhar
denúncias, reclamações ou sugestões.
Diante da importância da matéria para o incremento da qualidade do serviço prestado, bem como
para a proteção dos direitos do usuário das rodovias,
esperamos contar com o amplo apoio desta Casa na
aprovação da proposta que ora apresentamos.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 2000.
– Deputado Bispo Wanderval.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.277, DE 10 DE MAIO DE 1996
Autoriza a União a delegar aos municípios, estados da Federação e ao Distrito
Federal a administração e exploração de
rodovias e portos federais.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 67, DE 2005
(Nº 1.792/2003, na Casa de origem)
Dá nova redação aos incisos I e III do
caput do art. 5º e aos incisos, I e III do caput
do art. 8º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a redação dos incisos I e
III do caput do art. 5º e dos incisos I e III do caput do
art. 8º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001,
equalizando, em relação ao querosene e à gasolina
de aviação, as alíquotas da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE incidente sobre
a importação e a comercialização de petróleo e seus
derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível.
Art. 2º Os incisos I e III do caput do art. 5º da
Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º ...................................................
I – gasolina, exceto de aviação, R$860,00
3
(oitocentos e sessenta reais) por m ;
III – querosene e gasolina de aviação,
R$92,10 (noventa e dois reais e dez centavos) por m3;
.................................................... ”(NR)
Art. 3º Os incisos I e III do caput do art. 8º da
Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º ...................................................
I – R$49,90 (quarenta e nove reais e
noventa centavos) e R$230,10 (duzentos e
trinta reais e dez centavos) por m3, no caso
de gasolina, exceto de aviação;
II – R$16,30 (dezesseis reais e trinta
centavos) e R$75,80 (setenta e cinco reais e
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oitenta centavos) por m3, nos casos de querosene e gasolina de aviação;
....................................................................................
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.792, DE 2003
Dá nova redação aos incisos I e III
do art. 5º e aos incisos I e III do art. 8º da
Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001,
alterados pela Lei nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a redação dos incisos I e
III do art. 5º e dos incisos I e III do art. 8º da Lei nº
10.336, de 19 de dezembro de 2001, equalizando as
alíquotas da Contribuição de Intervenção do Domínio
Econômico – CIDE – incidente sobre a importação
e a comercialização de petróleo e seus derivados,
gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível, incidentes sobre o querosene e a gasolina
de aviação.
Art. 2º Os incisos I e III do art. 5º da Lei nº 10.336,
de 19 de dezembro de 2001, alterado pelo art. 14 da
Lei nº 10.636, de 30 de dezembro 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º ...................................................
I – gasolina, exceto de aviação, R$860,00
por m3; (NR)”
“III – querosene e gasolina de aviação,
R$92,10 por m3; (NR)”
Art. 3º Os incisos I e III do art. 8º da Lei nº 10.335,
de 19 de dezembro de 2001, alterado pelo art. 14 da
Lei nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002, passam a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 8º ....................................................
“I – R$49,90 e R$230,10 por m3, no caso
de gasolina, – exceto de aviação; (NR)
..............................................................
“III – R$16,30 e R$75,80 por m3, nos casos
de querosene e gasolina de aviação; (NR)”
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação oﬁcial.
Justiﬁcação
A gasolina de aviação vem sendo considerada,
para efeito de cobrança da Cide, como idêntica à gasolina automotiva.
Esta situação foge à lógica do uso especíﬁco
dessa gasolina, que é movimentar motores de aeronaves de pequeno porte. Essas aeronaves são utilizadas
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principalmente na pulverização de fertilizantes foliares
e de defensivos na agricultura, em serviços de táxi aéreo e em atividades de turismo e lazer.
A ﬁxação da alíquota da Cide incidente sobre a
gasolina de aviação deveria atender à mesma lógica
aplicada ao querosene, pois as ﬁnalidades desses dois
combustíveis são as mesmas. Enquanto que para as
gasolinas em geral a alíquota da Cide estabelecida
pela Lei nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002, é
de R$860,00 por metro cúbico, para o querosene de
aviação ela é de apenas R$92,10 por metro cúbico,
ou seja, quase dez vezes menor.
Essa situação limita o uso, no Brasil, de aeronaves de pequeno porte movidas a motores de ciclo Otto
(com pistões) a gasolina, e não a turbinas a querosene.
Além de serem muito mais baratos do que as turbinas,
os motores de ciclo Otto proporcionam maior maleabilidade às aeronaves em baixa velocidade, tornando-os
ideais para equipar aviões agrícolas, pequenos hidroaviões e outras aeronaves cujo uso exige pouso em pistas
precárias e curtas. Com esses motores são equipados,
também, boa parte dos modelos de helicópteros.
A redução da alíquota da Cide incidente sobre a
gasolina de aviação terá, pois, efeitos positivos sobre
várias atividades no Brasil, entre as quais a agricultura e o turismo, possibilitando o incremento do uso de
aeronaves e reduzindo custos operacionais de setores
vitais para a economia de nosso País.
Estas são as razões para esta nossa iniciativa,
para cujo aperfeiçoamento e aprovação contamos com
o apoio dos ilustres pares do Congresso Nacional –
Sala das Sessões, 26 de agosto de 2003. – Deputado
Roberto Balestra.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 10.336, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001
Institui Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico incidente sobre a
importação e a comercialização de petróleo
e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (Cide),
e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 5º A Cide terá, na importação e na comercialização no mercado interno, as seguintes alíquotas
especíﬁcas: (Redação dada pela Lei nº 10.636, de
2002)
....................................................................................
I – gasolina, R$860,00 por m³; (Redação dada
pela Lei nº 10.636, de 2002)
....................................................................................
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III – querosene de aviação, R$92,10 por m³; (Redação dada pela Lei nº 10.636, de 2002)
....................................................................................
Art. 8º O contribuinte poderá, ainda, deduzir o valor da Cide, pago na importação ou na comercialização,
no mercado interno, dos valores da contribuição para
o PIS/Pasep e da Coﬁns devidos na comercialização,
no mercado interno, dos produtos referidos no art. 5º
até o limite de, respectivamente: (Redação dada pela
Lei nº 10.636, de 2002)
....................................................................................
I – R$49,90 e R$230,10 por m³, no caso de gasolinas; (Redação dada pela Lei nº 10.636, de 2002)
....................................................................................
III – R$16,30 e R$75,80 por m³, no caso de querosene de aviação; (Redação dada pela Lei nº 10.636,
de 2002)
....................................................................................
(À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 68, DE 2005
(Nº 1.906/03, na Casa de origem)
Institui o dia da amazônia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia da amazônia, a ser
comemorado anualmente, em todo o território nacional, no dia 5 de setembro.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.906, DE 2003
Institui o dia da amazônia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia da amazônia, a ser
comemorado anualmente em todo o território nacional
no dia 5 de setembro.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A amazônia brasileira, que ocupa uma área de
aproximadamente cinco milhões de quilômetros quadrados, e com cerca de 25 milhões de habitantes oriundos de todo o País, é uma das regiões mais ricas e
complexas do globo.
De fato, os atributos ﬁsiográﬁcos, ecológicos e
culturais da Amazônia fazem-na uma região singular
pela diversidade biológica e etnológica, dimensões essas que conferem um delicado e frágil equilíbrio ecológico a toda a região. O solo, a água, o clima, a ﬂora,
a fauna e as populações humanas da Amazônia são
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estreitamente interdependentes, o que cria um complexo ecossistêmico sujeito a grandes instabilidades,
sobretudo diante das atividades desenvolvimentistas
na região.
Daí a necessidade de se adotar no Brasil uma estrita política de desenvolvimento sustentável para a região amazônica, aliada a severa ﬁscalização ambiental,
se pretender harmonizar e compatibilizar conservação
da natureza e proteção ambiental com as necessidades
de desenvolvimento socioeconômico dos estados que
integram a Amazônia. E é por isso que nossa Carta
Magna, sabiamente, reconhece a Floresta Amazônica
brasileira como patrimônio nacional.
O Dia da Amazônia instituído por esta proposição cria para todos os brasileiros a oportunidade de
reﬂetir sobre todos esses aspectos e peculiaridades.
Pretende-se, assim, conscientizar a Nação a respeito de um dos seus mais valiosos patrimônios. Além
disso, o Dia da Amazônia certamente servirá para
orientar de modo correto as ações públicas e privadas
concernentes ao desenvolvimento socioeconômico
de toda a região.
A escolha do dia 5 de setembro é uma homenagem à data em que foi criada, em 1850, por D. Pedro
II, a Província do Amazonas.
E por acreditar ﬁrmemente no alto signiﬁcado
educacional, cultural, ecológico e socioeconômico desta iniciativa legislativa, peço o apoio dos meus ilustres
pares nesta Casa no sentido de aprovar o projeto de
lei que ora submeto à Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 2003. –
Deputado Humberto Michiles.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2005
(Nº 3.367/2004, na Casa de origem)
Altera o art. 76 da Lei nº 9.099, de 26
de setembro de 1995, que dispõe sobre os
Juizados Especiais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a redação dos §§ 4º e 5º
acrescenta os §§ 7º e 9º ao art. 76 da Lei nº 9.099,
de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais.
Art. 2º O art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 76. ..................................................
..............................................................
§ 4º Julgando cabível e legal a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da
infração, o juiz determinará a suspensão do
procedimento, mediante decisão interlocu-
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tória, dando-se iní cio ao cumprimento da
medida restritiva de direitos ou o pagamento
da multa, e, uma vez efetivados, será emitida
sentença homologatória do acordo e declaratória de cumprimento dele, que não importará reincidência, sendo registrada apenas
para impedir o mesmo benefício no prazo de
2 (dois) anos.
§ 5º Da decisão prevista no § 4º deste
artigo caberá recurso em sentido estrito.
§ 7º Durante o prazo concedido para
cumprimento do acordo na transação, ﬁcará
suspenso o lapso prescricional.
§ 8º Descumprida a condição prevista na
transação, o juiz, ouvido o Ministério Público,
revogará o despacho suspensivo, prosseguindo
o feito na forma do art. 77 desta lei.”(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.367, DE 2004
Altera o artigo 76 da Lei nº 9.099, de
26 de setembro de 1995, que dispõe sobre
os juizados especiais
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a redação dos § 4º e 5º e
acrescenta os §§ 7º e 8º ao art. 76 da Lei nº 9.099,
de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os juizados especiais.
Art. 2º Os parágrafos 4º e 5º do artigo 76 da Lei
nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 76. ................................................
..............................................................
§ 4º Julgando cabível e legal a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da
infração, o juiz determinará a suspensão do
procedimento, mediante decisão interlocutória,
dando-se início ao cumprimento da medida
restritiva de direitos ou o pagamento da multa,
e, uma vez efetivados, será emitida sentença
homologatória do acordo e declaratória de
cumprimento do mesmo, que não importará
reincidência, sendo registrada apenas, para
impedir o mesmo benefício no prazo de dois
anos. (NR)
§ 5º Da decisão prevista no parágrafo
anterior caberá recurso em sentido estrito.
(NR)”
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Art. 3º Acrescentem-se os seguintes parágrafos
ao artigo 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de
1995:
“Art. 76. ................................................
..............................................................
§ 7º Durante o prazo concedido para
cumprimento do acordo na transação, ﬁcará
suspenso o lapso prescricional; (AC)
§ 8º Descumprida a condição prevista na
transação, o juiz, ouvido o Ministério Público,
revogará o despacho suspensivo, prosseguindo
o feito na forma do artigo 77 desta lei. (AC)”
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 9.099/95 gerou intensa controvérsia quanto a possibilidade de oferecimento da denúncia quando,
tendo sido prevista condição para a conciliação penal,
o suposto autor do fato deixa de cumpri-la. Nesse caso,
surgiram três correntes; (a) a primeira, admitindo o
exercício da acusação; (b) a segunda, concluindo que
a hipótese autoriza a execução da sentença que tenha
homologado a transação; (c) a última, sustentando que
nenhuma providência pode ser adotada.
Há, pois, necessidade de superar esse dissídio,
que gera grave insegurança jurídica com manifesta
ofensa ao princípio da igualdade. Não é propósito da
Lei nº 9.099/95 a pura e simples impunidade.
A melhor interpretação da lei seria a que é adotada pela primeira corrente. Contra ela, entretanto,
pronunciaram-se vários acórdãos, havendo recente
decisão do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte
ementa: “Juizado Especial Criminal. Transação. Pena
de Multa. Descumprimento. Oferecimento de Denúncia. Impossibilidade.”
Com efeito, conforme a disciplina vigente, na
hipótese de continuar cabível a transação oferecida
pelo Ministério Público e aceita pelo autor do fato, o
juiz a homologa, em decisão com todos os requisitos
inerentes a uma sentença, inclusive com fundamentação, mesmo sucinta, na forma do art. 93, I, da Constituição Federal.
Assim, na verdade o que existe, na forma da lei,
é uma sentença homologatória, que no dizer de Mirabete, tem também cunho condenatório, pois impõe
uma sanção ao autor do fato, mesmo que acordada
e “tem efeitos processuais e materiais, realizando a
coisa julgada formal e material e impedindo a instauração da ação penal”.
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A presente proposição objetiva resolver o problema. Por ela o juiz não homologará o acordo, não
se dando, assim, a coisa julgada, seja formal ou material, uma vez que, a decisão interlocutória, apenas
suspenderá o feito e o lapso prescricional, enquanto
se dá o cumprimento do acordo e, sendo este efetivado, aí sim, se procederá a homologação por meio
de sentença declaratória de cumprimento do mesmo,
encerrando-se o processo.
Caso não haja o cumprimento por parte do autor do fato, o feito prosseguirá, até sentença ﬁnal, na
forma do art. 77 da lei.
Sala de sessões, 14 de abril de 2004. – Deputado
Antonio Carlos Biscaia.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se
de crime de ação penal pública incondicionada, não
sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de
direitos ou multas, a ser especiﬁcada na proposta.
§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única
aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.
§ 2º Não se admitirá a proposta se ﬁcar comprovado:
I – ter sido o autor da infração condenado, pela
prática de crime, à pena privativa de liberdade, por
sentença deﬁnitiva;
II – ter sido o agente beneﬁciado anteriormente,
no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;
III – não indicarem os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suﬁciente
a adoção da medida.
§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e
seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.
§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público
aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena
restritiva de direitos ou multa, que não importará em
reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.
§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior
caberá a apelação referida no art. 82 desta lei.
§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º
deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os ﬁns previstos no mesmo
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dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 70, DE 2005
(Nº 3.584/2004, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dá nova redação ao § 5º do art. 3º da
Lei nº 8.949, de 8 de dezembro de 1994.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 5º do art. 3º da Lei nº 8.946, de 8 de
dezembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ...................................................
..............................................................
§ 5º A expansão da oferta da educação
proﬁssional, mediante a criação de novas unidades de ensino por parte da União, ocorrerá,
preferencialmente, em parceria com estados,
municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou
organizações não governamentais, que serão
responsáveis pela manutenção e gestão dos
novos estabelecimentos de ensino.
..................................................... “(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.584, DE 2004
Dá nova redação ao § 5º do art. 3º da
Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994,
acrescido pelo art. 47 da Lei nº 9.649, de
27 de maio de 1998.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 5º do art. 3º da Lei nº 8.948, de 8 de
dezembro de 1994, acrescido pelo art. 47 da Lei nº
9.649, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 3º ...................................................
. .............................................................
§ 5º A expansão da oferta de educação
proﬁssional, mediante a criação de novas unidades de ensino por parte da União, ocorrera,
preferencialmente, em parceria com estados,
municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou
organizações não-governamentais, que serão
responsáveis pela manutenção e gestão dos
novos estabelecimentos de ensino.”(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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MENSAGEM Nº 229, DE 2004
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do
projeto de lei que “Dá nova redação ao § 5º do art. 3º
da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994, acrescido
pelo art. 47 da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998”.
Brasília, 13 de maio de 2004. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
E.M. Nº 17
Brasília, 23 de março de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à alta consideração de Vossa Excelência anteprojeto de lei mediante o qual se propõe seja
alterada a redação do § 5º do art. 3º da Lei nº 8.948,
de 1994, acrescido ao texto original por força do art.
47 da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998.
A redação atual do referido dispositivo estabelece
que a expansão da oferta de educação proﬁssional,
mediante a criação de novas unidades de ensino por
parte da União, somente ocorra em parceria com estados, municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou
organizações não-governamentais, que serão então
responsáveis pela manutenção e gestão dos novos
estabelecimentos de ensino. Conseqüentemente, a
União ﬁca impedida de promover a criação de unidades de ensino nas hipóteses em que não for possível
concretizar a parceria com quaisquer dos entes mencionados acima.
Deve-se registrar que essa conﬁguração produz
efeitos negativos na oferta da educação proﬁssional
em algumas regiões do País, notadamente naquelas
de menor desenvolvimento socioeconômico, haja vista
a diﬁculdade de transferir os gastos de manutenção
e gestão para estados ou municípios, cujas ﬁnanças
não seriam capazes de suportar os aportes ﬁnanceiros
decorrentes. Analogamente, é também nas regiões de
menor IDH que se veriﬁca a maior diﬁculdade na identiﬁcação de ONG ou de entidades do setor produtivo
que sejam capazes de gerir um estabelecimento de
educação proﬁssional nos moldes exigidos pelo progresso cientíﬁco e tecnológico de nossos dias.
Na medida em que este Governo demonstra sensível preocupação com a questão da redução das desigualdades regionais e com a carência de proﬁssionais
qualiﬁcados em vários postos de trabalho ociosos, é
fundamental reconhecer que o Estado não pode se
omitir na função de oferecer uma rede de formação proﬁssional com a melhor cobertura geográﬁca possível.
Infelizmente, até a presente data, vários estados não
contam com nenhuma instituição federal de educação
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agrícola, sendo o caso, por exemplo, de Rio de Janeiro,
São Paulo, Piauí, Roraima e Rio Grande do Norte. Em
outras unidades federativas, não há ainda instituição federal de educação proﬁssional alguma, de qualquer que
seja a área proﬁssional. Nesta situação encontram-se
Acre, Amapá, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.
Paralelamente a tais considerações, é conveniente
registrar que o Governo Federal tem sido recorrentemente
compelido pelos órgãos de controle a oferecer solução
deﬁnitiva para o caso de algumas construções inacabadas de escolas implantadas por programas federais de
expansão do ensino proﬁssional. Tratam-se, em alguns
casos, de ediﬁcações com 95% de seu projeto concluído,
mas que, por conta do entrave legal, não podem dispor
de recursos da União para a ﬁnalização das obras.
Neste sentido, faz-se necessária a alteração da
redação do § 5º do art. 3º da Lei nº 8.948, de 1994,
removendo-se o óbice legal que inibe a ação pró-ativa da União nas hipóteses em que as parcerias com
Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo
ou organizações não-governamentais não são, por si
só, suﬁcientes para assegurar que a educação proﬁssional pública seja ofertada aos contingentes sociais
menos favorecidos. A idéia balizadora da proposta é
a de continuar estimulando as aludidas parcerias, o
que, de resto, vai ao encontro do conceito de Parceria
Público Privada (PPP) elaborado a partir de trabalho
capitaneado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento; todavia, viabilizando a autonomia da União para
que, nos casos em que se veriﬁque a necessidade,
possa, ela própria, dar curso à criação das unidades
de educação proﬁssional.
Finalmente, cumpre registrar que a alteração ora
proposta não implica custos para a União, na medida
em que a implantação de novas unidades dependerá
de Projeto de Lei especíﬁco – nos termos do art. 37,
incisos XIX e XX, de nossa Carta Magna – estando,
por conseguinte, sujeita ao controle da oportunidade
e conveniência por parte de V. Exª.
Respeitosamente, – Tarso Fernando Herz
Genro.
....................................................................................
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.948, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1994
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madas em Centro Federais de Educação Tecnológica,
nos termos da Lei nº 6.545, de 30 de junho de 1978,
alterada pela Lei nº 8.711, de 28 de setembro de 1993,
e do Decreto nº 87.310, de 21 de junho de 1982.
....................................................................................
§ 5º A expansão da oferta de educação proﬁssional, mediante a criação de novas unidades de ensino por
parte da união, somente poderá ocorrer em parceria com
Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não-governamentais, que serão responsáveis
pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos
de ensino. (Incluído pela Lei nº 9.649, de 1990)
....................................................................................
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2005
(Nº 4.333/2004, na casa de origem)
Altera o art. 1.180 da Lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1.180 da Lei nº 5.969, de 11 de
janeiro da 1973 – Código de Processo Civil, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1.180. ............................................
§ 1º Nos casos da urgência, o juiz nomeará, desde logo, ouvido o Ministério Público, curador provisório, por prazo determinado, passível
de prorrogação, para representar de imediato o
interditando nos atos da vida civil, exceto para
alienação de imóveis ou oneração de bens.
§ 2º O interessado em assumir a curatela
provisória deverá apresentar, com a petição inicial, além das exigências legais, um estudo de assistente social sobre a sua aptidão e idoneidade
para o exercício da curatela e o atestado médico
da incapacidade mental do interditando.
§ 3º O nomeado prestará contas do exercício da curatela no prazo designado.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.333, DE 2004
(Da Srª Ann Pontes)

Dispõe sobre a instituição do Sistema
Nacional de Educação Tecnológica e dá outras providências.

Altera o art. 1.180 da Lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil.

....................................................................................
Art. 3º As atuais Escolas Técnicas Federais, criadas pela Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959 e pela
Lei nº 8.670, de 30 de junho de 1983, ﬁcam transfor-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1.180 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1.180 .............................................
§ 1º Nos casos de urgência, o juiz nomeará, desde logo, ouvindo o Ministério Público,
curador provisório, por prazo determinado,
passível de prorrogação, para representar de
imediato o interditando nos atos da vida civil,
exceto para alienação de imóveis ou onerarão de bens.
§ 2º O interessado em assumir a curatela
provisória deverá apresentar, com a petição inicial, além das exigências legais, um estudo de assistente social sobre a sua aptidão e idoneidade
para o exercício da curatela e o atestado médico
de incapacidade mental do interditando.
§ 3º O nomeado prestará contas do exercício da curatela no prazo designado.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Os doentes mentais demandam assistência imediata e, muitas vezes, as pessoas que lidam com eles
ﬁcam impossibilitadas de praticar, com urgência, os
atos necessários à sobrevivência da família, quando
dependentes dos recursos da aposentadoria por invalidez do interditando.
A morosidade da justiça e a lacuna da lei têm diﬁcultado a pronta outorga da prestação jurisdicional,
resultando em problemas sociais de difícil solução,
como a carência de famílias dependentes de aposentadoria de doentes mentais.
A presente proposição visa proteger de imediato
o demente, mediante tutela jurisdicional rápida, com
nomeação, desde logo, pelo juiz, de curador provisório
que possa representar o doente mental, praticando todos os atos necessários na vida civil, com as restrições
de não poder alienar ou onerar seus imóveis.
O interessado em assumir a curatela deverá apresentar estudo social sobre a sua aptidão e idoneidade
para o exercício desse múnus e o atestado médico da
incapacidade mental do curatelado.
Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 2004. – Deputada Ann Pontes, PMDB/PA.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................
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Art. 1.180. Na petição inicial, o interessado provará
a sua legitimidade, especiﬁcará os fatos que revelam
a anomalia psíquica e assinalará a incapacidade do
interditando para reger a sua pessoa e administrar os
seus bens.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2005
(Nº 4.727/2004, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dá nova redação aos arts. 523 e 527 da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, relativos ao agravo
de instrumento e ao agravo retido.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 523 e 527 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 523. ..............................................
..............................................................
§ 3º Das decisões interlocutórias proferidas na audiência de instrução e julgamento caberá agravo na forma retida, devendo ser interposto oral e imediatamente, bem como constar
do respectivo termo (art. 457), nele expostas
sucintamente as razões do agravante.
§ 4º Será também retido o agravo das
decisões:
I – não suscetíveis de causar à parte lesão grave e de difícil reparação;
II – posteriores à sentença, salvo nos
casos de não admissão da apelação ou relativas aos efeitos em que a apelação é recebida.” (NR)
“Art. 527. ..............................................
..............................................................
II – converterá o agravo de instrumento
em agravo retido, nos casos previstos nos incisos I e II do § 4º do art. 523 desta lei, mandando remeter os respectivos autos ao juiz
da causa;
..............................................................
V – mandará intimar o agravado, na mesma oportunidade, por ofício dirigido ao seu
advogado, sob registro e com aviso de recebimento, para que responda no prazo de 10
(dez) dias (art. 525, § 2º), facultando–lhe juntar
a documentação que entender conveniente,
sendo que, nas comarcas sede de tribunal e
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naquelas cujo expediente forense for divulgado
no diário oﬁcial, a intimação far-se-á mediante
publicação no órgão oﬁcial;
VI – ultimadas as providências referidas nos incisos III a V do caput deste artigo,
mandará ouvir o Ministério Público, se for o
caso, para que se pronuncie no prazo de 10
(dez) dias.
Parágrafo único. A decisão liminar, proferida nos casos dos incisos II e III do caput
deste artigo, somente é passível de reforma
no momento do julgamento do agravo, salvo
se o próprio relator a reconsiderar.“(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a data da sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.727, DE 2004
Dá nova redação aos arts. 523 e 527 da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, relativos ao agravo
de instrumento e ao agravo retido.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 523 e 527 da Lei nº 5.669, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 523. ..............................................
..............................................................
§ 3º Nas decisões interlocutórias proferidas na audiência de instrução e julgamento
o agravo será retido, devendo ser interposto
imediatamente e constar do respectivo termo
(art. 457), nele expostas sucintamente as razões do agravante.
§ 4º Será também retido o agravo das
decisões:
I – não suscetíveis de causar à parte lesão grave e de difícil reparação;
II – posteriores à sentença, salvo nos
casos de não-admissão da apelação ou relativas aos efeitos em que a apelação é recebida.” (NR)
“Art. 527. ..............................................
II – converterá o agravo de instrumento
em agravo retido, nos casos previstos nos §§
3º e 4º do art. 523, mandando remeter os respectivos autos ao juiz da causa;
V – mandará intimar o agravado, na mesma oportunidade, por ofício dirigido ao seu
advogado, sob registro e com aviso de recebimento, para que responda no prazo de dez
dias (art. 525, § 2º), facultando-lhe juntar a
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documentação que entender conveniente; nas
comarcas sede de tribunal e naquelas cujo expediente forense for divulgado no diário oﬁcial,
a intimação far-se-á mediante publicação no
órgão oﬁcial;
VI – ultimadas as providências referidas
nos incisos III a V, mandará ouvir o Ministério
Público, se for o caso, para que se pronuncie
no prazo de dez dias.
Parágrafo único. A decisão liminar, proferida nos casos dos incisos II e III, somente
é passível de reforma quando do julgamento
do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.
Brasília,
MENSAGEM Nº 868
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Dá nova redação aos arts. 523 e
527 da Lei nº 5.869, de II de janeiro de 1973 – Código
de Processo Civil, relativos ao agravo de instrumento
e ao agravo retido”.
Brasília, 15 de dezembro de 2004. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Nº 185 – MJ
Brasília, 19 de novembro de 2004
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o
anexo projeto de lei que “Dá nova redação aos arts.
523 e 527 da Lei nº 5.869, de II de janeiro de 1973
– Código de Processo Civil, relativos ao agravo de
instrumento e ao agravo retido”.
2. Sob a perspectiva das diretrizes estabelecidas
para a reforma da Justiça, faz-se necessária à alteração do sistema processual brasileiro com o escopo
de conferir racionalidade e celeridade ao serviço de
prestação jurisdicional, sem, contudo, ferir o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
3. De há muito surgem propostas e sugestões,
nos mais variados âmbitos e setores, de reforma do
processo civil. Manifestações de entidades representativas, como o Instituto Brasileiro de Direito Processual,
a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, de órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do próprio Poder
Executivo são acordes em aﬁrmar a necessidade de
alteração de dispositivos do Código de Processo Civil
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e da lei de juizados especiais, para conferir eﬁciência
à tramitação de feitos e evitar a morosidade que atualmente caracteriza a atividade em questão.
4. A proposta tem o escopo de alterar a sistemática de agravos, tomando rega o agravo retido, e
reservando o agravo de instrumento para as decisões
suscetíveis de causar à parte lesão grave e de difícil
reparação, e outras especiﬁcadas na redação proposta da alínea b, do § 4º do art. 523 do Código de
Processo Civil.
5. Ademais, prevê que, das decisões dos relatores, ao mandar converter os agravos de instrumento
em retidos, ou ao deferir ou indeferir o chamado efeito
ativo, não mais caberá agravo interno (que, aliás, na
segunda hipótese vários tribunais já atualmente não
admitem), sem prejuízo da faculdade de o relator reconsiderar sua decisão. É interessante evitar a superposição, a reiteração de recursos, que ao ﬁm e ao cabo
importa maior retardamento processual, em prejuízo
do litigante a quem assiste a razão.
6. Estas, Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter à anexa proposta ao elevado descortino de Vossa Excelência, acreditando que, se aceita, estará contribuindo para a efetivação das medidas
que se fazem necessárias para conferir celeridade aos
ritos do processo civil.
Respeitosamente, – Marcio Thomaz Bastos.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................
Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação.
(Redação dada pela Lei nº 9.139, de 30-11-1995).
§ 1º Não se conhecerá do agravo se a parte não
requerer expressamente, nas razões ou na resposta
da apelação, sua apreciação pelo Tribunal. (Incluído
pela Lei nº 9.139, de 30-11-1995).
§ 2º Interposto o agravo, e ouvido o agravado
no prazo de 10 (dez) dias, o juiz poderá reformar sua
decisão. (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 2612-2001).
§ 3º Das decisões interlocutórias proferidas em
audiência admitir-se-á interposição do agravo retido,
a constar do respectivo termo, expostas sucintamente
as razões que justiﬁquem o pedido de nova decisão.
(Incluído pela Lei nº 9.139, de 30-11-1995).
§ 4º Será retido o agravo das decisões proferidas na audiência de instrução e julgamento e das
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posteriores à sentença, salvo nos casos de dano de
difícil e de incerta reparação, rios de inadmissão da
apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida. (Redação dada pela Lei nº 10.352, de
26-12-2001).
....................................................................................
Art. 525. A petição de agravo de instrumento
será instruída: (Redação dada pela Lei nº 9.139, de
30-11-1995).
I – obrigatoriamente, com cópias da decisão
agravada, da certidão da respectiva intimação e das
procurações outorgadas aos advogados do agravante
e do agravado; (Redação dada pela Lei nº 9.139, de
30-11-1995).
II – facultativamente, com outras peças que o
agravante entender úteis. (Redação dada pela Lei nº
9.139. de 30-11-1995).
§ 1º Acompanhará a petição o comprovante do
pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela que será publicada pelos tribunais. (Incluído pela Lei nº 9.139, de
30-11-1995).
§ 2º No prazo do recurso, a petição será protocolada no tribunal, ou postada no correio sob registro
com aviso de recebimento, ou, ainda, interposta por
outra forma prevista na lei local. (Incluído pela Lei nº
9.139, de 30-11-1995).
....................................................................................
Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no
tribunal, e distribuído incontinenti, o relator: (Redação
dada pela Lei nº 10.352, de 26-12-2001).
I – negar-lhe-á seguimento, liminarmente nos
casos do art. 557; (Redação dada pela Lei nº 10.352,
de 26-12-2001).
II – poderá converter o agravo de instrumento
em agravo retido, salvo quando se tratar de provisão
jurisdicional de urgência ou houver perigo de lesão
grave e de difícil ou incerta reparação, remetendo os
respectivos autos ao juízo da causa, onde serão apensados aos principais, cabendo agravo dessa decisão
ao órgão colegiado competente; (Redação dada pela
Lei nº 10.352, de 26-12-2001).
III – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
(art. 558), ou deferir, em antecipação de tutela, total ou
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao
juiz sua decisão; (Redação dada pela Lei nº 10.352,
de 26-12-2001).
IV – poderá requisitar informações ao juiz da causa, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; (Redação
dada pela Lei nº 10.352, de 26-12-2001).
V – mandará intimar o agravado, na mesma oportunidade, por ofício dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de recebimento, para que responda
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no prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhe juntar cópias
das peças que entender convenientes; nas comarcas
sede de tribunal e naquelas cujo expediente forense
for divulgado no diário oﬁcial, a intimação far-se-á mediante a publicação no órgão oﬁcial; (Incluído pela Lei
nº 10.352, de 26-12-2001)
VI – ultimadas as providências referidas nos incisos l a V, mandará ouvir o Ministério Público, se for o
caso, para que se pronuncie no prazo de 10 (dez) dias.
(Incluído pela Lei nº 10.352, de 26-12-2001).
Parágrafo único – Na sua resposta, o agravado
observará o disposto no § 2º do art. 525. (Redação
dada pela Lei nº 9.139, de 30-11-1995).
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Os Projetos de Lei da Câmara nºs 63, 68 e 70, vão
à Comissão de Educação; o de nº 65, à de Assuntos
Sociais; o de nº 67, à de Serviços de Infra-Estrutura;
os de nºs 66, 69, 71 e 72, à de Constituição, Justiça
e Cidadania; e o de nº 64, às de Constituição, Justiça
e Cidadania, de Assuntos Econômicos e de Serviços
de Infra-Estrutura.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– O primeiro orador inscrito é o Senador Arthur Virgílio. S. Exª dispõe de até 15 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o melhor
que o Presidente Lula poderia fazer a essas alturas
do drama que ele mesmo contribuiu para criar seria
não propriamente calar-se; ele é o Presidente legitimamente eleito e pode, portanto, falar, pronunciar-se,
mas com a altitude exigida pelo seu cargo. O que não
é aceitável é o Presidente continuar se prestando a
cenas do tipo ópera-bufa, que hoje têm como cenário
o Palácio do Planalto.
Primeiro foi a farsa a que a revista Veja se refere nesta semana, a farsa do sofá no gramado de um
castelo francês, montada e dirigida pelo marqueteiro
Duda Mendonça. Agora, ainda sob a mesma inspiração nada inteligente, o Presidente é colocado à frente
de palanques improvisados supondo arregimentar as
massas populares.
Collor pretendeu aliar-se aos taxistas, ilaqueando
a boa-fé desses proﬁssionais. Lula, no domingo, tentou
o mesmo com os cegonheiros, sem também nenhuma
dúvida de que pretendia levar na conversa essa outra
categoria proﬁssional. Antes, na sexta e no sábado, fez
comícios na reﬁnaria Duque de Caxias e no Sindicato
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dos Metalúrgicos de São Bernardo. Presidente tem
que fazer comícios ou tem que governar?
Cuidado, Presidente, acabe com essa maneira
de embair os trabalhadores que um dia depositaram
todas as esperanças em Vossa Excelência. Todos eles
estão desiludidos e daqui a pouco vão estranhar se
Vossa Excelência insistir em continuar chamando-os
de companheiros.
Não, Presidente, não vá além, como tentou fazer
nesta manhã no aeroporto de Brasília a pretexto de
visitar obras. Chega, Presidente, suas encenações já
extrapolaram o limite do razoável. Aja como legítimo
mandatário do mais alto cargo do País. Presidente
Lula, em respeito ao povo, tenha compostura altiva,
porque ninguém conspira para retirá-lo do Palácio do
Planalto. O que a sociedade deseja, Presidente Lula,
é limpar o Governo.
O que Vossa Excelência pretenderia com esse
canto de sereia, já fora de hora, sem sintonia com o
que pensa o povo? Aonde quer ir? Provocar as massas? Como, Presidente? Que capacidade de mobilização teria hoje o seu Partido, teria hoje o seu Governo?
Ninguém do povo iria às ruas para gritar, por exemplo,
“Corrupto unido, jamais será vencido!”. Não há capacidade de mobilização alguma com uma consigna dessa sorte e dessa baixeza moral, Senador Alvaro Dias,
Presidente desta sessão.
Já há fartas demonstrações de que a sociedade
em geral não aceita a continuidade da sôfrega e deslavada ação dos corruptos que se plantaram no Palácio
do Planalto. O povo já sabe que tudo teve começo ali
do outro lado da rua e com indícios muitos fortes de
que o QG, o quartel general, era numa sala quase ao
lado do gabinete presidencial. Em meio a essas provocações baratas de última hora, já nem falo daquela colocação ainda mais tola, para não dizer leviana,
em que o Presidente investe sua ira contra as elites
brasileiras. Muito provavelmente, Lula não sabe exatamente o que é elite. Da elite, Presidente, faz parte a
professorinha primária, que, no seu Governo, ganha
menos do que um gari, que, por sua vez, mereceria
ganhar mais do que aufere nas capitais brasileiras. Elite, Presidente, é uma pequena camada da população
que enfrentou anos de escola e se tornou a parcela
mais apta e que, só por isso, se destaca entre nossa
desassistida população. É preciso que o Presidente
saiba um pouco mais para já não insistir das búferas
óperas “dudeanas”.
Presidente, a elite que Vossa Excelência menciona não é certamente a elite intelectual brasileira. A elite
intelectual, diz Aurélio, é o que há de melhor em uma
sociedade ou em um grupo. Quer mais um exemplo,
Presidente? É da elite um professor universitário, um
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médico que labuta nos nossos hospitais, faz plantões,
luta pela vida e ajuda a conservar a vida dos outros.
Essa elite, Presidente, quer apenas que a verdade se
apure à exaustão. Basta meio minuto de conversa com
um cidadão comum para sentir o pensamento dominante entre os brasileiros.
Não pense, nem remotamente, Presidente, que
a Oposição quer a sua cabeça. Alguém aqui já falou
em impeachment? Não. Quem falou em impeachment
foi o seu Partido na última reunião da nova executiva.
Ao ﬁnal desse pronunciamento, volto a falar de uma
nova farsa montada pelo Partido dos Trabalhadores.
Agora, o que a Oposição tem como decisão é que se
algo de grave atingir o Presidente e houver razão para
impeachment, aí vai ter, com toda clareza, porque não
estamos aqui para apadrinhar corrupção, desvio de
qualquer sorte. Há compromisso em manter a governabilidade do País, mas não há compromisso em manter,
por exemplo, um Presidente corrupto. Há compromisso
em manter a ordem brasileira, a ordem constitucional
e, portanto, não se falou em impeachment, porque
não se tem comprovação alguma de corrupção feita
diretamente por Vossa Excelência, Senhor Presidente. Essa é a diferença que tem que ser bem colocada.
O PSDB não teme nada que venha da Constituição e
não está aqui, portanto, refém nem desse sentimento
de proteção a Vossa Excelência.
Pelo contrário, ainda na semana passada e nas
anteriores, ﬁz votos para que o seu mandato fosse
cumprido até o ﬁnal, até o dia 31 de dezembro de
2006. Por que, então, Senhor Presidente, esse seu
comportamento atropelado, como se estivesse na posição de fera acuada? O que teme Vossa Excelência?
Algo que ainda não saiu nas revistas? Algo que ainda
não foi publicado nos jornais? O que temeria Vossa
Excelência para estar tão acuado, para estar tão agoniado, para estar tão atormentado do jeito que seus
pronunciamentos de líder sindical de segunda categoria – não de primeira, como Vossa Excelência já foi
– jamais de Presidente, como sugerem esses seus
pronunciamentos?
Vossa Excelência não andou dizendo por aí que
queria ou quer a punição dos responsáveis por esse
mar de lama petista? Como é que agora investe contra quem quer apuração das denúncias, ﬁngindo que
ainda pode mobilizar massas populares neste País? A
postura da Nação é inteiramente no sentido da apuração dos fatos, Senhor Presidente. Basta ler os jornais.
Os dessa manhã mostram o retrato em corpo inteiro
da crise criada pelo Governo petista.
Em nome da Oposição, que, ao contrário do comportamento palaciano, ela – Oposição – é responsável,
faço uma advertência, agora diretamente ao Presiden-
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te: não cometa mais asneiras! Chega o que já ﬁzeram
seus antigos companheiros, que agora começam a
pensar em ter o PT bem a distância.
Do noticiário de hoje, destaco, desde logo, a matéria da repórter Vera Rosa*, que interpreta o quadro
caótico criado no País pelo Governo petista, concluindo
que agora Lula anda em busca de blindagem. “Está procurando a blindagem errada”, é o que diz a matéria do
Estadão anexada a este pronunciamento, juntamente
com outras notícias sobre a crise petista.
É só o que há nos jornais. Uma crise atrás da
outra. Todas falam de crise. Crise é a palavra mais
pronunciada de uns tempos para cá.
O que é crise aﬁnal? É preciso explicar ao Presidente, com uma didática bem fácil. Recorro ao Aurélio:
Fase difícil, grave, na evolução das coisas, dos
fatos, das idéias e da política.
E, mais ainda, do mesmo mestre Aurélio:
Situação grave em que os acontecimentos da
vida social, rompendo padrões tradicionais, perturbam
a organização de alguns ou de todos os grupos integrados na sociedade.
Por que a situação teria ﬁcado tão grave no Brasil?
Porque um grupo, que agora se sabe descompromissado com o País, entendeu de pilhar o dinheiro do povo,
tudo em nome de uma pretensa República petista.
Pilhar, Sr. Presidente, signiﬁca subtrair fraudulentamente, furtar, roubar, surrupiar. Exatamente o que
vinha fazendo a quadrilha criada a partir de inspiração
do seu Palácio, do Palácio do Planalto.
Isso tudo vinha sendo feito em nome das milhares de pessoas que votaram em Lula? – Pergunto
eu. Em nenhuma hipótese. Nunca! Não somos nós
da Oposição os responsáveis pela crise, nem são os
cegonheiros, os metalúrgicos ou os trabalhadores da
reﬁnaria; nem são os metalúrgicos do ABCD paulista.
A maioria dos brasileiros, entre eles essas categorias,
que agora Lula que tratar com paparicos, quer distância dos corruptos.
As CPI vão ajudar a expungir essa gente. Até aqui,
Lula fala e fala. O que mais ele fez foi passar a mão na
cabeça de corruptos. Adulou os corruptos. Só mandou
alguns embora ante a evidência dos fatos.
Sigo na leitura do noticiário, com uma análise do
Senador José Sarney:
Com sua notória experiência pública, ex-Presidente da República que foi, o ilustre representante do
Amapá conﬁdenciou a pelo menos dois interlocutores
estar muito preocupado com o mal desempenho do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante da gravidade da situação. Segundo os interlocutores, o Senador
Sarney avalia que Lula está errando muito e que, se
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nada for feito, diﬁcilmente ele termina esse ano como
Presidente”.
Quem diz isso é Sarney, não sou eu. Se Sarney
disse, não vai colocar nenhuma nota desmentindo, vai
conﬁrmar. É assim que age um ex-Presidente da República, é assim que age um ex-Presidente do Congresso
Nacional, é assim que age um Senador da República,
Sr Presidente.
E leio no Correio Braziliense matéria intitulada
“A Conexão Gushiken”. E agora já estamos falando,
Senadora Heloisa Helena de conexão. E já está normal, estamos nos acostumando.
Conexão boa, saudável é a conexão aérea. Eu
tomo um vôo para a sua terra, Maceió, devo talvez fazer
conexão em Recife, talvez? Posso ir direto? Mas posso
fazer, se eu quiser, em Recife. Vou visitar o Senador
Sérgio Guerra em Recife e faço uma conexão para lá.
Essa é a conexão que dá para aceitar.
Agora, estamos engolindo nós a “Conexão Gushiken” – e vou já mostrar como funciona essa história das
molas mestras das conexões da corrupção no Palácio
do Planalto. “Conexão Gushiken” seria algo ligado à
corrupção, cheﬁado pelo ex-ministro e atual “sei-lá-oquê”, ex-Deputado também, Luiz Guishiken.
Diz o Correio Braziliense:
Essa conexão passa pela Superintendência de Previdência Complementar, órgão
vinculado ao Ministério da Previdência, que tem
como missão regular e ﬁscalizar o sistema de
Previdência Complementar. O comandante da
SPC foi indicação pessoal de Gushiken, que
também avalizou a trinca que está abaixo de
Adaci Reis: Leonardo Paixão, Secretário adjunto do órgão; Valdir Gomes, de Assuntos Atuariais, e Carlos Alberto de Paula,Coordenador
Geral de Projetos Especiais e de Fomento.
A ligação de Adaci Reis com Gushiken é
tão forte que nenhum dos dois Ministros que
passaram pela pasta da Previdência desde
a posse de Lula, Ricardo Berzoini, Amir Lando e Romero Jucá, atreveu-se a mexer com
o chefe da SPC. Amir Lando até que tentou,
mas deu marcha-a-ré. Lando conﬁdenciou a
amigos que Reis era intocável e despachava
diretamente com Gushiken.
Encerro as citações, Sr Presidente, lendo o primeiro parágrafo do artigo intitulado “E Agora José”?”,
publicado hoje na Folha de S. Paulo por Carlos Alberto
Libânio Christo, Frei Betto, da intimidade de Lula, e que,
entre outros cargos, foi Assessor Especial da Presidência da República em 2003 e 2004. Diz Frei Betto:
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A festa acabou? Já não há mais PT? Não,
José, de tudo isso ﬁca uma grande lição. Não
é a direita que inviabiliza a esquerda. Esta tem
sido vítima de sua própria incoerência, inclusive
quando se elege por um programa de mudanças e adota uma política econômica de ajuste
ﬁscal que trava o desenvolvimento, restringindo
investimentos públicos e privados.
Termino com mais um conselho ao Presidente
Lula, o milésimo que lhe faço desta Tribuna. Vossa
Excelência, Presidente, elegeu-se para governar o
País até o ﬁnal de 2006. Espero em Deus que assim
seja. Até lá, Presidente, afaste-se dessa política suicida de atiçar a fogueira do inconformismo da sociedade brasileira.
Sr. Presidente, eu tenho algumas coisas mais a
dizer. Uma é que é essencial termos uma noção muito
clara. Para mim duas vertentes, a partir do Palácio do
Planalto, instauraram neste País uma rede de corrupção jamais vista, que supera de longe aquilo que foi
montado no Governo Collor. De longe! Uma delas, que
começa a ser desvendada agora, ligada à comunicação
social e a fundos de pensão, é subordinada ao Ministro
Luiz Gushiken – ex-Ministro, não sei que cargo ocupa
hoje. A outra é cheﬁada pelo Ex-Ministro José Dirceu.
Essa é a verdade! A outra cuidava do resto.
As CPI haverão de mostrar com clareza todos
os resultados disso que para mim, Senadora Heloísa
Helena, é algo extremamente grave, porque fazia parte
de um projeto de poder. O projeto de poder era, com
essa dinheirama toda arrecadada por essas vias jamais duvidosas, porque certamente corruptas, eleger
uma bancada de 250 Deputados do PT, talvez, e com
isso chegar à Maioria na Casa, com um pouco mais
de adesões de alguns ﬁsiológicos daqui ou de acolá.
Isso na hipótese de reeleição do Presidente Lula, que
parecia certa.
Para mim – e eu acredito piamente nisso – era um
projeto de poder montado com muito dinheiro e ainda
com aquela desculpa do tipo: “Ah! Nós não acreditamos
nessa República burguesa. Vamos, então, tirar dinheiro
dessa República burguesa. Vamos desmoralizar esses
Deputados desmoralizados do Partido ﬁsiológico tal,
do Partido ﬁsiológico qual e vamos tocando, porque
o que importa é que nós somos capazes de fazer um
país melhor, um país mais justo”.
No meio do caminho, perderam-se nos vinhos,
nos cohibas, nos lands rovers, nas casas de praia,
nos apartamentos à beira-mar – ninguém é de ferro –,
se perderam nas delícias de um sistema que ﬁngiam
combater.
Para mim, está claro como água: era um projeto
milionário de poder. E, mais ainda, pensavam: “Nós
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sempre estivemos acima do bem e do mal. Então, podemos fazer isso, porque ninguém vai desconﬁar de
nós. Como é que a imprensa vai achar que nós somos
capazes de fazer isso? Quem é, no Senado ou na Câmara, que vai ter a ousadia de dizer que nós somos
capazes de fazer isso?”
Em cima de uma base de caráter fundamentalista
religiosa – eu sou religioso, mas não sou fundamentalista –, diziam que, já que a verdade pertencia a eles,
seriam capazes de, pura e simplesmente, tocar para
a frente esse projeto que seria de oito anos de Lula e
de mais pelo menos oito anos de alguma liderança que
surgisse a partir de todo esse aparato, de toda essa
encenação montada no País.
Isso foi descoberto. E foi descoberto porque não
poderia dar certo numa democracia como a brasileira,
em que existe uma Imprensa investigativa como a nossa, um Congresso com uma oposição forte e vigilante
como a nossa, e um Judiciário funcionando a pleno
vapor. Ilusão imaginar isso dar certo.
Eu queria dizer a V. Exª, Senadora Heloísa Helena,
que cada dia eu tenho uma certa decepção a mais com
o Presidente Lula. Quando eu vi essas reações dele
de ir para os sindicatos, imitando o Fernando Collor,
ele que não tem mais maioria, que já não pode ir para
a praça pública, porque não tem como fazer grandes
comícios em praça pública – não tem mesmo! –, demonstra que nele há o propósito de não quer apurar
coisa alguma. E demonstra que quer deter as apurações, demonstra que quer assustar quem está apurando, ou seja, propõe uma espécie de guerra popular
nas ruas que pode repetir o ﬁasco do verde e amarelo
de Collor. Ele que não peça para colocar a estrelinha
vermelha do PT nos que estiverem com ele, porque
volto a dizer: não existe slogan “corrupto unido jamais
será vencido.” O povo não vai para as ruas com uma
consigna dessas. Mas não vai mesmo!
O Presidente Lula me dá a impressão agora de
que sabia mesmo de tudo, de que tinha consciência
clara do que estavam fazendo, talvez não de pormenores, mas sabia que estavam mostrando um grande
projeto de arrecadação de fundos para a perenização
do PT no poder.
Outro dia eu estava lendo uma declaração do
Senador Jefferson Peres e me ponho completamente
de acordo com ela e com ele. Diz o nosso ilustre Senador, meu Colega pelo Amazonas, que tem também
essa convicção. Diz ele o seguinte: “A minha convicção
não basta, é preciso um fato, é preciso um link. Então,
não tendo um link, o que importa a minha convicção?”
Mas eu, que comecei esse processo achando que o
Presidente Lula poderia não saber de nada, estou
vendo que a sua reação é claramente a de quem está
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com muito medo de que as investigações cheguem
até o ﬁnal.
Claramente. Nitidamente isso. Portanto, o Presidente Lula está encenando agora a sua porção Chavez,
fazendo-a aﬂorar, procurando outros setores, porque
já não consegue abranger a sociedade como um todo,
vendo ruir um projeto de poder, quando está tudo muito claro. O Senador Alvaro Dias sabe disso melhor do
que eu, até porque está à testa, representando o PSDB
com maestria na CPI, e a Senadora Heloísa Helena, da
mesma maneira, representa o seu Partido com brilho
na CPI. Ambos dominam muitos mais dados do que
eu. Para mim, tudo está tão mais claro! Está claro para
as revistas semanais, está claro para todos.
Está em curso, neste País, e em marcha uma
investigação que não se sabe aonde vai chegar. Não
se sabe. O que nós sabemos é que, diferentemente de
episódios outros de caixa 2 de campanha – e isso é
irregular e isso é condenável mas, diferentemente de
hipóteses outras e de possibilidades outras de caixa 2
de campanha, desta vez há uma espécie de caixa 3 de
campanha. Não é bem caixa dois não. Não é bem aquela história de o “empresário ajuda fulano a se eleger”.
Não. Não é isso. Dessa vez, usando como preposto o
Sr. Marcos Valério, montaram um esquema de lavagem
de dinheiro absolutamente fantástico e inédito neste
País. Essa é a diferença essencial. Alguém diz assim
“Sempre neste País coube a corrupção”.
Coube – e isso é lamentável. Dessa vez, nós
temos algo oﬁcial, nós temos algo maior, temos algo
acima do que já foi feito antes. E eu percebi isso, Senadora Heloísa Helena, quando eu vi o Presidente
assumir candidamente que é o que sempre se fez no
País. Mas, Presidente, se fosse para dizer isso, o senhor não teria sido eleito. Se fosse para dizer isso, o
senhor teria perdido a eleição. Se fosse para dizer isso,
o senhor teria sido derrotado. Quando o senhor disse
isso, acendeu uma luz amarela no meu cérebro: Meu
Deus, se ele admite isso com tanta candura é porque
no fundo tem coisa muito mais grave por trás disso.
As revistas todas mostram, com clareza, como
se dava a entrada do dinheiro, como se dava o processamento do dinheiro, como se dava a saída do
dinheiro.
Por que o PT está devendo? Aí eu queria denunciar uma fraude, Senadora Heloísa Helena, Senador
Alvaro Dias. Por que o PT está devendo dinheiro hoje?
Porque esse dinheiro não era para ser pago nunca.
Esse dinheiro foi doação clara, esse dinheiro é retribuição. Não é doação coisa alguma.
O inesperado, ﬁcou evidente, foi a descoberta
do delito que fez, de repente, eles ﬁngirem que estão
devendo os olhos da cara ao Sr. Marcos Valério. Que
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coisa mais ridícula! Se o Sr. Marcos Valério não tem
direito ao dinheiro, como ele pode estar cobrando de
alguém? Como é que o PT recorre a um empresário
que tem tantos contratos no Governo? Não tem como
vingar essa nova fraude.
Fiquei muito triste porque este Governo tem duas
ancoras: uma delas, sem dúvida alguma, é o Ministro
Palocci, que fala com o que o Presidente chama de
elites – e fala muito bem – e a outra âncora é o Ministro Márcio Thomaz Bastos, ﬁgura cordial, de passado
respeitável. A revista Veja desanca o Ministro Márcio
Thomaz Bastos. E se ele não se explica ﬁca desautorizado como interlocutor de uma Oposição que queira responsavelmente discutir o País, caso a crise se
agudize, porque tratou a corrupção ou teria tratado a
corrupção como se fosse advogado de um criminoso
e não Ministro da Justiça do País.
As desculpas, a montagem, a versão, é o que
temos, quando, ao Ministro da Justiça de um País
democrático, de um País decente, deveria interessar
a verdade e não a mentira, não a desculpa e não a
versão. Ele não está no júri perorando; ele está representando a Justiça do País pelo ângulo como a vê o
Poder Executivo.
Mas a farsa, Srª Presidente, é bem simples de
ser vista. É uma farsa clara, nítida. Estamos vendo o
PT esbravejar: “O Sr. Marcos Valério, se quiser, que
nos processe”. “O Sr. Marcos Valério, se quiser, que
cobre na Justiça o que entende que nos lhe devemos”.
“Até nos ajuda”, diz o Presidente Tarso Genro, diz o
Secretário-Geral Berzoini, “até nos ajuda ele ir à Justiça, porque vamos saber exatamente o que devemos
e o que não devemos”.
Primeiro, como o PT pode tratar como um credor
comum uma pessoa completamente incomum como o
Sr. Marcos Valério?
Segundo, Srª Presidente, é imaginar que somos
uma Nação de beócios, uma Nação de capadócios,
uma Nação de sonhadores, uma Nação de incapazes
de..., uma Nação de inimputáveis e supor que possa
passar pela cabeça de alguém como legítima essa
idéia de que o PT deve dinheiro ao Marcos Valério,
de que agora paga o que está claramente posto e o
que não está tão claramente posto não paga e, ao
ﬁm e ao cabo, depois de não sei quanto tempo arrecadando dinheiro daqui, vendendo seus broches para
alguns incautos que ainda queiram comprar broches
do PT, paga. Enﬁm, não é assim. Não é nada simples. Sabemos com clareza que é um jogo de cartas
marcadas. O Sr. Marcos Valério não está, de jeito algum, cobrando do PT como se ele fosse o credor da
padaria que tem um crédito a receber com a vizinha
da Superquadra 305 ali e que está sem lhe pagar há
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duas semanas. Ele não é um banco para ser credor
normal de uma pessoa normal e contrair um empréstimo normal. Não é! não é!
O Sr. Marcos Valério era parceiro do PT e parceiro deste Governo num processo de rapinagem de
dinheiro público. Isso tem que ﬁcar colocado com toda
clareza, porque qualquer discussão sobre governabilidade – e o PSDB não foge a ela – não deve implicar
a ﬁgura da hipocrisia, a ﬁgura da mentira, a ﬁgura da
colocação para baixo do tapete.
Aí aparece alguém ligado ao PSDB que buscou
não sei quê, não sei quantos reais com o Sr. Marcos
Valério, para fazer campanha. Aí alguns pressurosos
dizem: “então a Oposição está nisso”. Não está não.
Não está não. Qualquer coisa periférica não tem nada
a ver com estrutural. O estrutural é: esquema de corrupção montado no Governo Lula, montado pelo PT
para servir um projeto de eternização e perenização
do PT no poder. Essa é a clareza!
“Ah, porque o Deputado Roberto Brant, do PFL”,
não sei o quê. É problema do Roberto Brant, do PFL.
Eles vão saber como se resolver. Não tem nada a
ver com mensalão, não tem nada a ver com compra
de voto. Tem nada a ver com esse caixa 3. É caixa 2.
Isso é uma outra história. Nada a ver com esse caixa
3 absurdo que foi montado pela primeira vez na República brasileira.
Quanto mais eles dão desculpas e quanto mais
o Presidente vai aos seus sindicalistas para ﬁngir uma
coragem que, talvez, ele não tenha mais no seu íntimo,
mais se agrava o quadro que hoje em dia é de proporções inimagináveis.
Eu queria, ao denunciar esta farsa, mais uma – já
teve a farsa das mentiras do Sr. Valério sobre os empréstimos, já teve a farsa das mentiras todas de quem
assinou e de quem não assinou, já teve dinheiro em
cueca, já teve tudo, já teve tudo – eu queria dizer com
clareza que nós denunciamos a farsa e a fraude de
uma falsa indignação do PT com o Sr. Marcos Valério,
que foi seu parceiro.
A pergunta que faço a V. Exª, Senador Alvaro
Dias, é muito clara, muito rasteira, muito simples. O PT
passou 20 anos da sua existência denunciando todo
mundo, todo mundo. O PT sempre farejou o que lhe
parecia irregularidades. O Sr. Gushiken*, hoje, disse
que está arrependido do que ﬁzeram com o Ministro
Eduardo Jorge, que foi uma injustiça muito grande e
que concorda, disse isso ao jornalista Merval Pereira,
que a vida do PT foi dedicada a matar reputações de
pessoas honradas. Mas um Partido assim, que denunciava o que era justo e que até denunciava o que era
injusto, como admite Gushiken, um Partido que denunciava tudo e todos, esse Partido, pelas pessoas que
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hoje estão assumindo a direção do PT, esse Partido não
percebeu nada: que tinha uma grande montagem, que
tinha uma grande farsa sendo encenada, que tinha uma
grande rapinagem de dinheiros públicos. Esse Partido
não percebia nada disso! Não percebia de jeito algum
nada disso! Ninguém, ninguém, dos atuais dirigentes,
ninguém dos que aparentemente estão limpos nessa
questão sabia de nada! Ignoravam, estavam alienados,
não tinham noção, não sabiam, não ouviram, estavam
todos surdos e mudos, como surdo e mudo estava o
próprio Presidente Lula.
Aí alguém diz assim: “O seu Partido se fecha para
conversa sobre a governabilidade?”.
Nunca, nunca se fechará!
“O seu Partido se fecha para discutir uma agenda mínima?”.
Nunca, nunca se fechará! O meu Partido está
pronto para discutir e votar uma agenda mínima que
garanta a governabilidade do País.
“O seu Partido, por outro lado, exige alguns pontos
a serem preenchidos para aceitar qualquer conversa?”
Exige. A primeira questão básica é que a conversa
parta de lá; a segunda é que, pela primeira vez, nessa crise, falem a verdade, de uma vez por todas, parem de embair a opinião pública e parem de inventar
desculpas, porque a desculpa só vai misturar os bons
petistas aos tão maus, só vai impedir dali o surgimento
de um novo partido ou até a refundação desse Partido
que teve tanta vida útil neste País.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador
Arthur Virgílio, V. Exª me concede um aparte?
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com
muita honra concederei aparte aos dois Senadores.
Ouço o Senador Sibá Machado e, em seguida, o Senador Ramez Tebet.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador
Arthur Virgílio, não ouvi o conjunto do seu pronunciamento, só essa parte ﬁnal, mas preciso deixar V. Exª
muito bem esclarecido do seguinte: é verdade que o
conjunto do PT desconhecia esses fatos. Sou Presidente do PT no Estado do Acre já há quatro anos e,
durante essas campanhas eleitorais todas, procurei
insistentemente revitalizar sempre o perﬁl da militância
do PT, de ir, sim, com uma bandeira à rua, de vender
a camiseta, o boton, de insistir numa campanha cada
vez mais de base e de evitar que suba na cabeça da
militância o poder. Não é porque se ganha o governo
que a vida agora é fácil e será possível que as coisas
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caiam do céu. E foi essa a minha insistência esse tempo
todo. E, na conversa que tive com o Genoíno, conversa
pessoal, olho no olho, ouvi dele exatamente isto: que
realmente não ia atrás dessa parte administrativo-ﬁnanceira do PT e que fazia a parte política. Reconhece
que fez um mal, que cometeu um erro por ter entregado a tesouraria, sem nenhuma especulação, sem
nenhuma dúvida, sem nenhuma sombra de qualquer
coisa, para o Delúbio. Então, sobre essa pergunta, sobre essa dúvida que V. Exª levanta – será que ninguém
sabia? –, eu digo por mim e digo por pessoas que,
também como eu, estão impressionadas com o nível
das informações que estão chegando hoje do Brasil.
Mas assim como V. Exª, ninguém está aqui querendo
tapar o sol com a peneira. Nós reconhecemos que há
um problema, que o problema não é dos menores, é
muito grave, que o problema é muito sério, e requer,
de cada um de nós, agora, muita serenidade e muita
hombridade para reconhecer o erro que foi cometido. E todos estamos imbuídos do propósito de ajudar
insistentemente – queremos dizer isso ao Brasil – a
CPMI. Que a Polícia Federal, com o que puder trazer
de novo, e o Ministério Público e todas as instituições
que estão a investigar e a julgar esses fatos possam,
o mais rápido possível, livrar o Brasil desse tédio a que
todos estamos submetidos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Sibá Machado. Se o PT fosse composto de pessoas como V. Exª, que merece todo o meu
apreço, se fosse composto de pessoas com a sua
pureza, tenho certeza de que essa crise não existiria.
E tenho certeza de que a base do PT tampouco teria
ciência do que se passou. Eu me referia às ﬁguras tarimbadas do PT, eu me referia às ﬁguras maliciosas
do PT. Por exemplo, o Senador Alvaro Dias denuncia
algo extremamente relevante. Denuncia que esse empréstimo dado ao PT estaria pago, porque o BMG teria
sido beneﬁciado, privilegiadamente, com os depósitos
para os créditos consignados aos nossos idosos. Ninguém do PT percebeu isso? Ninguém do alto escalão
do PT percebeu isso? Ninguém percebeu que estava
havendo benefício claro a um banco e que podia haver um interesse? Aquele PT tão investigativo, aquele
PT tão perdigueiro, aquele PT que farejava tudo que
supostamente era errado nos outros Governos e que
aí, diz Gushiken, cometia injustiças e até assassinava a reputação de pessoas que não mereciam ter sua
reputação assassinada. Esse é o PT que a mim não
convence. Se alguém disser para mim que José Ge-
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noino amanhã estará rico, chego até a acreditar que
não. Pelo que conheço dele, ele não tem um tostão, e
continuo acreditando nisso. Então foi um gesto de incompetência dele sim, por não tomar conta. Seria uma
desilusão a mais que eu teria se soubesse mais isso.
Mas o esquema que foi montado e que está aí só pode
ser respondido com verdades, com punições efetivas,
com esclarecimentos cabais. Só pode ser respondido
quando o Presidente parar com esse proselitismo de
agora se dirigir aos sindicatos como se pudesse ele
colocar povo contra povo, chamando de elite algo que
ele não deﬁne bem e se esquecendo de que há uma
elite sim que prejudicou o Presidente Lula, essa elite
nova que ocupou as estatais, que ocupou cargos tão
importantes e que, em tão pouco tempo de Governo,
caiu tão facilmente nas tentações de mexer de maneira
espúria com a coisa pública, com o dinheiro público.
Mas tenho por V. Exª um respeito muito grande,
Senador Sibá, e V. Exª sabe disso. V. Exª tem sido um
bravo, tem defendido um Governo no qual crê, um projeto no qual acredita, com uma bravura que, a meu ver,
credita ao respeito dos seus pares. Sou o primeiro a
proclamar isso de maneira aberta para todos os nossos colegas ouvirem.
Muito obrigado a V. Exª.
Ouço o Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Arthur Virgílio, confesso, de início, que meu aparte não
vai trazer nada ao pronunciamento de V. Exª...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V. Exª
fala com a autoridade de um ex-Presidente do Congresso e do homem de bem que é.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – ...mas ele
tem uma ﬁnalidade, a de proclamar que, no meu ponto de vista, se V. Exª não está em primeiro lugar, está
entre os primeiros na sua luta – sua, nossa, de todos
nós – contra essa situação calamitosa, essa tragédia
moral em que a vida do País está mergulhada. Então
o meu aparte é para parabenizar V. Exª e também
para aﬁrmar que não devemos recear nada, porque
essa é uma tragédia que vai trazer benefícios para o
País com toda a certeza. Por quê? Porque não haverá
– e é preciso deixar claro isso para a opinião pública
brasileira – eventuais possíveis acordos, entre quaisquer Líderes, que possam tampar o sol com a peneira.
Essa crise só tem uma saída, que V. Exª vem proclamando, juntamente com outros próceres, como o Senador Álvaro Dias e a Senadora Heloísa Helena, que
hoje preside os nossos trabalhos: levar até as últimas
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conseqüências a apuração dos fatos. E não há nada
que temer se isso demorar um pouco. O que não se
pode fazer é parar as investigações sob o argumento
de que o País vai parar e vai perder a credibilidade.
Penso justamente ao contrário, Senador Arthur Virgílio, que os investidores, o mundo inteiro vai proclamar
que o Brasil não é mais o país da impunidade, que o
Brasil sabe trabalhar com as situações mais difíceis,
dando segurança aos negócios, aumentando os investimentos, lutando e continuando o seu trabalho. Há três
CPIs funcionando, e o Congresso não está paralisado
por causa de CPI! Pode estar paralisado por medidas
provisórias ou por outras razões, mas não pelo funcionamento das CPIs, que merecem uma palavra de
incentivo, se a minha palavra valesse ao menos para
incentivar, e merecem uma palavra de justiça. Esta,
sim, quero fazer às três CPIs que estão em funcionamento e que, com certeza, passarão o Brasil a limpo.
Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Ramez Tebet. Como eu já dizia ainda
há pouco,...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já
concluo, Srª Presidente.
V. Exª fala com a autoridade do ex-Presidente do
Congresso que foi e do homem de bem que será por
todos os seus tempos.
Na medida em que eu respondo a V. Exª, encerro
pedindo à Srª Presidente que seja incluída nos Anais
da Casa a entrevista de Ivan Padilla, publicada na revista Época: “O Fim do Populismo”. Nela, demonstra-se
à farta que, nas democracias latino-americanas, não
há mais espaço para quem inventa, para vendedores
de ilusões, aí incluído, claramente, nosso Presidente
Lula. Essa entrevista é feita com a economista Marta
Lagos, chilena, Diretora do Instituto Latinobarómetro,
com sede em Santiago, que elabora estudos e pesquisas sobre a democracia latino-americana.
Respondo com três itens fundamentais. O primeiro é que as investigações devem ir até o ﬁm, sem
essa tentativa até cretina de esconder o caixa três
– e não caixa dois – com que opera esse Governo;
sem essa tentativa de colocar-se como essencial o
que é periférico, enquanto o essencial é a corrupção
sistêmica, montada em um projeto de poder desse
Governo e desse Partido, o PT. É preciso ir até o ﬁm
das investigações.
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O segundo é o Presidente não ousar – por isso
dou importância a essa matéria de Marta Lagos –, no
auge e no ápice do que seria a sua insensatez, vir às
ruas imaginando que por essa via coloca-se impune,
acima do bem do mal, acima de investigações, porque
a democracia é mais forte do que quaisquer forças
que ele ainda possa arregimentar. Essa é uma proposta essencial, sob pena de Sua Excelência permitir
que se deteriore completamente a sua relação com a
Oposição brasileira, que vai reagir.
Em terceiro lugar, para mostrarmos com clareza
que o Brasil pode – da parte do Senado tem sido assim
– e deve manter-se governável, embora as investigações se processem radicalmente até o ﬁnal, proponho,
nitidamente, que elaboremos em conjunto a tal agenda
mínima e que a votemos. Devemos votar aquilo que
é essencial no político e no econômico para tocar o
País. Este País tem que ser governável de qualquer
jeito, com Lula ou com quem quer que seja; tem que
ser governável a vida inteira. O Brasil não pode ser
tratado com irresponsabilidade por ninguém.
Então, não se diga que a investigação atrapalha
a governabilidade, porque não é o que queremos; não
se diga que a governabilidade depende do ﬁm das investigações, porque isso não corresponde à realidade.
Por outro lado, não pense o Presidente que, assumindo
uma porção Chávez – preﬁro sua porção Palocci –, vai
intimidar as Oposições e, com isso, fazendo suposta
guerra popular nas ruas, vai fazer mais do que imitar
um presidente de triste ﬁgura que não completou o seu
mandato há 13 anos.
O Presidente Lula precisa, de uma vez por todas,
compreender – e peço um pouco mais de tempo para
concluir, Srª Presidenta – que tem falado de maneira
inadequada. Toda vez que um presidente fala deve ser
capaz de diminuir a crise que recebeu, toda vez que fala.
Foi assim com o Presidente Clinton: acusado do que foi
acusado – e não era corrupção –, quando foi ao Capitólio, Câmara e Senado reunidos, saiu de lá aplaudido de
pé pelos seus adversários e pelos aliados. A crise ﬁcou
menor. Foi assim com o Presidente Reagan: acusado,
com fortes evidências, no episódio Irã-Contras, ele foi e
saiu ovacionado pelo Parlamento. Diminuiu a crise.
O Presidente não pode vulgarizar a sua palavra.
A cada momento fala algo que não é bom para ele,
não é bom para o seu Governo, não é bom para a sua
relação com o Congresso nem para a sua relação com
a sociedade. Ameaças que não pode cumprir. Ameaças
não devem ser proferidas; ameaças que não podem
ser cumpridas, essas é que não devem ser proferidas
mesmo. E ele não tem condição de cumprir ameaça
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alguma contra ninguém. Se Sua Excelência propuser
algo parecido com mobilização de lá e de cá, vai ver
que de cá se mobiliza mais do que de lá. E não é isso
que queremos. Não ﬁzemos até agora um só movimento
cotejando forças, nem um só movimento. E não que nos
não faltem instrumentos para realizar esse movimento
se quisermos fazê-lo. Não o queremos.
Tudo o que queremos é dizer ao Presidente que
ﬁque tranqüilo, pois ele não está enfrentando os seus
antigos companheiros na Oposição; ele enfrenta as
pessoas que têm efetivamente mais maturidade do
que aquelas que faziam Oposição antigamente. Não
queremos mexer no seu mandato, a menos que este
se revele corrupto, a menos que o Presidente apareça
como claramente culpado. Aí não temos por que proteger o Presidente. Mas temos todo o interesse em que,
enquanto isso não acontecer – e se Deus quiser isso
não acontecerá –, Sua Excelência governe o País, e
governe-o de modo a entregá-lo ao seu sucessor em
condições melhores do que aquelas em que o recebeu;
e, por sua vez, que o sucessor o entregue em condições ainda melhores.
A bravata não é caminho para o Presidente. A
bravata não é caminho para deter as investigações.
E as investigações não são o caminho para determos
a governabilidade. Esse é o compromisso de todos
aqueles que respeitam o País. Portanto, basta sermos sinceros.
Faço apenas uma exigência para qualquer conversa no sentido dessa governabilidade: que o Presidente assuma para valer as culpas do seu Governo
e as do seu Partido. Enquanto permanecer esse jogo
de mentira – e a nova direção do PT também já está
mentindo, dizendo que não sabia de nada e que está
indignada com o Sr. Marcos Valério –, enquanto não
acabar essa comédia-bufa, essa ópera-bufa, teremos
diﬁculdades, sim, de daqui para frente conversarmos
com quem detém o poder no País hoje, porque estamos
vendo que estão resvalando para descaminhos. Não
são caminhos. Tudo o que quero para o meu País são
caminhos e não descaminhos. Se o Governo pretende
desvãos, vamos denunciá-los. Não queremos desvãos.
Queremos caminhos para a Nação brasileira.
Obrigado, Srª Presidente.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
1 e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio,
o Sr. Alvaro Dias, suplente de Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Heloísa Helena.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Obrigada, Senador Arthur Virgílio.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, por
permuta comigo, que estou inscrita, por 15 minutos.
Depois falarão os Senadores Sibá Machado e
Ramez Tebet.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Senadora
Heloísa Helena, que preside esta sessão, Srªs e Srs.
Senadores, há pouco um advogado gaúcho que acompanhava os trabalhos de hoje pela TV Senado ligava
para falar dos “sonhos roubados”, fazendo referência
a um artigo publicado no dia de ontem no jornal Zero
Hora. Reﬂeti sobre o título desse artigo sem mesmo
ter tido a oportunidade de conhecer o seu texto.
Senador Ramez Tebet, foi navegando nas ondas
dos sonhos populares que o Governo Lula se instalou neste País, e hoje esse deplorável espetáculo da
corrupção sepulta os sonhos e as esperanças que
conduziram Lula à Presidência da República. Sonhos
sepultados no túmulo da corrupção, que haverão de
ser ressuscitados na ação de investigação que se desenvolve no Congresso Nacional, pela exigência da
sociedade brasileira de apuração absolutamente eﬁciente para a imposição das penalidades exemplares
que o momento exige.
Senadora Heloísa Helena, este Congresso funciona e estamos aqui realizando esta sessão no período de recesso exatamente porque há CPI instalada
no Congresso Nacional para investigar a corrupção
no Governo. Não fosse isso, estaríamos em recesso
parlamentar.
Ao ouvir o discurso, brilhante como sempre, do
Senador Arthur Virgílio, com a profundidade por que
sempre faz primar, chegamos à conclusão de como
é importante um Congresso aberto e uma tribuna
disponível para que se discutam as versões. Ainda
há pouco a Senadora Heloísa Helena nos dizia que
esse episódio não se pode restringir à tesouraria do
PT, não diz respeito tão-somente à tesouraria do PT.
Estamos em uma verdadeira competição de versões.
Há uma produção incrível de versões fantasiosas. A
produtividade está em alta, em que pese o fato de não
podermos aﬁrmar o mesmo em relação à criatividade,
porque são versões primárias, estapafúrdias, contraditórias, mentirosas.
Temos, Senadora Heloísa Helena, uma missão
incrível pela frente, e vou listar as diﬁculdades com as
quais nos defrontamos nesse trabalho de investigação.
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A primeira e maior diﬁculdade é conquistar a credibilidade da população, que desacredita lamentavelmente
desse instituto fundamental que é a comissão parlamentar de inquérito. Arraigou-se o conceito de que
toda CPI termina em pizza. Creio que é um conceito
arraigado até mesmo no inconsciente coletivo, trabalhado por muitas pessoas no País e, com muita força,
por alguns segmentos da imprensa nacional.
Ainda neste ﬁnal de semana, uma revista estampa, em sua capa, uma enorme pizza, estimulando
exatamente esse conceito de que toda CPI termina em
pizza, e isto não é correto, Senador Sibá Machado. Que
o diga o ex-Presidente Collor. Perguntem ao Presidente
Collor se CPI termina em pizza. Não há mais a possibilidade de se perguntar ao PC Farias porque ele não se
encontra mais entre os mortais vivos. Perguntem ao juiz
Lalau, ao Senador Luiz Estevão ou aos “anões” do Orçamento se CPI termina em pizza. Perguntem àqueles
que foram alcançados, presos – centenas, creio – em
função da CPI do Narcotráﬁco. Perguntem àqueles que
foram alcançados pela CPI dos Precatórios, àqueles
que foram alcançados pela CPI do Futebol e que estão respondendo a processos ainda não concluídos
na Justiça. Perguntem àqueles que tiveram de pagar
verdadeiras fortunas, ressarcindo os cofres públicos,
em função de sonegação, elisão ﬁscal ou evasão de
divisas e que só foram apanhados em função da instalação de CPIs no Congresso Nacional.
Então, decididamente esta CPMI instalada no
Congresso Nacional para investigar a corrupção no
atual Governo não é uma fábrica de pizza e já produz
resultados. A primeira condenação dos envolvidos é a
execração popular. Uma das condenações mais perversas é, sem dúvida, a execração popular.
Perguntem ao Sr. Delúbio Soares, ao Sr. Sílvio
Pereira e ao Sr. Marcos Valério se esta CPI é uma fábrica de pizza. O que é feito da vida dessas pessoas
a partir da transparência, proposta por esta CPI, dos
seus atos praticados na clandestinidade da Administração Pública? A vida deles, a partir desta CPI, será
a mesma? E os seus sonhos de participação na atividade pública não estão absolutamente destruídos? Ou
eles terão alguma hipótese de salvação em relação à
opinião pública nacional depois do que esta CPI está
desvendando?
Senador Ramez Tebet, imagino que ela é devastadora sob o ponto de vista do conceito das pessoas
nela envolvidas. Venham anestesiados como quiserem vir, protegidos por habeas corpus preventivos,
como fazem, mas não se livrarão do julgamento popular em função do que propõe a CPI em matéria de
transparência.
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Ora, a imprensa é fundamental para que a CPI
tenha credibilidade popular. Sem imprensa, sem divulgação, é óbvio que a CPI não alcança seus objetivos.
Mas a imprensa está aí, presente e competente, contribuindo para que a investigação alcance as conseqüências que dela se espera. Essa parceria da investigação política, responsabilidade de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, com a investigação competente do jornalismo brasileiro é que faz com que acreditemos ser possível, sim, revelar os fatos sob o signo
da verdade, em que pese o campeonato de cinismo
patrocinado por aqueles que se envolveram nesse
monumental esquema de corrupção.
Há outra diﬁculdade. É claro que a legislação
do País é também diﬁculdade na medida em que, por
exemplo, confere ao depoente a prerrogativa de, sob
o manto protetor de um habeas corpus, mentir deliberadamente. É uma diﬁculdade, que não creio ser
intransponível, porque o habeas corpus não obriga o
depoente a mentir. Eu tenho esperanças de que, por
exemplo, amanhã, no depoimento da Srª Renilda, esposa do Sr. Marcos Valério, tenhamos a oportunidade
de ouvir algumas verdades que possam elucidar fatos,
trazer elementos imprescindíveis para uma investigação
competente. Por que acredito nisso? Por uma questão
de inteligência, certamente, a Srª Renilda não perderá
a oportunidade de reduzir o peso do impacto das denúncias sobre os seus ombros. Porque, é evidente, eu
não acredito seja ela a artíﬁce principal desse projeto
em curso. Eu não acredito que tenha sido ela a idealizadora dessa estratégia corrupta. Eu acredito muito
mais que lhe tenham negado as informações todas,
que tenham conquistado a sua participação omitindo
fatos. Isto eu acredito que tenha ocorrido.
Com o fracasso desse projeto, com a revelação
dessa estratégia fracassada, certamente, a Srª Renilda
carrega consigo a revolta de não ter sido antes consultada. O seu marido já declarou: “Ela não sabia”. Se
não sabia, não tem porque assumir, de forma inteira e
absoluta, culpa pelo que ﬁzeram, usando-a, inclusive,
desde a arquitetura do plano urdido para assaltar os
cofres públicos do País e corromper parcela da classe
política brasileira.
Portanto, acredito, sim, que ela tem razões de
sobra para dizer algumas verdades, para revelar fatos
importantes. E creio que o Supremo Tribunal Federal
deva conceder a ela, sim, o habeas corpus, até para
que ela venha, de certa forma, um pouco mais aliviada
e possa cumprir o seu dever aqui, sendo respeitada
por todos nós, cumprir o seu dever de dizer a verdade, porque só a verdade interessa neste momento de
angústia nacional.

29

Julho de 2005

Outra diﬁculdade é imposta aos trabalhos da CPMI
pelos órgãos públicos. Exemplo é a CGU, que auditou
contratos, que anunciou à imprensa que cerca de oitenta ou noventa contratos dos Correios estavam repletos
de irregularidades e de fraudes. Não recebemos esses
relatórios com as auditorias empreendidas pela Corregedoria-Geral da União, que tem essa ﬁnalidade.
Os bancos não colaboram como deveriam, não
repassam as informações de forma completa. Há até
a suspeita de que há banco que, além de sonegar
informações, altera fatos, pois documentos grampeados são arrancados e não chegam à Secretaria da
Comissão. Reﬁro-me ao Banco Rural, de participação
ostensiva em outros trambiques nacionais do Sistema
Financeiro, que adota procedimentos administrativos,
no mínimo, temerários, que adota postura desonesta,
possibilitando operações ﬁnanceiras marcadas pela
corrupção. Esse banco está a exigir, sim, uma rigorosa
investigação do Banco Central.
O Banco Central estaria cumprindo o seu dever?
Tenho receio de que não esteja cumprindo exemplarmente o seu dever de investigar as instituições bancárias no nosso País, porque, se estivesse, certamente
o Banco Rural teria sido contido nessa sua tarefa de
facilitar o escancaramento da corrupção diante do poder público nacional.
Portanto, esta é uma diﬁculdade: a CPI não tem
tido acesso a toda a documentação que se exige investigar para apresentação de provas documentais.
Buscamos, ao lado das provas testemunhais que recolhemos nas audiências públicas, as provas documentais
que são necessárias e imprescindíveis para que, no
momento de indiciamento de pessoas, possamos ter
a convicção de estarmos deliberando conscientemente, de forma correta e justa, sem o risco de penalizar
indevidamente determinadas pessoas.
O indiciamento das pessoas, para que o Ministério
Público possa responsabilizá-las civil e criminalmente e
para permitir ao Poder Judiciário um correto julgamento,
não pode prescindir de provas documentais.
Nossa esperança é que, a partir desta semana,
o ﬂuxo para a transferência das informações ganhe
eﬁciência não só no setor bancário, telefônico e ﬁscal,
mas que possamos receber já, imediatamente, nesta
semana, o inquérito remetido pela Justiça de Minas
Gerais ao Supremo Tribunal Federal, com documentos importantes que revelariam os beneﬁciados desse
esquema de corrupção na área política. Esse fato, em
função de os Parlamentares possuírem foro privilegiado,
determinou o encaminhamento ao Supremo Tribunal
Federal do inquérito que estava sob a responsabilidade do Juiz da 4ª Vara da Justiça de Minas Gerais, Dr.
Jorge Campos.
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Esperamos que as informações oﬁciais ou extraoﬁciais se conﬁrmem e que a documentação constante
desse inquérito possa signiﬁcar realmente prova documental cabal, deﬁnitiva e inquestionável para que os
procedimentos no plano do Poder Legislativo, iniciando o processo necessário de cassação de Parlamentares, possa se dar e para que, ao ﬁnal, a Comissão
Parlamentar de Inquérito possa indiciá-los, a ﬁm de
que o julgamento possa corresponder às expectativas da Nação.
Aliás, é exatamente com referência à fase de julgamento, é exatamente com referência à fase do processo
judicial que nasce a indignação maior da população,
em função da lentidão dos procedimentos.
Muitas vezes, quando se fala que uma CPI terminou em pizza, erra-se o endereço, porque a crítica
deve ser direcionada ao Poder que julga. O Congresso
não julga, e, certamente, o peso da critica sobre o Congresso Nacional se dá também porque, para algumas
pessoas, é mais confortável criticar o Legislativo que
o Judiciário. É provável que algumas pessoas temam
o Judiciário, mas, seguramente não temem o Poder
Legislativo. Por isso – repito –, é mais confortável a
opção de centralizar a crítica sobre o Congresso Nacional, diante de uma insatisfação ou de uma indignação
ou da revolta que provoca a ausência de punição. Em
determinados momentos, há razões, mas certamente
não pode ser a regra. A generalização sobre a conduta
do Congresso Nacional nessa tarefa imprescindível de
investigar não é, certamente, a melhor lição.
Estamos, enﬁm, preocupados com o que possa
ocorrer ao ﬁnal desse episódio. Indagam: “Quais são as
conseqüências do que estamos vivendo hoje”? Repito
sempre que, lamentavelmente, não tenho competência para prever conseqüências. Preﬁro aﬁrmar que são
imprevisíveis. Desejo que sejam conseqüências que
impliquem transformação do nosso País. Desejo que,
sob esses escombros provocados pela corrupção política, possamos realmente construir o edifício da credibilidade com, certamente, novos procedimentos, nova
conduta, com uma limpeza nas instituições públicas do
País, sobretudo a partir do Poder Legislativo, para que,
numa nova eleição, se possa readquirir esperança de
vivermos num País próspero e justo, com dignidade e
decência, principalmente a partir da vida pública, que
deve ser o exemplo maior.
Tenho dúvida, Senadora Heloísa Helena, se estamos autorizados, neste Congresso, nesta legislatura,
a propor um novo modelo político para o País. O Congresso Nacional está ferido de morte pelas denúncias
de corrupção. Foi atingido de forma violenta e impiedosa, em função do comportamento de alguns dos
seus integrantes. A presença viciada de Parlamentares
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compromete a autoridade do Congresso para a realização de uma reforma política ainda este ano, antes
de se iniciar o processo eleitoral. Imagino que o ideal
seja realizar a assepsia, promover a faxina.
A sociedade está convocando a autoridade responsável pelo julgamento e pela punição, para, a partir daí, realizarmos eleições livres e limpas para a
composição de um Congresso Nacional autorizado a
realizar uma reforma política que conﬁra ao País um
novo modelo, compatível com as exigências da nossa
população.
Creio que essa seja a agenda adequada, que
esse seja o calendário ideal. Eu próprio imaginei uma
antecipação das eleições, como propõe o Deputado
Luiz Carlos Hauly, mas, pressionados pelo calendário,
imagino não ser também a estratégia mais adequada
para atendermos às exigências do momento que estamos vivendo.
Vamos cumprir o calendário, vencendo essa etapa primacial da investigação com competência, para
a promoção da assepsia generalizada na política brasileira. Depois, o processo eleitoral nos permitirá oferecer à população a oportunidade de condenar os
desonestos.
Imagine, Senador Arthur Virgílio, o Congresso
Nacional discutindo hoje essa modalidade de lista
partidária, e o povo, do outro lado dessa discussão,
aﬁrmando: “A única lista que nos interessa, nesse momento, é a lista do mensalão, para condenar os corruptos da política brasileira”.
Certamente, não avançamos o suﬁciente para
discutir lista partidária, mas exige agora a sociedade
que apresentemos a lista do “mensalão”. Essa sim, a
sociedade quer conhecer, para poder, através do voto,
julgar e condenar nas eleições do ano que vem.
Senadora Heloísa Helena, já abusei da bondade
de meus companheiros, de meus colegas Senadores
que me ouviram até este momento. Por isso, vou concluir dizendo: o diagnóstico é perverso sim, o diagnóstico é extremamente cruel. Há um diagnóstico que, de
forma deplorável, nos expõe, como representantes da
classe política brasileira, diante da sociedade. Mas o
ﬁlósofo Antonio Gramsci ensina que devemos ser pessimistas no diagnóstico – e não há diagnóstico mais
pessimista do que o da corrupção no Brasil, hoje –, e
que devemos ser otimistas em relação às soluções. E
soluções existem, desde que respeitemos a vontade
popular.
Muito obrigado, Sr. Presidente Arthur Virgílio.
Durante o discurso da Sr. Alvaro Dias,
a Sra. Heloísa Helena, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Arthur
Virgílio.
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O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– Obrigado a V. Exª, Sr. Senador Alvaro Dias.
Com a palavra, pelo tempo que julgar necessário,
a Senadora Heloísa Helena. Em seguida, o Senador
Sibá Machado.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho acompanhado com muita atenção alguns fatos relacionados
a ameaças, a pó branco no gabinete de S. Exª, o Senador Arthur Virgílio, e a outras coisas mais. Até então,
menosprezava qualquer telefonema sórdido, qualquer
carro que nos segue de forma indevida quando saímos. Mas alguns últimos acontecimentos extrapolam
todos os limites. Sendo assim, já comuniquei ao Senador Romeu Tuma, Corregedor da Casa, para oﬁcializar à Polícia Federal que monitore todas as minhas
ligações de casa, do trabalho e do celular, porque sei
que alguns comprados da Polícia Federal, juntamente
com alguns arapongas, conseguem fazer isso a ﬁm de
tentar impor ameaça ou medo. Pedi ao Senador Tuma
que solicite à Polícia Federal o monitoramento de todas
as ligações para o meu celular, meu trabalho e minha
casa. Assim sendo, qualquer coisa que aconteça será
responsabilidade da Polícia Federal.
Não entendo como pessoas que conviveram comigo tanto tempo não foram capazes de entender que
passei a vida engolindo meus próprios medos, escondendo minhas fraquezas, para poder sobreviver neste
mundo. Não sei como elas não entenderam ainda que
passei a vida engolindo minhas próprias fraquezas para
não ﬁcar suscetível diante da tocaia do medo. Portanto,
não adianta perder tempo com ameaças comigo. Não
adianta perder tempo. Não adianta isso.
O Governo Lula tem que saber que pode comprar Senadores poderosíssimos, mas não pode comprar todo o Congresso Nacional; o Governo Lula tem
que saber que pode comprar Ministros do Poder Judiciário, mas não poderá comprar todos que lá estão; o
Governo Lula precisa saber que pode comprar donos
dos meios de comunicação, mas não poderá comprar
todos que lá estão. Portanto, o Governo Lula precisa
saber, juntamente com sua base de bajulação, que,
se a camarilha do Palácio do Planalto pensa que vai
impor o medo pela ameaça, pela velha ameaça dos
expurgos e da tirania para desmoralizar ou matar quem
não se curva diante da – repito – camarilha do Palácio
do Planalto, pode tirar o cavalo da chuva que ele vai
morrer de pneumonia. Portanto, deixo absolutamente
claro para quem quiser ouvir da base de bajulação no
Congresso Nacional e da camarilha do Palácio do Planalto: passei a vida engolindo meus próprios medos,
escondendo minhas fraquezas para não ﬁcar diante
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da tocaia do medo, seja lá quem for. Não adianta a
camarilha do Palácio do Planalto, com sua base de
bajulação, ameaçar, desmoralizar, matar ou qualquer
outra coisa. Não adianta absolutamente nada.
E entro no debate, Senador Arthur Virgílio, até
aproveitando para responder a V. Exª e a outras pessoas. V. Exª sempre fala de Hugo Chávez, do populismo,
da mobilização popular. Não tenho nada contra o PT
mobilizar, o PSDB mobilizar, a sociedade mobilizar. Não
existe qualquer problema com relação a isso, embora
saibamos todos que o problema não é da Tesouraria
do PT, até porque foi uma manobra inteligente; mas,
como toda manobra fraudulenta, teve perna curta, não
se sustentou. Por quê? Por mais que seja interessante caracterizar como crime eleitoral para desvincular
dos crimes contra a administração pública que podem
até inutilizar mandatos de Senadores, de Deputados
ou do próprio Presidente da República, mas ﬁcou impossível de se constatar, até porque teria de aparecer
uma ﬁla de fornecedores, de credores, de dirigentes
partidários dizendo que recebeu dinheiro para pagar
dívida eleitoral. Portanto, essa tese já se mostrou uma
manobra inteligente, mas fraudulenta.
É necessário acabar com essa história de tentar
dar uma aura mística, ideológica, maquiavélica, leninista, ou qualquer outra elaboração soﬁsticada para
explicar o que está acontecendo. Não tem nada disso!
O que está acontecendo é bantidismo ralé. Não tem
nada de soﬁsticado! Portanto, acabemos com essa
história, tanto de um lado como de outro. Desejam
dar uma aura de soﬁsticação ﬁlosóﬁca. Ora resgatam
Lênin, ora resgatam Maquiavel, ora resgatam vários
outros. Não tem nada! Não tem nada de Chávez! Não
tem nada disso! Não queiram dar uma aura mística,
ﬁlosóﬁca, ideologizada, introduzir conceitos gramscianos, leninistas, maquiavélicos, para explicar o que está
acontecendo, porque isso é um banditismo ralé: nada
de soﬁsticado e ideologizado tem.
Apenas para deixar registrado e também dizer
que já comuniquei ao Senador Romeu Tuma. Se alguns comprados da Polícia Federal fazem esse tipo de
gravação clandestina para ameaçar, agora vão fazê-la
oﬁcialmente e, portanto, responsabilizam-se, oﬁcialmente, por qualquer coisa que possa acontecer a mim, a
meus ﬁlhos e a meu irmão, que sai dos plantões, de
madrugada, no interior de Alagoas. Como não somos
uma família de bandidos, não coloco meu irmão aqui
em meu gabinete. Ele vive rodando, pelas estradas de
Alagoas, dando plantões para poder sobreviver.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– Agradeço à Senadora Heloísa Helena.
Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.
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O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, esta é uma tarde bem calma, há poucos
oradores na tribuna. É importante que sempre mantenhamos o calor do debate. O Brasil pára para assistir
às CPIs desde o momento em que se reúnem, às 9hs,
até a madrugada. Temos visto de tudo.
Tenho insistido em uma tese, e mais uma vez
venho nela trabalhar. Acredito que neste momento é
preciso fazer aqui um divisor de águas entre a história
dos 25 anos do PT, o perﬁl, o sonho e as esperanças de
820 mil ﬁliados e ﬁliadas e a crise que estamos vivendo
neste momento. É preciso separar tudo do papel, da
atuação e do desempenho do Governo. Várias vezes,
tenho falado dessa questão. E enfoco dois momentos: o
primeiro diz respeito à crise. E fui aqui provocado pelo
discurso de V. Exª sobre até onde alguns petistas sabiam ou não sabiam da existência e da profundidade
dessa crise. Separar isso dos remédios que algumas
pessoas, por e-mails, por telefonemas, pelas reuniões
de que participamos, sugerem para se solucionar de
vez a crise da corrupção no Brasil.
Quero deixar claro, mais uma vez, que o Partido
do Trabalhadores compreende o tamanho desse problema, e tanto quanto qualquer brasileiro ou brasileira,
qualquer pessoa, onde quer que esteja, está também
estarrecido, está também de coração partido com o
que está acontecendo.
É preciso deixar claro que alguns militantes do
nosso Partido cometeram erros, foram longe demais
no meu entendimento. E com certeza aquilo que couber, dentro das sanções e penalidades do Estatuto do
Partido dos Trabalhadores, será levado a cabo, como
também o Congresso e outras instâncias do Judiciário
deverão tomar as providências devidas em relação a
essas pessoas.
Mas, Sr. Presidente, é preciso dizer claramente
que as sugestões que aparecem como solução desse
problema às vezes tem me preocupado. Passamos a
olhar para a reforma política como a tábua de salvação
para a crise da corrupção no Brasil, que é crônica, que
é antiga. É realmente surpreendente que tenha atingido
o cerne do meu Partido, o PT, o que também tem me
deixado bastante angustiado nesse tempo todo.
Tenho procurado desenvolver a minha atuação
na CPI naquilo que compreendo, naquilo que posso
contribuir para a elucidação dos fatos. E algo me chamou muito a atenção no momento em que estávamos
ouvindo o Silvinho e ﬁz a ele uma pergunta pessoal.
Perguntei-lhe se havia alguma coisa no campo pessoal, porque, quando um militante tem desvio de conduta, no meu entendimento, mas, mesmo assim, no
seu modo de pensar, está trabalhando para aquilo
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que acha que é coletivo, eu ainda tenho um naco de
respeito por ele. Mas a situação se complica quando
a pergunta ﬁca completamente sem resposta, quando
a pessoa parte para o pessoal. Realmente, a história
daquele carro me chamou muito a atenção. Acho que
a atitude que ele toma deveria ter sido tomada anteriormente. Essa sugestão foi feita por vários colegas
do PT – eu também a ﬁz: de que, naquele momento,
renunciasse ao mandato de dirigente partidário, que se
afastasse dos quadros de ﬁliados do PT e propusesse uma investigação. Se mais à frente se justiﬁcasse
que a pessoa foi, digamos assim, irresponsavelmente
envolvida, com certeza, ela concluiria o mandato e teria todo o nosso respeito. Mas, infelizmente, as coisas
estão saindo a conta-gotas.
Mas o que quero dizer é que defendo aqui, incondicionalmente, Tarso Genro, o novo Presidente do PT,
e as posições que tem tomado publicamente. Acredito
que aquelas decisões serão levadas pelo nosso diretório. Chamo aqui, mais uma vez, a atenção para dizer
que a preocupação de V. Exª não tem sentido porque,
se assim fosse, mesmo quando o quadro do Partido
dos Trabalhadores, aqui na Bancada do Senado, estava
com os 14 Senadores, não posso acreditar que, naquele
momento, pessoas como a nossa Senadora Heloísa
Helena tinham qualquer conhecimento sobre esses
assuntos. Não tinham mesmo. Como nem ela, nem eu,
nenhuma outra pessoa tomou conhecimento.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Mas entrei
nisso como, Senador Sibá Machado?
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Não,
estou fazendo uma comparação aqui.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Não, mas
eu peço um aparte a V. Exª.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Vou
já conceder.
A comparação que faço é exatamente de que
sobre esses fatos não posso concordar com o Senador Arthur Virgílio de dizer que o PT sabia do que está
acontecendo. Não sabia, e estou lembrando que não
sabia porque olhei exatamente para V. Exª, que era
uma das integrantes do nosso Partido e que, antes de
ser retirada do PT, eu tenho absoluta certeza de que V.
Exª e tantas outras pessoas não tinham conhecimento
dessas informações. Se tivessem, com certeza, essas
informações teriam sido tratadas com o respeito devido, no momento adequado, no momento certo. E é só
essa a comparação que estou fazendo.
Mas ouço V. Exª.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – É porque
eu gosto das coisas muito...
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Claras.
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A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – ... muito
certinhas, Senador Sibá Machado. Deixe eu dizer uma
coisa para V. Exª: sabe que eu já disse várias vezes, e
tive a oportunidade de dizer no depoimento do Delúbio,
que eu agradeço muito a Deus porque, quando eu fui
candidata a Senadora, o Delúbio não era tesoureiro,
não era. Quem era tesoureira era a Srª Clara Ant...
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – A
Clara Ant.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – E eu espero realmente que uma mulher que eu sempre considerei de bem, não seja da corriola dos ladrões que
montaram verdadeiras operações criminosas, montaram uma estrutura de crime organizado. Agora, sabe V.
Exª, e sabem todos os militantes do PT – todos –, os
mais simples – os das cidades do interior não sabem
bem, quem não milita dentro do PT não sabe bem –,
e sabe V. Exª como é que se dividem as tendências
internas do PT, como é que as decisões são tomadas
pelo Campo Majoritário, não pela esquerda do PT.
Que dirigentes da esquerda do PT não soubessem,
eu até entendo. Que dirigentes do Campo Majoritário
não soubessem pode até ser, mas que é impossível, Senador Sibá Machado – V. Exª sabe disso –, é
impossível, as decisões dentro do PT sempre foram
tomadas pelo chamado Campo Majoritário. Nunca se
discutiu dentro do PT, mas no Campo Majoritário, sim,
porque o esquema que foi montado é muito grande,
Senador Sibá. É impossível que o Delúbio e o Silvinho
tivessem agido sós. Imagine V. Exª como é que pode
só 10% ter 25 milhões do Banco Rural? Imagine como
se distribui 25 milhões. Vai ter que aparecer a lista dos
credores, a lista dos fornecedores. E os dirigentes partidários, espalhados pelo Brasil afora, os dirigentes do
PT, estão todos desesperados dizendo “eu não peguei
o dinheiro!”; o outro grita “eu não peguei o dinheiro
também!”. Portanto, é importante deixar isso muito
claro. E eu solicito a V. Exª que não me cite porque eu
já sofri muito com esse episódio todo. Graças a Deus
que o Partido não deixou eu ser candidata em 2002,
porque todos os que foram candidatos naquele ano
ﬁcarão sob suspeita, porque era para pagar a dívida
da campanha de 2002. Graças a Deus que nem me
deixaram ser candidata a Governadora em 2002, pois
eles poderiam dizer alguma coisa. É esta a razão do
meu aparte a V. Exª: pedir que não me cite para evitar
que criemos relações mais complicadas aqui, porque é
como se dissesse: Olha, a Heloísa participou da Executiva, portanto poderia saber. Eu não poderia não,
Sibá. Realmente, eu não poderia saber.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Foi
exatamente essa a minha intenção, Senadora, para
tentar explicar as preocupações do Senador Arthur
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Virgílio que eu considerava mais fortes. Foi exatamente
por isso, porque tenho convicção de que V. Exª não tem
a menor possibilidade de saber de nada disso.
Eu também me incluo, porque não sabia. Acho
que muitos outros colegas não sabem disso, mesmo
os do Campo Majoritário.
Eu gosto de conversar com as pessoas individualmente e sentir nelas a transmissão do pensamento,
e não as palavras que estão sendo pronunciadas.
É sobre isso que estou me reportando. Ao ouvir de
José Genoíno que ele entregou a administração interna
do PT, a administração ﬁnanceira do PT nas mãos do
tesoureiro, aquilo me convenceu. Eu acho que ele não
sabia disso mesmo, porque, se soubesse, tenho certeza, José Genoíno jamais se permitiria ﬁcar omisso,
calado e deixar essas coisas todas acontecerem.
Sr. Presidente, diante desses fatos, vem uma outra questão que é a do remédio. Fala-se que a tábua
de salvação, o grande chá miraculoso que vai curar o
problema da corrupção está dentro do Congresso Nacional e se chama reforma política. Nela, ﬁco observando cada um dos que falam e se pronunciam.
E vou agora falar do que ouvi do Senador Eduardo Suplicy, quando S. Exª dizia que é preciso haver
a votação em lista, dado que haverá o ﬁnanciamento
público de campanha, daí surgindo duas perguntas:
a primeira, o público vai determinar que a campanha
será igual para todo mundo ou ﬁcará a cargo de cada
partido ou cada candidato decidir que tipo de campanha será a sua e daqueles que coordenam?
A segunda pergunta que ele traz é a de que o
aﬁliado ou aﬁliada, o eleitor ou a eleitora vão poder
deﬁnir, antes das eleições, para onde irão os seus recursos (os cinco ou sete reais). Nesse caso, estamos
chamando de eleição antecipada, porque, na eleição
antecipada, a pessoa ainda vai deﬁnir para onde vai o
seu dinheiro (os cinco, seis ou sete reais): se irá para
aquele candidato, ou seja, se já deﬁniu que irá para um
candidato, ele ou ela já decidiu que quer que aquele
candidato seja eleito ou eleita.
A outra é a votação em lista. Se for do tipo belga,
é aquela em que o partido deﬁne a lista e dentro da lista também o eleito; quem, dentro da lista, ele quer que
seja eleito. Então, no meu entendimento, se provocam,
novamente, duas campanhas: a da lista e a do candidato ou da candidata que compõe aquela lista.
Assim sendo, ainda vejo com uma diﬁculdade
muito grande como acontecerá a implementação de
mudanças tão substanciais naquilo que estamos chamando de reforma política. Outra é até onde vai a reforma; até onde é possível aprofundar mesmo. Que
condições básicas podem mudar substancialmente
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o perﬁl das eleições no Brasil e o de um Parlamentar
nesta Casa, no Congresso como um todo?
Nesse sentido, Sr. Presidente, eu gostaria de vir
num outro momento a esta tribuna para fazer comparações de todos os propósitos que estão sendo
encaminhados na Câmara dos Deputados e também
no Senado e elaborar um quadro comparativo sobre
cada uma delas. Aquilo que é bom e o que é defeito
em cada uma dessas propostas. E assim quero dizer
que continuo com dúvidas sobre se será a reforma
política a salvação para a crise e o remédio contra a
corrupção no Brasil.
Tenho absoluta certeza de que o nosso Presidente
Lula, com todo direito que tem, – de homem do povo
que é e sempre foi – de descer de palanque, abraçar
pessoas, andar na rua, será a pessoa que sempre
deve manter esse perﬁl. E não pode ser a burocracia
do cargo de Presidente que vai impedi-lo, até mesmo
porque ele não gosta muito disso, na sua simplicidade. Mas devemos veriﬁcar a condução do Brasil, com
os números que temos, seja no campo da economia,
seja no campo social, com o Programa Bolsa-Família,
o Programa da Saúde da Família, o Programa das cisternas que estão sendo desenvolvidas no Nordeste, os
grandes programas e as grandes matérias que foram
votadas por este Congresso Nacional e aquilo que, com
certeza, no mês de agosto, até o ﬁnal deste semestre,
teremos que fazer. O que V. Exª citou aqui, juntamente
com o Presidente desta Casa, como agenda mínima
do Congresso Nacional é o que o Brasil todo espera,
independentemente dos resultados que qualquer uma
das Comissões Parlamentares de Inquérito – sejam
as que estão começando, como a do Mensalão, seja
a dos Correios, seja a dos Bingos, seja a da Terra ou
todas as outras que já foram instaladas e que ainda
não chegaram ao ﬁnal dos trabalhos – venha a apresentar ao ﬁnal dos trabalhos.
Só espero que, até o ﬁnal do ano, o Brasil possa
acordar aliviado, dizendo: “Está identiﬁcada a raiz do
grande problema da corrupção. Estão identiﬁcados seus
principais arquitetos e arquitetas”. Tais arquitetos e arquitetas terão que ter dois destinos. Um deles, no meu
entendimento, é a cadeia. E o segundo, Sr. Presidente,
o conﬁsco de bens materiais dessas pessoas – se não
houver isso, creio que vai acabar valendo aquela máxima popular pela qual o crime acaba compensando, ou
seja, a pessoa ﬁca uns dias na cadeia, mas, no ﬁnal,
sai com aquilo que tirou indevidamente desta Nação,
dos brasileiros, podendo usufruir em alguma praia bonita fora do país, em algum lugar paradisíaco. É o que
espero do ﬁnal de todas as investigações.
Ressalto, mais uma vez, o papel da Polícia Federal, a qual, de acordo com uma importante autorida-
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de do órgão, nunca trabalhou tanto, de maneira livre,
direta e objetiva, sem interferência de ninguém, sem
a ingerência; e mais: com muitas condições, recursos
ﬁnanceiros e materiais para que possa levar a cabo
aquilo que é o seu papel constitucional.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
Durante o discurso do Sr. Sibá Machado, o Sr. Arthur Virgílio, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra. Heloísa Helena.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena – P-SOL
– AL) – Concedo a palavra à nobre Senadora Ideli Salvatti, por 15 minutos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não tenho tido
a oportunidade nas últimas semanas de vir à tribuna
com a freqüência que desejo porque as atividades da
CPMI dos Correios têm efetivamente ocupado uma
boa parte no meu tempo e tenho me dedicado às investigações e aos trabalhos daquela Comissão Parlamentar com a dedicação de quem está cumprindo
uma das tarefas que reputo das mais importantes no
momento político que atravessamos, principalmente
por compor a base de apoio ao Governo Lula neste
Senado e de estar seguindo a sua orientação no sentido de fazer com que as investigações ocorram com
a seriedade e com a responsabilidade que toda a Nação exige de nós.
Em um dos últimos depoimentos da semana passada, tive a oportunidade inclusive de iniciar a minha
inquirição ao Sr. Delúbio Soares dizendo que a minha
assessoria havia preparado uma lista de materiais
em uma pasta, Senador Siba, – eu trouxe aqui apenas alguns – uma pasta robusta, substanciosa, com
inúmeros escândalos que aconteceram nas últimas
décadas. Infelizmente, a maior parte não foi devidamente investigada e, infelizmente também, por não
ter havido a investigação devida, as punições também
não ocorreram. E nós somente poderíamos ter moral,
algum tipo de condição moral, política e ética de fazer
qualquer questionamento sobre esses escândalos,
como foi o caso da pasta rosa que listava as contribuições de campanha por intermédio do Banco Econômico para uma série de políticos tradicionais, vários
vinculados inclusive ao PFL, outros escândalos, como
os erros formais que foram admitidos posteriormente
nas campanhas de Presidente da República do PSDB
– só na de 1998 foi preciso fazer um ajuste posterior
de mais de dez milhões – a operação Banespa, para
poder internar recursos em um empréstimo também
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bastante mal explicado, foram páginas e páginas de
várias revistas. Inclusive estou aqui com a ISTOÉ; a
própria CPI dos Títulos Públicos, em que foram milagrosamente retiradas acusações imputadas a personalidades ou até a bancos.
Eu poderia citar vários, como o Sivam, mas disse,
de forma muito clara, que não me sentiria em condição
de continuar efetivamente cobrando a investigação e
a apuração desses escândalos, que não foram sequer
investigados, apurados, personalidades políticas e
instituições principalmente – se muitas vezes não se
chegam aos corruptos quanto mais aos corruptores, os
grandes interesses que estão por trás de muitas dessas situações políticas – mas eu não teria condição de
fazê-lo, de continuar exigindo, cobrando as investigações e as punições nesses casos se não tivéssemos
esse compromisso de investigar quando agora personalidades ligadas ao Partido dos Trabalhadores estão
sofrendo tantas e tão duras acusações.
Então, o nosso compromisso é efetivamente com
a investigação, indo até as últimas conseqüências,
cortando tudo o que precisar ser cortado, expurgado,
mas principalmente, além de fazer essa depuração no
PT, que está mais do que claro que deve ser feito com
muito rigor, mas também na estrutura político-partidária, na estrutura da máquina estatal e, principalmente,
volto a aﬁrmar, porque parece que ﬁca sempre esquecido, indo atrás dos grandes interesses econômicos
que norteiam, monitoram e são fundamentais nesse
processo de benefício da corrupção entranhada na
máquina pública.
Agora, há algo que tem me preocupado muito.
E tenho tido inclusive oportunidade de responder, via
imprensa, algumas manifestações no sentido de que
parece que determinadas personalidades e setores da
vida pública brasileira não estão atentos o suﬁciente
para o signiﬁcado da crise que estamos vivendo, que
é uma crise muito grande e muito grave. Todos nós
reconhecemos que é uma crise política, que, apesar
já de um certo período, que não é pequeno, inclusive
com celeridade de fatos, não atingiu ainda a estabilidade econômica. O trato desta crise não pode ser, em
hipótese alguma, afrontoso àquilo que, para todos nós,
é de fundamental importância, que são as instituições
democráticas que tivemos a capacidade de reconstruir
no nosso País, com a legalidade, com a legislação, com
o amparo constitucional e com aquilo tudo que custou
a todos nós. Eu não diria talvez a todos, porque temos
personalidades políticas que hoje bradam determinadas questões que resistiram muito a cair fora de todo
o processo ditatorial que tivemos durante algumas décadas no nosso País – a retomada, a reconstrução e
o fortalecimento da democracia.
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Quando se dá o direito a um mandato de quatro
anos a um Presidente da República por 53 milhões de
votos e este Presidente continua tendo apoio da população – estão aí as pesquisas –, esses quatro anos de
mandato têm de ter o respeito de todos, porque foram
outorgados por 53 milhões de brasileiros. Qualquer
procedimento que se queira tomar em nome do povo,
no lugar do povo, em vez do povo, é algo que afronta, sim, as instituições democráticas do País. É algo
que afronta a legislação que está em vigor no nosso
País, inclusive a legislação que dá o direito ao atual
Presidente de, se quiser e se o povo assim o desejar,
reconduzi-lo a mais quatro anos. Sobre o instituto da
reeleição pairam dúvidas porque o processo de aprovação da emenda da reeleição até hoje não foi efetivamente investigado e nem punido, apesar de ter tido
até ﬁtas gravadas com as prováveis compra de votos
para aprová-la.
Esse instituto da reeleição está na Constituição
brasileira. Portanto, é muito importante que todos nós
tenhamos o compromisso com a investigação, o compromisso com a punição de todos os responsáveis, com
a reformulação de todo o sistema político e eleitoral,
com a limpeza, o saneamento da máquina pública,
com a caça e a punição dos corruptores dos grandes
interesses econômicos que estão por trás, efetivamente, de todo esse processo que estamos investigando.
Mas que tudo isso seja feito dentro da legalidade, do
fortalecimento, do respeito às instituições democráticas,
que tanto nos custaram ter novamente reconstituídas
e fortalecidas no nosso País.
Por isso tenho feito esse acompanhamento, com
dedicação, mesmo com algumas situações pessoais
de muita diﬁculdade, situações que vivenciei no último período, de perdas signiﬁcativas de pessoas muito
próximas a mim. Mas faço isso com o entendimento
de que o Brasil, este País que reconstruímos, que o
Governo Lula teve a capacidade de colocar de novo
para crescer, para gerar emprego, e este povo brasileiro
merecem de todos nós essa responsabilidade.
Então, deixo clara esta minha posição, a maneira como tenho buscado me conduzir, não apenas nos
trabalhos da CPI, mas também no debate que estamos
fazendo no PT, nas reuniões partidárias, de preocupação, e, pela lógica do nosso Presidente, Tarso Genro,
de refundar o Partido, de reformular, de reorientar a
prática, a maneira de se conduzir. O que aconteceu
é grave e merece efetivamente de todos nós um empenho, para que possamos continuar trabalhando em
benefício do nosso País e do povo brasileiro.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senadora
Ideli Salvatti, V. Exª me concede um aparte?
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A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) –
Ouço o Senador Sibá Machado, para que eu possa,
depois, fazer o registro de outra questão ainda no dia
de hoje.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senadora
Ideli Salvatti, não poderia deixar de cumprimentar V.
Exª pela sua atuação como um todo, como Líder que
foi; pela parlamentar que é, honrando o seu mandato;
pela sua atuação na CPI. Também gostaria de lembrar
mais alguns fatos. A forma como são apresentadas
essas questões para o Brasil deixa transparecer que
somente um lado desta Casa quer a investigação; que
apenas um lado desta Casa está em busca da verdade; que somente alguns membros do Senado Federal
e da CPI estão querendo contribuir para a elucidação
dos fatos, e assim por diante. Então, neste momento,
preciso fazer um tributo ao trabalho da Senadora Ideli
Salvatti, que assume a Liderança da nossa Bancada naquela CPI com o perﬁl de uma mulher que está
determinada a colocar não apenas aquilo que pensa
a respeito do seu mandato, mas também os anseios
de uma sociedade e de uma militância partidária que
esperam de V. Exª e de todos nós uma atuação ímpar
para que se façam as investigações necessárias. Nesse
caso, Senadora Ideli Salvatti, aprendi muito com V. Exª.
Tenho me colocado ao inteiro dispor das orientações
de V. Exª. A meu ver, esse perﬁl nos traz a certeza de
que a militância do PT tem em V. Exª a segurança de
que a voz de 25 anos de história está viva. Iremos até
o ﬁm juntos, para que o nome do PT seja devolvido à
história de seus militantes e da sociedade brasileira,
como há 25 anos. Então, parabéns pela atuação de V.
Exª. Quero continuar colaborando no que puder para
que esse trabalho tenha êxito em curto espaço de
tempo. Muito obrigado.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agradeço a V. Exª, Senador Siba, e também deixo aqui registrado de público o quanto a parceria e o trabalho
conjunto que temos feito naquela CPI têm sido muito
gratiﬁcantes para mim, por conta do esforço, do empenho, da determinação de V. Exª de seguir a mesma
linha: de investigação, de apuração, de punição, sem
amnésia. Porque temos de dar o exemplo, fazendo o
que for preciso, mesmo os acusados sendo do PT. E
isso não pode nos levar à amnésia de situações em
que, como eu volto a dizer, continua a haver verdadeiros cadáveres insepultos, porque investigadas não
foram e punidos não houve, apesar da gravidade dos
escândalos ocorridos em outras ocasiões.
Mas venho a esta tribuna na tarde de hoje, porque apesar de toda esta situação de turbulência, temos
ainda responsabilidades efetivas. Além da investigação,
da apuração e da punição, temos responsabilidade de
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buscar elevar e conduzir as políticas públicas na lógica da melhoria da qualidade de vida da população
brasileira.
E algo que sempre nos motivou e nos levou à
vida pública foi o resgate das populações marginalizadas, principalmente da nossa juventude, dos nossos
adolescentes, pelo viés da educação, da formação, da
capacitação. E isso tem tido agora, da parte do Governo Lula, uma atenção muito especial. Eu não poderia
deixar de fazer o registro aqui, inclusive agradecendo
ao Ministro Berzoini, que, na sua saída, antes de retornar à Câmara, teve oportunidade de incluir a Grande
Florianópolis...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Tenho
alguns minutinhos ainda, não tenho, Srª Presidente?
Como eu dizia, o Ministro Berzoini teve a oportunidade de incluir a Grande Florianópolis no programa
chamado Consórcio da Juventude, programa que vem
sanar exatamente as falhas apresentadas pelo projeto
Primeiro Emprego, no qual o simples cadastramento
não resolvia o problema da empregabilidade dos nossos jovens, tendo em vista que eles tinham deﬁciências de capacitação, de formação proﬁssional e até de
preparo para o exercício de uma proﬁssão, por falta
de formação ética, de formação em regras mínimas de
cidadania, de convivência, de inclusão digital e todas
as outras qualiﬁcações necessárias para o ingresso
no mercado de trabalho.
Então, o Consórcio da Juventude já está sendo
aplicado em várias cidades brasileiras. Florianópolis
é a sétima capital incluída nesse consórcio. É um programa do Ministério do Trabalho em parceria com instituições públicas, com ONGs, capacitando os jovens,
proﬁssionalizando, fazendo toda a inclusão...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se
for possível, só para concluir, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Será possível, Excelência.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Em
Florianópolis, com a liberação de R$1,3 milhão, agora
na primeira quinzena do mês de julho, temos a possibilidade de formar e capacitar nos próximos seis meses
1,2 mil jovens.
A população de jovens em situação de risco
nos municípios que compõem a Grande Florianópolis
ultrapassa a casa dos 13 mil jovens. Portanto, essa
primeira leva do Consórcio da Juventude vai atingir,
beneﬁciar, incluir, dar capacitação, formação – com
perspectiva de emprego – a aproximadamente 10%
dessa juventude.
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Para dar um elemento do quanto isso é importante: na Grande Florianópolis, estamos fechando
o primeiro semestre com aproximadamente 100 jovens assassinados brutalmente na briga do tráﬁco,
das gangues, das quadrilhas, e vamos com certeza,
infelizmente, chegar ao ﬁnal do ano ultrapassando a
casa dos 200 jovens mortos, assassinados em brigas
com arma de fogo e com toda essa disputa do crime
organizado.
Portanto, o Consórcio da Juventude vem na lógica de disputar com o crime organizado a nossa juventude, dando-lhe alternativa de emprego e de renda
e a possibilidade de ter algo que não seja uma vida
curta e vinculada à marginalidade e à criminalidade.
Portanto, eu gostaria de fazer este registro. Estamos
todos muito felizes, inclusive o Padre Vilson Groh, que
desenvolve um trabalho maravilhoso. A entidade do
Centro Cultural Escrava Anastácia, do Morro da Caixa, em Florianópolis, vai coordenar todas as ONGs.
Talvez seja por isso, por programas como esse, que a
pesquisa nacional do Vox Populi, que teve bem pouca divulgação, colocou que a política social do Lula é
muito bem vista pela população. Quando perguntada
a população nessa pesquisa, comparando...
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL. Fazendo soar a campainha.) – V. Exª está falando
há 21 minutos, mas eu deixarei mais um minuto para
V. Exª concluir, se for possível.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Só
vou apresentar os dados da pesquisa Vox Populi. Perguntada sobre a melhor política social, Lula recebeu
60% da aprovação da população, enquanto que o governo anterior apenas 15%. Portanto, são esses programas, como o Consórcio da Juventude, que solidiﬁcam
junto à opinião pública o respeito e o reconhecimento
ao Presidente Lula pela sua política social.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – A Presidência do Senado comunica que a sessão não deliberativa de amanhã será realizada às dez
horas da manhã, conforme informa o nosso Secretário
da Mesa, Carreiro, a pedido dos Líderes, sem a concordância da Liderança do P-SOL, porque amanhã de
manhã teremos CPI. Mesmo não sendo deliberativa,
se os Senadores quiserem participar, terão complicações para participar à tarde. Respeitamos a decisão
da maioria, mas o P-SOL não participou.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Antes de passar a palavra a V. Exª, Senador
Arthur Virgílio, que terá 22 minutos para usá-la e depois ao Senador Sibá Machado... Quer usar a palavra,
Senador Sibá?
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O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Só
para tirar uma dúvida...
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Pois não.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu desejava tirar
uma dúvida com V. Exª. É que a Comissão deﬁniu que
amanhã teremos uma oitiva e, na quarta-feira, teremos
uma reunião administrativa, se não me engano. No
caso da quinta-feira, as Comissões não funcionando
e havendo sessão não deliberativa, os parlamentares
que tiverem outros compromissos estarão autorizados a se afastar ou temos ainda programação após a
quarta-feira, Srª Presidente?
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Infelizmente, são sessões não deliberativas e,
portanto, sem registro de comparecimento. É evidente
que ﬁca muito ruim para o Senado, porque todo mundo
sabe que recebemos salários...
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Para
trabalhar aqui arduamente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Para trabalhar de segunda a sexta-feira. Trabalhamos terça e quarta-feira, o que ﬁca muito feio.
Mas somos informados de que foi uma solicitação da
maioria dos Líderes. Portanto, V. Exª está esclarecido
e espero que venha, independentemente de ser ou
não deliberativa a sessão.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Estarei aqui.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
Antes, Senador Arthur Virgílio, peço que V. Exª
aguarde para que eu leia um requerimento de autoria
do Senador Antônio Leite.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 796, DE 2005
Requeiro, nos termos do disposto no § 2º, do art.
50, da Constituição Federal, e do art. 215, I, a, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas
ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda as seguintes
informações sobre a dívida do Estado do Maranhão
reﬁnanciada junto à União:
1) Relatórios de cumprimento de metas relativos aos anos de 2002, 2003 e 2004,
de acordo com o Contrato de Conﬁssão, Assunção, Consolidação e Reﬁnanciamento de
Dívidas nº 2/98 e com o Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal do Estado do
Maranhão.
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2) Valores pagos pelo Estado do Maranhão a título de amortização e juros desde o
início da vigência do contrato referido no item 1,
em valores correntes e em proporção da receita
corrente líquida do Estado do Maranhão.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2005. – Senador Antonio Leite.
(À Mesa para decisão.)
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do art.
216, III, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – A Presidência comunica ao Plenário que foi
constatado erro material nos autógrafos, enviados à
sanção, no dia 7 de julho do corrente, do Projeto de
Lei da Câmara nº 51, de 2005 (nº 4.651/2004, na Casa
de origem), de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,
que dispõe sobre o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, referido no art. 48, inciso XV, da
Constituição Federal, e dá nova redação ao caput do
art. 2º da Lei nº 8.350, de 28 de dezembro de 1991,
e que, atendendo ao disposto no art. 325, II, do Regimento Interno, será encaminhado novos autógrafos à
Presidência da República.
Assina o Senador Alvaro Dias.
É o seguinte o texto enviado à sanção:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2005
(Nº 4.651/2004, na Casa de origem)
Dispõe sobre o subsídio de Ministro
do Supremo Tribunal Federal, referido no
art. 48, inciso XV, da Constituição Federal,
e dá nova redação ao caput do art. 2º da Lei
nº 8.350, de 28 de dezembro de 1991.
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responderá a 16% (dezesseis por cento) do subsídio
de Juiz Federal.
Art. 4º As despesas resultantes da aplicação desta
lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da União.
Art. 5º A implementação do disposto nesta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição Federal
e as normas pertinentes da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, com efeitos ﬁnanceiros a partir
de 1º de janeiro de 2005.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-Sol –
AL) – A Presidência comunica ao Plenário que a Medida
Provisória nº 256, de 2005, que “Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios de Minas e Energia e dos
Transportes, no valor global de R$ 425.950.734,00 (quatrocentos e vinte e cinco milhões, novecentos e cinqüenta
mil, setecentos e trinta e quatro reais), para os ﬁns que
especiﬁca”, será encaminhada, nos termos do § 6º do
art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, após o
término do prazo para recebimento de emendas.
Fica estabelecido o seguinte calendário de tramitação:
MPV Nº 256
Publicação no DO

22-7-2005

Emendas

até 28-7-2005
(7º dia da publicação)

Prazo ﬁnal na Comissão

22-7-2005 a 4-8-2005
(14º dia)

Remessa do Processo à CD
Prazo na CD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O subsídio mensal de Ministro do Supremo
Tribunal Federal, referido no art. 48, inciso XV, da Constituição Federal, será de R$21.500,00 (vinte e um mil e
quinhentos reais) a partir de 1º de janeiro de 2005.
Art. 2º O caput do art. 2º da Lei nº 8.350, de 28
de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação a partir de 1º de janeiro de 2005:

Recebimento previsto no SF

“Art. 2º A gratiﬁcação mensal de Juízes
Eleitorais corresponderá a 18% (dezoito por
cento) do subsídio de Juiz Federal.”(NR)
Art. 3º A partir de 1º de janeiro de 2006, o subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal
será de R$24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos
reais) e a gratiﬁcação mensal de Juízes Eleitorais cor-
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Prazo no SF

4-8-2005
de 5-8-2005 a 18-8-2005
(15º ao 28º dia)
18-8-2005
19-8-2005 a 1º-9-2005
(42º dia)

Se modiﬁcado, devolução
à CD

1º-9-2005

Prazo para apreciação das
modiﬁcações do SF, pela CD

2-9-2005 a 4-9-2005
(43º ao 45º dia

Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de

5-9-2005 (46º dia)

Prazo ﬁnal no Congresso

19-9-2005 (60 dias)

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-Sol
– AL) – A Presidência comunica ao Plenário que a
Medida Provisória nº 257, de 2005, que “Abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios do Desen-
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volvimento Agrário e da Integração Nacional, e de
Encargos Financeiros da União, no valor global de
R$1.214.000.000,00 (um bilhão, duzentos e quatorze
milhões de reais), para os ﬁns que especiﬁca”, será
encaminhada, nos termos do § 6º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, após o término
do prazo para recebimento de emendas.
Fica estabelecido o seguinte calendário de tramitação:
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PMDB
Ney Suassuna
Maguito Vilela
João Batista Motta

Luiz Otávio
Gerson Camata
Leomar Quintanilha

Bloco de Apoio ao Governo(PT/PSB/PL)
Delcídio Amaral (PT)
Siba Machado (PT)
Antônio Carlos Valadares (PSB)
PDT

MPV Nº 257

Osmar Dias

Publicação no DO

vago

22-7-2005

PTB

Emendas

até 28-7-2005
(7º dia da publicação)

Mozarildo Cavalcanti

Prazo ﬁnal na Comissão

22-7-2005 a 4-8-2005
(14º dia)

Valmir Amaral

Remessa do Processo à CD
Prazo na CD
Recebimento previsto no SF

18-8-2005
19-8-2005 a 1º-9-2005
(42º dia)

Se modiﬁcado, devolução
à CD

1º-9-2005

Prazo para apreciação das
modiﬁcações do SF, pela CD

2-9-2005 a 4-9-2005
(43º ao 45º dia)

Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de

5-9-2005 (46º dia)

Prazo ﬁnal no Congresso

Titulares
Paulo Rocha
Colombo
Wilson Santiago
Mendes Ribeiro Filho

Benjamin Maranhão
Asdrúbal Bentes
PFL

Rodrigo Maia
Roberto Brant

Murilo Zauith
Kátia Abreu
PSDB

SENADORES

Dimas Ramalho

Eduardo Paes
PP

José Janene

Mario Negromonte
PTB

José Múcio Monteiro

Ricarte de Freitas
PL

Sandro Mabel

Miguel de Souza
PPS

Suplentes
Eduardo Azeredo(PSDB)
Rodolpho Tourinho (PFL)
Demóstenes Torres (PFL)
vago

Fernando Ferro
Henrique Fontana
PMDB

19-9-2005 (60 dias)

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)

Suplentes
PT

Alberto Goldman

José Jorge (PFL)
Álvaro Dias (PSDB)
Tasso Jereissati (PSDB)
César Borges (PFL)

vago
DEPUTADOS

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-Sol
– AL) – O Senhor Presidente da República adotou em
21 de julho de 2005, publicou em 22 do mesmo mês e
ano, e retiﬁcou em 25 de julho do corrente ano, a Medida
Provisória nº 258, de 2005, que “Dispõe sobre a Administração Tributária Federal e dá outras providências”.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e
seus parágrafos, ﬁca assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Titulares

Sérgio Zambiasi
*PP

4-8-2005
de 5-8-2005 a 18-8-2005
(15º ao 28º dia)

Prazo no SF

vago
vago
vago

Rogério Teóﬁlo
PSB

Renato Casagrande

Dr. Ribamar Alves
*PSC

Costa Ferreira

Zequinha Marinho

*Designação feita nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.
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De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN, ﬁca
estabelecido o seguinte calendário para a tramitação
da matéria:
– Publicação no DO: 22-7-2005
– Designação da Comissão: 25-7-2005 (SF)
– Instalação da Comissão: 26-7-2005
– Emendas: até 28-7-2005 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 22-7-2005 a 4-8-2005
(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 4-8-2005
– Prazo na CD: de 5-8-2005 a 18-8-2005 (15º ao 28º
dia)
– Recebimento previsto no SF: 18-8-2005
– Prazo no SF: de 19-8-2005 a 1º-9-2005 (42º dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 1º-9-2005
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD: de 2-9-2005 a 4-9-2005 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
5-9-2005 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 19-9-2005 (60 dias)
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-Sol
– AL) – O Senhor Presidente da República adotou
em 21 de julho de 2005, publicou em 22 do mesmo
mês e ano, e retiﬁcou em 25 de julho do corrente ano,
a Medida Provisória nº 259, de 2005, que “Altera a
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe
sobre a organização da Presidência da República e
dos Ministérios, autoriza a prorrogação de contratos
temporários ﬁrmados com fundamento no art. 23 da
Lei nº 10.667, de 14 de maio de 2003, altera o art. 4º
da Lei nº 8.745, de 9 dezembro de 1993, e dá outras
providências”.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e
seus parágrafos, ﬁca assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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Bloco de Apoio ao Governo(PT/PSB/PL)
Delcídio Amaral (PT)
Siba Machado (PT)
Antônio Carlos Valadares (PSB)
Osmar Dias

vago
PTB

Mozarildo Cavalcanti
*PP
Valmir Amaral

vago
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PT

Paulo Rocha
Colombo

Fernando Ferro
Henrique Fontana
PMDB

Wilson Santiago
Mendes Ribeiro Filho

Benjamin Maranhão
Asdrúbal Bentes
PFL

Rodrigo Maia
Roberto Brant

Murilo Zauith
Kátia Abreu
PSDB

Alberto Goldman

Eduardo Paes
PP

José Janene

Mario Negromonte
PTB

José Múcio Monteiro

Ricarte de Freitas
PL

Sandro Mabel

Miguel de Souza

Dimas Ramalho

Bloco Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB)
Eduardo Azeredo(PSDB)
Rodolpho Tourinho (PFL)
Demóstenes Torres (PFL)
vago
PMDB
Ney Suassuna
Maguito Vilela
João Batista Motta

Sérgio Zambiasi

PPS
Suplentes

José Jorge (PFL)
Álvaro Dias (PSDB)
Tasso Jereissati (PSDB)
César Borges (PFL)

vago
vago
vago

PDT

SENADORES
Titulares
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Luiz Otávio
Gerson Camata
Leomar Quintanilha

Rogério Teóﬁlo
PSB

Renato Casagrande

Dr. Ribamar Alves
*PRP

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

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN, ﬁca
estabelecido o seguinte calendário para a tramitação
da matéria:
– Publicação no DO: 22-7-2005
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– Designação da Comissão: 25-7-2005 (SF)
– Instalação da Comissão: 26-7-2005
– Emendas: até 28-7-2005 (7º dia da publicação)
– Prazo ﬁnal na Comissão: 22-7-2005 a 4-8-2005
(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 4-8-2005
– Prazo na CD: de 5-8-2005 a 18-8-2005 (15º ao 28º
dia)
– Recebimento previsto no SF: 18-8-2005
– Prazo no SF: de 19-8-2005 a 1º-9-2005 (42º dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 1º-9-2005
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD: de 2-9-2005 a 4-9-2005 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
5-9-2005 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 19-9-2005 (60 dias)
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-Sol
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio,
pela Liderança do PSDB, pelo tempo que entender
necessário.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Com revisão do orador.) – Obrigado, Srª Presidente.
Srª Presidente, início lendo matéria do jornal O
Globo, de 23.07, intitulada: Banco Popular Abriu Contas Sem Avisar Clientes. Instituição usou cadastro da
rede varejista Lojas Marabraz para inﬂar resultados na
gestão de Ivan Guimarães.
É da jornalista Geralda Doca.
Quem primeiro argüiu dúvida sobre o Banco Popular foi o Senador Tasso Jereissati, numa reunião da
Bancada do PSDB e, a partir daí, começamos a estudar
as matérias em torno desse tal Banco Popular.
Quando inquiríamos o Sr. Ivan Guimarães, na Comissão de Assuntos Econômicos, chegou um e-mail
ou um telefonema para um assessor do Senador Tasso. Estava na minha vez de inquirir; então perguntei
a ele o que estava no papel que me passaram: se ele
conhecia Marcos Valério, se ele conhecia SMP&B e
se ele conhecia DNA. Percebi que houve uma troca
de cor, uma literal troca de cor no cidadão que estava
depondo, o Sr. Ivan Guimarães.
Depois, na reunião secreta – que não havia nenhuma razão para ter sido secreta, porque eram dados
de orçamento, não tinha nada que esconder aquilo do
grande público –, ﬁz de novo a pergunta e percebi que
não havia resposta adequada, ou seja, eu não sabia detalhes sobre SMP&B, DNA, Marcos Valério, mas sabia
que o Sr. Ivan Guimarães não gostava do assunto. Fui
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para aquela tribuna à tarde e perguntei a vários Senadores – e creio que a V. Exª também, Srª Presidente – se
alguém havia visto em algum momento propaganda do
Banco Popular. Perguntei a seguranças da Casa mais
adiante, perguntei a jornalistas, perguntei a pessoas
que passavam, que transitavam pelas dependências do
Congresso Nacional e ninguém havia visto ou ouvido
nenhuma propaganda do Banco Popular.
Ou seja, o Banco teria gasto com microﬁnanças, não com microcrédito, alguma coisa tipo R$20
milhões e só de propaganda despendeu outros R$24
milhões. Como não se viu a propaganda é que não
se fez a propaganda. Começamos a entender que
ali estava um dos alicerces desse tal “mensalão”
tão propalado e, hoje, a meu ver, tão comprovado,
tão demonstrado. Portanto, peço a transcrição nos
Anais da Casa desta matéria da jornalista Geralda
Doca, de O Globo.
Srª Presidente, outro dia aconteceu algo que me
pareceu extremamente arbitrário com o ex-Prefeito de
campina Grande, Sr. Cícero Lucena, que recebeu farta solidariedade de muitos Senadores neste plenário,
como o Senador Antonio Carlos Magalhães, que aqui
chega, o Senador José Agripino, eu próprio e tantos
outros. Fui a Campina Grande naquele dia e lá encontrei
uma população muito chocada com o episódio. O que
mais diziam para mim era: Sílvio Pereira solto, Delúbio
solto, toda essa turma solta e prendem alguém que
responde a um processo administrativo, talvez com
irregularidade, talvez sem irregularidade. Mas parecia
um remédio amargo, exagerado. Sem haver má-fé da
delegada da Polícia Federal – encontrei lá um delegado
do melhor nível, o Sr. Gustavo Gominho, interessado
em respeitar a integridade física e moral do Sr. Cícero
Lucena, que se considerava quase um preso político
–, percebi que o erro começara a ser induzido pela
Corregedoria-Geral da União.Mandaram técnicos lá e,
praticamente, sem conceder direito de defesa ao Sr.
Cícero Lucena, no fundo, buscavam estabelecer uma
relação política que, quem sabe, aliviasse o Governo
dessa carga tão pesada de críticas que vem sofrendo. E aí me pareceu impressionante que o Tribunal de
Contas da União já tivesse considerado regulares os
contratos relativos às obras questionadas pela Corregedoria-Geral da União. Portanto, eu disse lá e disse
a quem quis me ouvir, desta tribuna também, que, naquele momento, a CGU estava tentando se sobrepor
ao Tribunal de Contas da União.
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Não sou a favor da extinção da CGU. Trocar a
direção, quem sabe. Eu sou a favor de se impedir que
a CGU, por razões políticas menores, tente se sobrepor ao Tribunal de Contas da União. Então, o Tribunal
de Contas da União diz que aprova as contas, aí vem
a CGU, diz que não vale, e isso resulta na prisão de
um cidadão.
Mas muito bem. Vi aqui no Correio Braziliense...
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– V. Exª me permite um aparte?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com
muita honra, Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Eu até recebi do Presidente do Tribunal de Contas
da União uma carta, uma nota, em que ele dizia que
os jornais não foram ﬁéis, então ele achava por bem
esclarecer e tal. Ninguém é contra a investigação das
obras mal-feitas ou que mereçam a ação do Tribunal
de Contas do Governo ou até da própria Corregedoria
da União, que não tem nenhum mérito porque não tem
caráter. Até aí tudo bem, é preciso punir. Se há aditivos
errados, os responsáveis têm que pagar. O espetáculo
da Polícia Federal prendendo um Prefeito, que foi Governador, que foi Ministro de Estado, isso é que precisa
acabar. É contra isso que estamos verberando e que
queremos falar. Mas ontem o Dr. Paulo Lacerda, que
é um homem até respeitável e respeitado, um grande
delegado, faz uma aﬁrmativa, no jornal O Globo, que é
inacreditável. E eu sofro porque Márcio Thomaz Bastos
é meu amigo e uma vítima. Ele só conta ao Dr. Márcio
Thomaz Bastos o que vai acontecer às 8h30min ou
às 9 horas, para que ele não leia no jornal. Eu tenho
a impressão de que é uma inversão. Tenho a impressão de que quem manda acima do Paulo Lacerda na
Polícia Federal é Márcio Thomaz Bastos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E eu
sempre achei que o Ministro acordasse mais cedo, às
7 horas ou às 6h30min, para dar uma caminhada, ler
os jornais e ouvir as rádios.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Não, ele faz isso, é verdade. Agora, a desculpa do
Paulo Lacerda é que é inacreditável, dizer que dá a
notícia a ele a essa hora, como se não fosse ele um
homem a cumprir as determinações do Ministro da
Justiça. Eu confesso que não entendi nada. Eu não ia
falar isso, pretendia fazer uma carta ao Doutor Márcio
Thomaz Bastos, mas preﬁro, por intermédio do discurso de V. Exª, levar ao conhecimento do Ministro,
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meu amigo, que ﬁquei muito triste com essa subversão da ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Antonio Carlos, por razões até compreensíveis, a
informação que tenho é que, numa operação dessas
da Polícia Federal, por volta de quatro da manhã eles
entregam os documentos, dão um brieﬁng para cada
agente que vai participar. Isso é compreensível. É para
o agente não vazar, não contar para a família, que por
sua vez conta para o melhor amigo. De melhor amigo
em melhor amigo, pode vazar uma operação muitas
vezes meritória. Isso é compreensível. O que não é
compreensível é o Ministro não saber. É algo ser feito
à revelia do Ministro, que tem toda a responsabilidade
de não vazar, até porque ele é capaz de pedir a demissão do Sr Paulo Lacerda se quiser ou de mantê-lo
se achar que deve.
Srª Presidente, em prosseguimento ao meu arrazoado, quero dizer que para mim foi isso. Muito bem. Eu,
então, recebo aqui notícia do Correio Braziliense, do
jornalista Paulo de Pádua, com uma declaração – esta
sim destemperada e esquisita – do Subcontrolador-Geral da República Sr. Jorge Hage Sobrinho, classiﬁcando
de ridícula, de má-fé e de total ignorância declaração
minha, defendendo a extinção da Controladoria.
Primeiro, eu não defendi a extinção da Controladoria. E este Governo mentiu quando disse que ele
criou a Controladoria. Esse órgão se chamava Procuradoria-Geral da União, da qual a Drª Anadir Mendonça
foi a primeira Ministra-Chefe. Fez ela um trabalho sem
estardalhaço e com muito mais seriedade do que hoje.
Então, eu não pediria a extinção da Controladoria, que
meramente trocou de nome. Eu peço e exijo que não
se sobreponham mais ao Tribunal de Contas da União.
Peço e exijo que parem de chancelar arbitrariedades
do Governo Lula contra adversários e parem de justiﬁcar malfeitos de aliados do Presidente Lula.
Quanto ao Sr. Jorge Hage, até estranho essa
valentia toda. Não tenho nada contra quem foi da
Arena, do PDS ou de qualquer lugar. Sou contra o
vira-casaca.
Quando estourou o movimento de redemocratização, lá estava S. Exª, que era da Arena, foi prefeito indireto de Salvador e tocou fogo em uma favela.
Depois, fez parte aqui de um grupo, o Movimento de
Unidade Popular do PMDB, ou algo assim. Mas tinha
tocado fogo em favela antes.
Eu deveria ter fundado o PSDB. Eu estava no
Partido Socialista Brasileiro quando surgiu o PSDB, de
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fato o Partido que eu queria. Quando ele apareceu, por
razões locais eu não pude entrar nos primeiros meses,
mas o ﬁz assim que pude, e é o meu Partido deﬁnitivo. Encontrei lá o Sr. Hage como esquerda do PSDB.
Tomei um susto! E um dia estavam lá ele e uma ﬁgura
de quem eu discordava, mas que amava, a Deputada
Cristina Tavares, e mais alguns contra a candidatura
do Sr. Roberto Magalhães a Vice-Presidente da República na chapa de Mário Covas. Roberto Magalhães
seria de Direita.
Aquilo era algo grotesco. Era até grosseiro o Sr.
Hage ser de esquerda. Meu Deus do céu, isso é querer esconder o passado de queimador de favela, de
bajulador do regime militar, de quem não respeitou os
direitos humanos ao longo de toda a sua trajetória. De
repente, por causa de histeria, ele imaginou que virou
de esquerda.
Esquerda não tem nada com histeria, mas com
proposta, de preferência cientíﬁca, de transformação
do mundo que aí está. Mas eu não vou perder tempo
com o Sr. Hage.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Mas V. Exª deve salientar que ele, na prefeitura, foi
um desastre. Inclusive tocou fogo em uma favela das
mais humildes, com uma perversidade que caracteriza a sua ﬁgura.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Como
ele agora se diz de esquerda, teria sido um incêndio
progressista; como ele se diz ético, então um incêndio
ético. Enﬁm, ele deveria parar com essa pantomima,
com essa brincadeira.
Eu cito outro exemplo das contradições dessa
tal CGU. Aqui está escrito: “Fortes assume Cidades
e já tem de se defender”. O Ministro Márcio Fortes é
uma pessoa, a meu ver, séria. É uma pessoa operosa
e séria que foi um excelente secretário-executivo do
Ministro Pratini de Moraes, no Ministério da Agricultura,
no Governo passado. E, se foi indicado pelo Deputado
Severino Cavalcanti*, pelo PP ou por quem quer que
seja, isso não tira o seu mérito. Já o saudei da tribuna como alguém que, se deixarem, realizará um bom
trabalho pelo Ministério das Cidades.
Ele estava sendo investigado pela atual Controladoria-Geral da União*, que estaria apontando indícios
veementes de irregularidades em determinado processo contra ele, quando era secretário-executivo do
Governo passado. Então, está clara a revanche. Não
importa que estivesse trabalhando, servindo muito
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bem ao Ministro Furlan. O importante era a revanche
em relação ao Governo passado.
Segundo matéria de Leonencio Nossa e Ana
Paula Scinocca, publicada em O Estado de S.
Paulo, sucursal de Brasília, o atual Ministro Márcio
Fortes* diz: “Vamos ler o Diário Oficial, que publicou o acórdão do Tribunal de Contas da União”*,
enfatizando que o TCU arquivou por sete votos a
zero o processo envolvendo sua conduta no caso
da Poliedro Informática.
Quer dizer, o Tribunal de Contas da União arquiva um processo por sete votos a zero, e a Controladoria-Geral da União, no seu instinto de revanche,
na sua mesquinharia patológica, resolve perseguir
até mesmo alguém integrado ao Governo Lula. Sem
dúvida alguma, é um técnico competente e que, até
hoje, só me deu motivos para ter orgulho da amizade
que tenho por ele, que espero não ver desmerecida
em momento algum.
Em outro trecho, diz a reportagem de O Estado
de S. Paulo: “Márcio Fortes evitou comentar se os auditores da CGU o perseguem”*. O Ministro aﬁrma: “Só
digo que sempre respeitei decisões do TCU”. Vejam
que resposta elegante. Ele não diz que é perseguido,
mas apenas: “Só digo que sempre respeitei decisões
do TCU, favoráveis ou desfavoráveis.” E completa:
“Respeito as leis e o Tribunal de Contas da União.” Em
outras palavras, ele quis dizer com clareza que não dá
muita bola para o julgamento da tal Controladoria-Geral
da União, que foi, à revelia do Tribunal de Contas da
União, buscar persegui-lo. Se a Controladoria-Geral
da União fosse realmente neutra ela teria feito algo
extremamente simpliﬁcado.
Foi bom eu ter pegado um avião. Foi incômodo,
mas peguei um aviãozinho e fui conferir o caso do Cícero Lucena, Senador Antonio Carlos Magalhães. E
descobri algo terrível: é gritante e grosseira a corrupção
da ex-Prefeita de Campina Grande, do PT, inclusive
com apropriação de dinheiro de convênio da fundação
de saúde, embolsado em contas de pessoas da família,
coisas desse tipo. Isso já foi dito pelo Senador Efraim
Morais aqui sem contestação.
Então, eu disse: Meu Deus, Campina Grande
está a 120 km de João Pessoa! Essa CGU volta a sua
ira contra alguém que tinha as suas contas aprovadas
pelo TCU e não vê o que se passava de descalabro na
Prefeitura petista a 120 km de distância? Se isso não
é má-fé, não sei que nome dar.
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Agora, é preciso – e estou aqui às ordens, como
sempre – que o Sr. Jorge Hage coloque mais a cara de
fora, de preferência junto com seu Ministro, para que eu
os enfrente, porque vejo aí a ﬁgura da incoerência, vejo
aí a ﬁgura da mesquinharia. Tudo o que eu não queria
na vida era servir um dia a um cargo público em que
dissessem para mim: “O seu papel é chancelar o que
faço de errado; o seu papel é perseguir meus inimigos.”
Eu diria: “O senhor vá para inferno, Sr. Presidente da
República, porque preﬁro catar papel na rua, preﬁro
tocar violão – e nunca toquei violão na vida – em boate de noite, do que chancelar o que o senhor faz de
errado e perseguir seus adversários.” Isso é um papel
ridículo, ridículo mesmo.
Então, insisto que houve uma perseguição, que
começou na CGU, contra o Sr. Cícero Lucena, e que,
mais além, evoluiu para cima do Ministro Márcio Fortes, que, com muita diplomacia e elegância, diz que
sempre respeitou o TCU e as leis. Se ele fosse uma
pessoa mais do tipo de algumas outras, talvez do
seu e do meu, Srª Presidente, diria que está pouco
se lixando essa CGU, que está aí sem conseguir se
implantar, até porque difere completamente do recato, da seriedade e da aplicação com que trabalhava
a Ministra Anadyr de Mendonça, aplicada, correta,
digna, justa. Ela, pura e simplesmente, procurava fazer o seu trabalho, de preferência em comum acordo
com o Tribunal de Contas da União e com as comissões de ﬁscalização do Congresso Nacional, e nada
de holofote.
E não me parece que o caso em tela seja um
caso de holofote. É mais uma questão de coerência: serviram tanto a outros regimes, já tocaram fogo
em favela, o que custa agora servir ao novo rei? E
aviso ao Presidente Lula que ele não é o último rei,
não. Essa gente tem saúde. Então, o próximo rei,
se brincar, será servido por essa gente novamente.
O próximo rei, se brincar, terá essa gente aqui, fazendo qualquer papel, porque quem se presta para
isso presta-se para qualquer coisa. E, portanto,
quem se presta para qualquer coisa é alguém que
não merece que lhe demos muita atenção, e atenção respeitosa.
Estou aqui dizendo o que penso dessa gente.
Não tenho respeito mesmo, não. Não tenho respeito
e creio que quem está acabando com a CGU não sou
eu. Até aprovo a idéia, mas quem está acabando com
a CGU é essa gente, que recebeu do Ministro Márcio
Fortes o seguinte julgamento, ao ser perguntado sobre
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se foi perseguido pela CGU: “Só digo que sempre respeitei decisões do TCU, favoráveis ou desfavoráveis.”
E completa o Ministro, em um exemplo de elegância:
“Respeito as leis e o Tribunal de Contas da União”.
É impressionante como, em duas frases, consegue o Ministro exercitar o seu poder de síntese. Por
isso, é um executivo público tão festejado e, a meu ver,
tão capaz de ser um oásis de competência, nesse Governo incompetente do Presidente Lula.
E mais ainda: vai parecer irônico o que vou dizer,
mas a coisa mais competente que o Presidente fez,
nessa sua falsa reforma ministerial, foi precisamente
escolher um nome do PP. Então, posso dizer que o
Presidente Severino Cavalcanti está dando uma lição
de competência ao Presidente Lula, que não soube
escolher. A imposição do Presidente Severino Cavalcanti levou lá um homem que, a meu ver, será muito
mais producente do que o Ministro Olívio Dutra, que
estava num pé e noutro para ser mantido e, depois que
não foi mantido, saiu indignado falando em refundar o
PT. Deus me livre!
Eu tinha uma tia que dizia assim: “Meu Deus,
me leve, me mate!” São frases que as nossas velhinhas têm mania de dizer. Ainda está cedo para
morrer, enfim, mas seja digno o tempo todo, Ministro! Não fique com essa história de, depois que
perde o cargo, ter indignações. A indignação vem
com cargo ou sem cargo. Lembre-se de Mário Martins, que, eleito Deputado Federal pela UDN, discrepou do Partido em algo programático, entregou
o mandato para a UDN e foi para casa. Lembre-se
de Oscar Corrêa*, que discordou da UDN em algo
programático – estava mais em final de mandato
–, cumpriu o mandato e não se candidatou a mais
nada. Lembre-se de que existe a figura de entregar
cargos. Se está indignado e crendo que tem más
companhias, diga isso enquanto é Ministro e deixe
de ser Ministro! Mas a indignação vem sempre depois. Está sendo um striptease moral isso aí.
Portanto, entendo que é irônico, mas o lado competente dessa reforma virá precisamente pelo PP do
Sr. Severino Cavalcanti.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – V. Exª será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Magalhães, como orador inscrito, e depois ao Senador
Ney Suassuna, como Líder.
Se V. Exª quiser, Senador Sibá, poderá inscreverse, pois não há mais oradores na lista.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Srª
Presidente, quero manter minha inscrição como Líder.
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – V. Exª está inscrito, após os Senadores Antonio
Carlos Magalhães e Ney Suassuna.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, “queres conhecer o Inácio? Coloca-o no Palácio”. Esta frase
não é minha, mas de um escritor baiano, João Ubaldo
Ribeiro, que fez um artigo perfeito sobre a situação que
o Brasil atravessa, principalmente os momentos em que
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vive o Presidente da República. Como os intelectuais
brasileiros e muitos petistas, é um desenganado, que
traduziu em artigo publicado ontem, intitulado “O que
é isso, companheiro?”, toda a sua indignação e toda a
sua revolta com o que está acontecendo no Brasil.
Quando o Senhor Presidente da República, num
gesto ousado, próprio dos que estão desesperados,
declara-se – ele próprio é quem declara – modelo de
ética e moral do Brasil na situação em que vivemos,
evidentemente, tudo está perdido.
Pergunto eu, agora que estão na desgraça, talvez por culpa deles próprios, quem nomeou José Dirceu, quem nomeou Delúbio, quem nomeou Silvinho,
o célebre Silvinho, do Land Rover. Tudo isso foi feito
à revelia do Presidente Lula, que agora quer fazer um
mensalão, como alguém disse, com muita propriedade, na revista, através dos Ministros do PMDB? Evidentemente, isso não pode acontecer. Ele – e eu hoje
serei muito sintético – é o responsável por tudo isso.
Daí solicitar que ele responda, pelo seu Líder, ou até
mesmo pelo Senador Sibá Machado – coitado! –, que
está sofrendo tanto, ao que vou perguntar.
Em primeiro lugar, pergunto se ele sabia ou não
sabia – é claro que sabia – do mensalão. Foram tantos
que lhe disseram, que não era possível que ele não
acreditasse em um só.
Em segundo lugar, indago se ele sabia ou não
sabia que seu ﬁlho levara cinco milhões para a sua
empresa pagos pela Telemar. Isto é gravíssimo! Isto é
gravíssimo porque pega em casa. Não tenho nenhum
prazer em atacar o familiar de quem quer que seja,
principalmente do Presidente da República, mas uma
explicação, já que o assunto veio à baila, o Presidente
deve à Nação. Ele deve responder em que condições
o gênio do seu ﬁlho Fábio recebeu cinco milhões da
Telemar. Ninguém explica, nem a Telemar, nem a Presidência da República. Mas isso não pode ﬁcar nessa
situação. Há uma comissão de inquérito que vai saber disso. Se não souber, não está cumprindo com as
suas obrigações.
Outro ponto, talvez mais importante. Já que o
dinheiro do PT é de Delúbio e de outras fontes de corrupção, o Presidente da República tem que explicar o
empréstimo que tomou como Presidente da República
ao PT, de quase R$30 mil.
O Presidente da República não pode silenciar e deixar que a Presidência diga “isso é uma coisa do PT”. Se
for uma coisa do PT, pior, pois o Presidente da República
está usando para si dinheiro do fundo partidário. Tem-se
que se saber essas coisas e tantas outras, mas essas
dizem respeito à pessoa do Presidente da República,
que não pode se esquivar de mandar pelo menos uma
carta ao seu Líder para explicar ao Congresso Nacional.
Fora daí, está incorrendo em crime de responsabilidade
e todas as fórmulas serão ruins para o Presidente, até
porque todos sabem que ele gosta da vida. Aliás, eu sei
disso há muito tempo, mas o PT só veio saber agora. Ele
gosta do que é bom, ele gosta de gastar. Está até, para
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satisfação nossa, se vestindo melhor. Mas que não seja
com o dinheiro do PT ou do fundo partidário, depois dizendo que o PT é que tem que explicar.
V. Exª pode explicar, Senador Sibá Machado?
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Cheguei
neste minuto.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Eu repito. V. Exª pode explicar os quase R$30
mil que o Presidente da República tomou emprestado
ao seu Partido?
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Vou seguir
a mesma linha do Senador Aloizio Mercadante porque
não tenho a informação precisa. Mas sei que houve um
momento em que o Aloizio Mercadante era dirigente da
Executiva Nacional e precisou viajar e lhe foi feita uma
concessão, que não é empréstimo, uma concessão de
adiantamento de diárias, para pagamento de despesas
nas viagens. O Presidente Lula, certamente, deve ter
tido esse mesmo tipo de problema naquela época e
recebeu esse adiantamento. Eu preciso saber se foi
um depósito ou se foram vários depósitos...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Ele tem direito a diária, tem hotel pago, ﬁca nos
palácios pagos pelos governos que o convidam...
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Não, nesse momento ele não era Presidente da República.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Quando recebeu os quase R$30 mil? Era,
sim, senhor.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Não, não
era Presidente da República.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Era Presidente da República.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Foi no
momento da transição de Governo, após as eleições
e antes da posse.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Explique melhor isso. Peça uma carta a ele ou ao
seu Partido. Eu acho que isso é importante, é grave.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Com isso
eu posso me comprometer, Senador. Com certeza,
posso trazer uma resposta, não só para V. Exª, mas
para a Casa como um todo.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V. Exª
me concede um aparte, Senador Antonio Carlos?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Para o Brasil.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Com
certeza. Farei isso, com toda segurança.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Precisamos saber de onde saiu, se foi do fundo partidário, se o fundo partidário é para ser usado
nessas coisas... Nós temos de saber.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – O fundo
partidário, sobre isso...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sobre isso e o problema do ﬁlho nós temos
que saber, para defendê-lo. É para defendê-lo no ex-
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terior, para defendê-lo em toda parte, e até para não
o atacarmos aqui.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite um
aparte, Senador Antonio Carlos?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Tenho três
considerações a fazer sobre o empréstimo. A primeira é
que, de fato, o fundo partidário não é para isso. A segunda é que, se o empréstimo foi contraído em 2002, ainda
que pagasse em 2003, já havia mistura de dinheiro contaminado do Sr. Valério, que agira na campanha, com o
dinheiro limpo do fundo partidário. Terceiro, o fato de que
partido não é banco e não tem como função precípua
socorrer seus ﬁliados. Como é que vai fazer? Sem juros,
está esbulhando os diretórios, que deixam de receber um
computador, porque, nesta economia nossa de juros tão
altos, se perdeu aquele capital. Por outro lado, se empresta com juros, eu não consigo ver um partido praticando a
usura. Alguém que precisa de empréstimo tem que ir a um
banco, onde ele, pura e simplesmente, se satisfaz e depois paga as conseqüências do contrato. Agora, digo-lhe,
Senador, que hoje estou convencido de que é difícil dizer
que as pessoas mais importantes do PT não sabiam, a
começar pelo Presidente Lula. Eu era Ministro de Estado
e estava em Ottawa, fazendo uma viagem ao Canadá,
e telefonei de lá quando houve a morte do Prefeito de
Santo André, meu colega Deputado Celso Daniel. Liguei
para o Presidente Fernando Henrique, que me prestou
os esclarecimentos, e liguei, depois, para todo mundo do
Palácio para saber – eu tinha que começar uma viagem
de volta imediatamente, e não era tão fácil –, e liguei para
uma pessoa muito importante do PT. Frisei para V. Exª que
era complicada a minha volta, pois eu estava no Canadá
e tive que ir para outro lugar. Fui a Toronto, de onde peguei um avião para São Paulo e de lá para Brasília. Isso
demorou o tempo que sabemos que toma uma viagem
nessas condições. Eu liguei para o alto dirigente do PT e
falei: “Fulano, como está aí? Minha solidariedade. Eu tinha uma relação pessoal muito boa com o Celso Daniel”.
Aí ele me diz algo assim: “Arthur, estão matando nossos
companheiros”. Queria assumir uma espécie de vitimologia. “Estão assassinando nossos companheiros. Mataram
o Toninho, lá de Campinas. Estão matando fulano de tal”.
E fui, talvez pela neve – a cidade estava um presépio –,
fui capaz de uma certa premonição. Eu disse: “Fulano,
pega leve com essa história de dar a entender que houve
gente interessada na morte do Celso Daniel, porque isso
aí é quase que uma acusação. Como a principal força
de oposição a vocês somos nós, ﬁca chato a gente ﬁcar
ouvindo isso. Conhecendo o Presidente Fernando Henrique como conheço, ele vai dar a vocês toda a cobertura,
vai dar a vocês todo o apoio”. Muito bem, aí tomo o avião
para Toronto – isso era de noite –; no dia seguinte, Toronto
para São Paulo; São Paulo para Brasília. Quando cheguei
aqui, Senador Antonio Carlos, já havia mudado o disco.
A conversa já não era essa de “estão matando nossos
companheiros”. Alguma coisa já havia surgido nas inves-
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tigações que levou os altos dirigentes do PT – não tem
relação com a ﬁgura descente, honrada e de bem como o
Senador Sibá Machado – a compreenderem que a melhor
versão para eles era a do crime comum, porque a outra
versão era pior. Senadora Heloísa Helena, 48 horas, no
máximo, foram suﬁcientes para se acabar com aquele
discurso indignado. Eu vim para cá dizendo: vou ter que
debater com essa gente, pois eles insinuam que a morte foi feita a mando do Governo do Fernando Henrique;
vou ter que rebater esse absurdo. Mas, em 48 horas, no
máximo, eles mudaram o disco e começaram a aceitar
imediatamente a versão cômoda de crime comum. Hoje
sabemos que não foi crime comum, coisa alguma; foi crime de conotação política, envolvendo corrupção e toda a
sorte de mazelas, enﬁm. Então, alguém que já viveu tudo
isso não tem o direito de dizer que é inocente, que é ingênuo, e nem nós queremos o País governado por ingênuos;
queremos o País governado por pessoas capazes de saber tudo, que tenham sexto sentido. O Presidente tem que
ter olhos nas costas e ter os dois da frente bem abertos e
procurar olhar por todos os seus poros, por todas as suas
possibilidades, olhar mesmo, atento ao que signiﬁcaria o
dano à coisa pública, o dano à imagem do seu Governo, o
dano aos interesses do povo brasileiro. Portanto, V. Exª faz
um discurso realista, que corresponde um pouco a esse
desalento, porque era para estarem falando a verdade já;
não era para procurar jogar véu de noiva, ou véu de fumaça, ou véu de neve, ou o que seja sobre os olhos de uma
Nação, pois que ela – Nação – está com os seus olhos
bem abertos. Ela não está sendo ilaqueada. Engano de
quem pensa que está enganando ou embaindo a boa-fé
da Nação brasileira ainda hoje.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Senador Arthur Virgílio, agradeço a V. Exª o
aparte.
V. Exª se refere a um ponto no qual eu queria pegar o PT. Mostra que Delúbio já irrigava o caixa do PT
em 2002. Conseqüentemente, esse dinheiro pode ter
sido de uma dessas instituições que davam dinheiro
a Delúbio para ter facilidades no futuro Governo da
República, como tiveram. Já se contabilizam R$160
milhões para mensalões e outras coisas mais. Até de
automóvel Land Rover o pessoal do PT gosta. Preferem
logo uma marca importante para demonstrar que eles
são, realmente, ﬁguras “sérias”, “corretas”, “honestas”
– é claro que essas palavras têm aspas.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me
permite 10 segundos? Os sujeitos que comandam o
aparelho de um partido são chamados apparatchiks
em russo. Mas esse chiks é com “s”. Alguém hoje na
imprensa fez um trocadilho para o pessoal do Land Rover, dizendo que esse era o “apparat chique”, porque o
carro é chiquérrimo. Cá para nós, o Land Rover é um
carrão, é um carraço. É possível até dirigir mal, porque
quem leva prejuízo são os outros. É fantástico!
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Meus senhores, esta situação não pode perdurar no País.
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Não o posso chamar companheiro, mas João
Ubaldo o chamou, no artigo “O que é isso, companheiro?”. “Queres conhecer o Inácio? Coloca-o num
palácio”. Essa é a situação do Brasil.
Peço transcrição do artigo, certo de que o Senado
todo precisa conhecê-lo, desse grande baiano que é
João Ubaldo, mostrando a sua desilusão em ter votado
num petista. Hoje abandonou o Partido, talvez – quem
sabe? – vá pedir lugar em outro Partido. É o Presidente
da República. É o Líder dessa Bancada.
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Há uma Senadora que toda hora faz ameaça
disso e daquilo. Que S. Exª cumpra as suas ameaças.
Estamos preparados para isso. Estou doido que venha,
porque, confesso, não darei a conﬁança do debate, mas
farei o arraso que todos desejariam fazer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento,
para a transcrição do texto do escritor João Ubaldo.
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil fez uma opção
pelo modelo rodoviário. Deixamos de lado os trens, deixamos de lado os rios, deixamos de lado toda a costa
e ﬁzemos a opção primordial pelas rodovias.
Na época do chamado “milagre brasileiro”, na
infra-estrutura rodoviária, as estradas tiveram um destaque especial e vialibizavam até mesmo uma aventura, que recebeu a denominação de Transamazônica.
Quem não se lembra, na minha geração, do milagre
da Transamazônica? “Vamos cortar a selva”. “Vamos
levar a civilização, o progresso, o desenvolvimento selva adentro”. A Transamazônica era o milagre falado na
época da revolução.
É bem verdade que, ao longo do último século,
alguns Presidentes adotaram decisões políticas e administrativas que encaminharam claramente a opção
preferencial pelo transporte de pessoas e cargas por
meio de rodovias; estradas que – diga-se de passagem –, hoje, mais do nunca, mostram-se tímidas e
insuﬁcientes para as dimensões do País e para seus
milhões de usuários.
O pior é que não é apenas tímida a rede, não é
apenas insuﬁciente a rede, mas, dos 56 mil quilômetros de estrada, 36 estão inservíveis.
Vi, com alegria, nesse ﬁnal de semana, o Presidente da República dizendo, no sindicato dos caminhoneiros, que vai consertar as estradas que encontrou
quebradas. Mas já se passaram dois anos e meio, e
tivemos poucos consertos. Outras estradas são necessárias, e, com toda certeza, é preciso que não
somente consertemos essas que estão deterioradas,
como façamos novas, e novas que sirvam não como
um capilar, mas como uma artéria para o transporte
em todo o País.
Desde que tivemos o conjunto de ações e o lançamento das bases da industrialização brasileira, o exPresidente Getúlio Vargas conduziu determinadas soluções e alternativas que foram, mais tarde, apropriadas
de forma correta e incrementadas pelo ex-Presidente
JK para a implantação da indústria automobilística nacional. Aí vieram as frotas de ônibus, de caminhões,
de veículos de passeio, e não se parou mais. Essa
teia de estradas, que tinha como ápice, como ideal a
Transamazônica, foi construída nessa época. Tivemos
dinheiro externo, o País fez um sacrifício, e estradas
e estradas foram feitas.
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Muitas até hoje, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estão apenas no ideário, na imaginação. Uma
delas, Senador Antonio Carlos, é a nossa BR-101, que
devia sair do Sul, cortar o País todo, passando pela sua
Bahia, até o outro ponto. Quantos anos se passaram,
e a rodovia ainda não foi levada adiante!
Agora, conseguimos um dinheiro do Banco Mundial que não foi para todos os Estados, mas, graças
a Deus, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco
– esse trecho – conseguiram, neste ano, quatrocentos
milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). Estão sendo liberados oito lotes, que, no próximo mês, darão início às obras.
A estrada será concluída em sua plenitude? Não.
Falta um pedaço. V. Exª, ainda outro dia, dizia que
para o trecho entre Sergipe e Bahia não existe verba,
nem está havendo esforço para que haja. Portanto, a
estrada continuará interrompida. De qualquer forma,
vi, com satisfação, o Presidente Lula reconhecer que
encontrou as estradas todas quebradas. E lamento
porque a maioria continua quebrada.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – V.
Exª me permite um aparte, Senador Ney Suassuna?
O SR. NEY SUASSSUNA (PMDB – PB) – Pois
não, Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– No governo passado, o ministro era do Partido de
V. Exª.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – É verdade.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Eliseu Padilha. Logo, ele e o Presidente Fernando
Henrique têm a culpa, mas agora tenho certeza de
que o PMDB, no Governo, colocará no Orçamento a
parte da 101 que diz respeito a Sergipe e à Bahia. Daí
o apelo que faço a V. Exª, que é o Líder desse Partido,
para nos ajudar, e ao Nordeste, neste caso.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – V. Exª
tem razão. O ministro do governo passado era do meu
Partido. Nós ﬁzemos tanta pressão, Sr. Presidente,
para que o Orçamento fosse mais folgado e pudéssemos trabalhar mais, mas, infelizmente, o grito dos
banqueiros foi mais alto, e o dinheiro, ao invés de ir
para consertar as estradas que já existiam e concluir
as outras, foi para o pagamento da dívida.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Para completar, nunca os banqueiros estiveram mais
satisfeitos do que agora.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – V. Exª
diz isso não apenas com as palavras, mas também
com a face, numa expressão de ironia. Regozijo-me
pela alegria com que V. Exª diz isso, e o pior é que,
lamentavelmente, não tenho como rebater.
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O que posso dizer é que, no que depender de
mim, estou lutando neste Governo para que o dinheiro
do imposto que criamos para esse ﬁm, a Cide, chegue
ao Ministério dos Transportes.
Não precisamos de muito. Temos um Senador
aqui, e V. Exª o conhece muito bem, o Senador Alberto
Silva, que entende de engenharia e que elaborou um
projeto interessante para a recuperação das estradas.
Mas parece um assunto encantado o das estradas.
Não se consegue avançar com a velocidade que necessitam os caminhoneiros e o País.
Fico muito preocupado com isso. Não adianta atirarmos para todos os lados, porque não vamos acertar.
Vamos atirar em relação à BR-101, cujas obras começam no próximo mês. Na minha região, está tudo arrumado, porque o dinheiro existe, é internacional. Os
oito lotes vão cumprir sua tarefa, e a estrada sairá. Só
me preocupo porque ela não é completa, de acordo
com o que eu disse e com o que V. Exª me alertou um
dia desses.
Peço ao Ministro dos Transportes e ao Presidente
da República que encontrem uma solução a ﬁm de fazer a ligação de Norte a Sul. Essa será não uma Transamazônica, com todo o ímpeto que vivemos naquela
época, quando se dizia “vamos desbravar a selva!”,
mas será importante para o turismo, para a economia,
para a segurança das pessoas e, principalmente, para
a segurança das cargas.
Passei o ﬁnal de semana na Paraíba e fui ao
sertão do meu Estado. Lá, a fronteira é muito irregular, há momentos em que temos de passar por outro
Estado. Na região fronteiriça, Senadora Heloísa Helena, à noite, ninguém anda sozinho, mas em comboio,
porque a estrada é ruim e os assaltantes estão à espreita para tomar o carro e a carga. É preciso que a
estrada esteja boa para que, com velocidade, o carro
possa “sair fora”.
É preciso segurança nas estradas. É impossível
que continuemos no modelo errôneo que escolhemos,
mas que hoje é irreversível, com estradas deterioradas
que facilitam o banditismo, que fazem custar mais caro
os alimentos, que quebram a frota e fazem com que
seja gasto mais combustível. Enﬁm, que só trazem prejuízos para o País, que escolheu esse modelo.
Era a colocação que gostaria de fazer hoje, pontuando aqui três fatos: em primeiro lugar, minha alegria pelo reconhecimento do Presidente de que é necessária a recuperação das estradas, urgentemente.
Aleluia! Até que enﬁm o Presidente se concentra em
um problema que é necessário. Em segundo lugar,
que nossa BR–101 esteja sendo levada adiante. Finalmente, que é preciso, além de melhorar as estradas, de abrir e completar as estradas planejadas, dar
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segurança aos que transportam a riqueza do País e
ao cidadão comum, que paga imposto para ter direito
não somente a estradas em boas condições, como
também a segurança, que ele merece.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR NEY SUASSUNA
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, todos recordaremos que foi no trânsito
dos anos 60 para os 70, em pleno período militar, que
o Brasil ratiﬁcou, já em última e deﬁnitiva instância, a
sua eleição pelo transporte rodoviário.
A época, que recebeu o nome de milagre brasileiro, foi plena de inversões em infra-estrutura, nos
mais distintos rincões de nosso imenso território. Destaque especial, contudo, tiveram as estradas de rodagem, viabilizando até mesmo uma aventura, já então
de incerta perspectiva, que recebeu a denominação
Transamazônica.
É bem verdade que, ao longo do último século,
alguns presidentes adotaram decisões políticas e administrativas que encaminharam claramente a opção
preferencial pelo transporte de pessoas e cargas por
meio de rodovias; estradas que, diga-se de passagem,
hoje mais do nunca, em sua grande maioria, mostramse tímidas e insuﬁcientes para as dimensões do País
e para seus milhões de usuários.
Contudo, a partir de um conjunto de iniciativas
e ações que prepararam o lançamento das bases da
industrialização brasileira, o Presidente Getúlio Vargas
conduziu determinadas soluções e alternativas mais
tarde apropriadas pelo Presidente JK, com a implantação da indústria automobilística nacional. E, desde
então, vimos se conformar a imensa frota de ônibus,
caminhões e veículos de passeio que povoam e recorrentemente congestionam as nossas rodovias e os
grandes centros urbanos.
É consensual entre nós, políticos, e a própria
sociedade – porque se trata de algo absolutamente
evidente – que as estradas brasileiras sob jurisdição
federal sofreram, nos últimos anos, um escalar processo de deterioração, que se tem traduzido em péssimos
resultados para os negócios, onerando brutalmente o
custo do transporte de cargas e mercadorias. Esse
pernicioso e quase incorrigível fato coloca em risco,
sobretudo, a segurança e a vida de milhões de brasileiros que transitam cotidianamente, a trabalho ou
a lazer, pelos descaminhos de nossa depauperada
malha rodoviária.
Faço essa pequena retrospectiva – que não pretendo, de modo algum, pessimista – para logo registrar,
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Senhor Presidente, com muita satisfação, que nunca
estivemos tão próximos de ver o início efetivo das obras
que vão concretizar um sonho bastante antigo dos
nordestinos, em especial dos paraibanos e potiguares,
irmãos e vizinhos nesse belo e apaixonante segmento
litorâneo do Brasil. É que o processo licitatório para a
escolha das empresas que farão as obras de duplicação da BR-101, no trecho que liga a Paraíba ao Rio
Grande do Norte, encontra-se em fase de conclusão.
A previsão é de que, em cerca de um mês, ou seja,
agora em agosto, o DNIT – Departamento Nacional
de Infra-estrutura de Transportes tenha encerrado o
procedimento1. Depois de duas décadas de muitas
promessas e outras tantas protelações, enﬁm, a mais
famosa rodovia brasileira, a BR-101, que liga, pelo litoral, o Rio Grande ao Rio Grande, Natal à Lagoa dos
Patos, em terras gaúchas, vai receber uma necessária
e merecida segunda pista na faixa nordestina.
A notícia é altamente auspiciosa, não apenas
para as populações de nossos dois Estados nordestinos, mas para todos os brasileiros e estrangeiros que
incluem a Paraíba e o Rio Grande do Norte em seus
roteiros turísticos, e também para os empresários que
mantêm negócios com a região.
Ao facilitar o escoamento do intenso, e por vezes
tenso, tráfego entre João Pessoa e Natal, a duplicação
da rodovia vai reduzir tempo de deslocamento e custos,
com benefícios sensíveis para a economia regional e,
em boa medida, nacional. E o mais importante: vai alterar de forma signiﬁcativa o nível de segurança e de
conforto para os milhões de usuários, compulsórios e
eletivos, daquele trecho da BR-101.
De fato, para nossa felicidade, a obra é bem mais
ambiciosa do que pode parecer à primeira vista, pois a
extensão em licitação atinge um total de 475 quilômetros, contemplando a duplicação da BR entre Natal e a
divisa Alagoas–Sergipe, com múltiplos benefícios também para outros importantes Estados do Nordeste.
O início das obras, e torcemos para que ocorra
no próximo trimestre, também se traduzirá em uma
resposta pontual do Governo do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva a uma região de intensa atividade econômica, ora em expansão, cujas principais rodovias
contabilizam um elevado índice de veículos/dia.
A obra de duplicação está dividida em vários lotes, distribuídos pelo Estado do Rio Grande do Norte,
da Paraíba e de Pernambuco.
1 Informações recolhidas pelo Serviço de Apoio Técnico/Conleg
junto ao DNIT (Sr Jonas), em 19-7-2005

Uma vez começados, os trabalhos deverão estender-se por um período de dois anos e meio. Serão
aplicados recursos federais que alcançam a ordem de
1,7 bilhão de reais, incluídas as indenizações que se-
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rão pagas pelas várias desapropriações necessárias
ao adequado traçado da nova pista.
Finalmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero ressaltar que a concretização de iniciativas
como essa – a tão almejada duplicação da BR-101
Nordeste – concorre decisivamente para impulsionar
o desenvolvimento regional e nacional brasileiro.
Logo, o Governo Federal retoma, de forma marcante, o seu papel de indutor do desenvolvimento, restabelecendo as bases e as condições infra-estruturais
mínimas para o crescimento sustentado de uma região
inequivocamente promissora, como o Nordeste.
Na condição de representante do Estado da Paraíba, em mandato popular que muito me honra e orgulha,
não poderia deixar de trazer ao Plenário desta Casa o
registro de mais esta decisiva realização governamental, ora em favor da Paraíba e do Nordeste.
Por isso, em nome dos paraibanos – e ouso dizer
que falo igualmente pelos nordestinos vizinhos de meu
Estado – quero congratular-me com o eminente Ministro
da Fazenda, Antonio Palocci; do Planejamento, Paulo
Bernardo; e dos Transportes, Alfredo Nascimento, com
a certeza de que S. Exªs, no cumprimento regular de
suas funções, e vencidos os trâmites licitatórios, vão
garantir a totalidade dos recursos necessários para a
viabilização, dentro do cronograma original, da duplicação da BR-101, no trecho que liga a Paraíba ao Rio
Grande do Norte.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Ney Suassuna.
Com a palavra o Senador Antônio Leite, pelo
tempo que entender necessário para concluir seu
pronunciamento.
Em seguida, darei a palavra a V. Exª, Senador
Eduardo Suplicy.
Com a palavra o Senador Antônio Leite.
O SR. ANTÔNIO LEITE (PMDB – MA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos dias atuais o
País vem sendo submetido a constantes surpresas
provocadas pelas notícias e novidades diárias que
recebe sobre os problemas de corrupção. São informações que dizem respeito a pessoas, suas atitudes,
seu comportamento ético, seus desvios, principalmente
no que se refere ao trato da coisa pública.
Na verdade, são notícias sobre eventos que predominantemente deprimem, golpeiam a auto-estima e,
muitas vezes, plantam nos ânimos uma certa descrença no valor da democracia.
Neste pronunciamento, Srªs e Srs. Senadores,
quero fugir dessa situação, e o faço pela lembrança
de uma ﬁgura pela qual nutro profunda consideração,
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seja pelo que ela é, seja pelo que representa para o
País nos serviços a este proporcionados pelos membros da sua família.
Reﬁro-me à Srª Marli Macieira Sarney, esposa
de S. Exª o Senador José Sarney, a D. Marli. Não tenho medo de aﬁrmar que pouco o Brasil conhece das
virtudes da D. Marli. Esposa de um político que, além
de ter sido Deputado Federal pelo Estado do Maranhão, Senador da República, também foi Governador
do Maranhão, Presidente do Congresso Nacional e
Presidente da República, é também mãe de políticos
de destacada atuação no cenário estadual e nacional. Menciono o Deputado Federal José Sarney Filho,
a Senadora Roseana Sarney e o empresário e meu
amigo Fernando Sarney.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) – V.
Exª me permite um aparte, Senador Antônio Leite?
O SR. ANTÔNIO LEITE (PMDB – MA) – Pois
não, Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Fico muito feliz de V. Exª fazer justiça a uma senhora
que considero, sem desdouro a qualquer outra que tenha exercido o cargo de Primeira-Dama do País, uma
senhora excepcional, uma mãe exemplar, uma esposa
magníﬁca e uma amiga de todas as horas. Quando V.
Exª faz justiça a Srª Marli Sarney, ﬁco satisfeito e feliz
porque o Brasil todo deveria conhecer seu discurso e
recordar como foi a atuação dela quando o seu marido
era Presidente da República. Ela serviria de exemplo
para muitas Primeiras-Damas dos Estados e do País.
Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO LEITE (PMDB – MA) – Muito
obrigado, pelo seu aparte, Senador Antonio Carlos
Magalhães.
Todo esse trajeto, percorreu-o também Dona Marli,
longe dos holofotes, longe das badalações que costumam aprisionar a vida comum dos que lhes são objeto. No silêncio! No recolhimento de sua personalidade
que tem a dimensão do sublime porque consciente da
importância de sua presença, mas sem uma palavra,
sem um gesto de comando, sem uma observação de
desagrado ou de exuberância diante do poder.
Dona Marli me faz lembra uma expressão de um
antigo livrinho, muito conhecido e extremamente cultuado pela mística católica há alguns anos, a Imitação de Cristo. É da Imitação de Cristo a frase: “No
silêncio e na quietude, cresce a alma devota”. Essa a
imagem que se me agiganta diante dos olhos ao lembrar a ﬁgura de Dona Marli. Quem de nós tem condi-

53

Julho de 2005

ções de apontar uma indiscrição de Dona Marli sobre
a atuação do Sarney no exercício dos numerosíssimos
cargos que ocupou na vida? Ou do Sarney ﬁlho como
Deputado ou diante do Ministério do Meio Ambiente?
Ou da Roseana Sarney como Deputada Federal como
Governadora do Maranhão ou como Senadora da República? Não há observação sobre D. Marli. No entanto
sempre esteve presente. No silêncio, naquele silêncio
que só as grandes almas entendem e cultivam, porque
é no silêncio que medram e se aprofundam as raízes
mais importantes e sólidas das grandes árvores, as
que produzem sombra para refrigério do ser humano
e cerne para inigualáveis e eternas obras de arte.
Eis a minha homenagem a D. Marli!
Quero também homenagear minha mãe, Srª
Margarida Felipe Leite, conhecida por D. Zuliquinha
e desejar-lhe parabéns e felicidades pelo aniversário
nesta data.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Antônio Leite.
Passo a palavra para o Senador Eduardo Suplicy,
pelo tempo que S. Exª entender necessário para concluir seu pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Heloísa Helena, Srs. Senadores, Senador Antônio Leite, em primeiro lugar, diante
da comunicação feita por V. Exª, Senadora Heloísa
Helena, quero transmitir a minha solidariedade e preocupação porque é inadmissível que, em função da
combatividade, da atuação de qualquer de nós Senadores, estejam pessoas, não sabemos quem, a ameaçar aqueles que receberam a legitimidade do voto
popular para aqui realizar um trabalho que cada um de
nós, Senadoras e Senadores, consideramos defender
o interesse público.
E, na medida em que houve telefonemas a V. Exª,
com ameaças as mais diversas a seus familiares e a V.
Exª mesma, considero importante que possa o Ministério da Justiça, por meio do Ministro Márcio Thomaz
Bastos, a Polícia Federal, na pessoa do Dr. Paulo Lacerda, tomar as medidas necessárias que resguardem
a segurança de V. Exª e de sua família.
Srª Presidente, neste último sábado, à noite, chegou uma notícia terrível para uma família no Brasil e
que ainda repercute sobre todos nós brasileiros. Todo
o Brasil levou um susto. O rapaz morto pela polícia
inglesa, no metrô de Londres, era Jean Charles de
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Menezes, que tinha nome inglês mas era um brasileiro
de 27 anos, que nada tinha a ver com atentados terroristas. Ele era eletricista.
Obviamente, somos solidários aos ingleses, à
população de Londres, que é formada por pessoas de
diversas partes do mundo. Certamente, somos solidários às vítimas do terror e condenamos toda ação de
terror. Mas, depois do atentado que matou dezenas de
pessoas e feriu centenas, praticado por terroristas suicidas que explodiram várias bombas no metrô londrino,
A Scotland Yard, conhecida pelos métodos investigativos e por só portar armas em último caso, mudou seu
sistema. Na suspeita, atira e, depois, veriﬁca quem é a
vítima. Essa prática nos obriga a pensar que a polícia
de um país desenvolvido está buscando inspiração em
métodos de países não desenvolvidos.
Não bastasse a perseguição de que se queixam
os muçulmanos e imigrantes de países árabes numa
cidade multirracial como Londres, a morte de Jean
Charles de Menezes mais parece um caso exemplar para demonstrar que os policiais não estão mais
para a polidez e a educação, mas, sim, para a caça
aos terroristas, numa verdadeira guerra. Guerra, aliás, que o Reino Unido ajudou a fazer contra um país
árabe, o Iraque, desde o início da ocupação daquele
país em 2003.
Não se sabe ao certo o número de mortos civis
iraquianos, mas a imprensa registra que passam de
20 mil. A contabilidade dos soldados mortos da coalizão liderada pelos Estados Unidos, da qual faz parte
o Reino Unido, é bem menor. Isso naturalmente não
explica nem justiﬁca atentados de homens-bomba
contra a população civil inocente, seja de onde for,
de Madri, seja de um lugar de turismo do Egito, seja
de Londres.
O terrorismo é uma praga tão grande ou pior do
que a guerra declarada, porque não avisa, porque trai
a humanidade ao acabar com a vida dos que não são
responsáveis pelos atos dos Governos dos seus países. Mas nenhuma análise, lamento, racionalização
sobre a guerra explicará à mãe, ao pai, à noiva de Jean
Charles a sua morte com vários tiros na cabeça. Seu
primo, Alex Pereira, que vivia com ele em Londres, deu
entrevistas aos jornais, apareceu na tevê emocionado
e chamou a atenção para o fato de Jean ser, como ele
e tantos milhares de outros, um brasileiro pobre que,
diante da impossibilidade de abrir um caminho na vida
no Brasil, procurou um outro país onde pudesse ter
alguma oportunidade.
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Jean chegou a tentar um visto para os Estados
Unidos. Não conseguiu e foi para a Inglaterra, onde
achava que igualmente seus conhecimentos de eletricidade poderiam ser compensados. Segundo sua
família, ele não conseguia emprego. Jean Charles era
de Gonzaga, uma pequena cidade mineira na região
de Governador Valadares, que tem um terço da sua
população morando no exterior – uma cidade de pouco mais de cinco mil habitantes.
Na tevê, seus pais dizem que desde menino chamava a atenção pela inteligência, e por isso ﬁzeram
questão que estudasse um pouco mais. Não completou o segundo grau, e fez o curso de eletricidade por
correspondência. Precisou trabalhar desde cedo para
ajudar a família de agricultores humildes. E era dele
que os familiares “esperavam alguma coisa, uma vida
um pouco melhor do que essa pobreza toda”, como
disse o pai, o Sr. Matosinhos, nos jornais de hoje de
manhã, mostrando a casa simples.
O Primeiro-Ministro Tony Blair, também hoje cedo,
lamentou profundamente a morte de Jean Charles, que
reconheceu ser inocente. Prometeu uma investigação
profunda, dizendo em seguida que a Scotland Yard está
fazendo seu trabalho em circunstâncias muito difíceis.
Pouco antes, os porta-vozes da polícia inglesa diziam
que continuarão a agir da mesma forma quando suspeitarem de alguém.
No caso de Jean Charles, ele passou a ser suspeito por morar em um bairro de operários pobres,
onde também residem muitos imigrantes árabes. A
suspeita aconteceu por ele usar, na sexta-feira, um
agasalho de nylon alcochoado –segundo os policiais,
“impróprio para a temperatura daquele dia”, o que os
levou a acreditar que estivesse carregando bombas.
Mas nas fotos do local vê-se a população com agasalhos, capas e guarda-chuvas. Chovia em Londres.
É verão lá, agora, mas quente como estamos acostumados também não é.
Jean Charles teria corrido ao ser perseguido – dizem os policiais. Mas quem é que teria ﬁcado parado
ao ter atrás de si cerca de vinte policiais que gritavam,
chamando-o de terrorista? Hoje chegaram notícias
de que o visto de permanência de Jean na Inglaterra
estava vencido, e talvez por isso ele tivesse corrido.
Seu primo Alex nega. Os brasileiros que moram em
Londres e que o conheciam também negam. Dizem
que os documentos estavam em ordem. Ontem eles
ﬁzeram uma passeata protestando contra a polícia
inglesa. Levaram a bandeira do Brasil e cantaram o
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Hino Nacional em frente ao prédio da Scotland Yard,
mesmo embaixo de chuva. As matérias de TV diziam
que, constrangidos, os policiais ingleses permitiram
que os brasileiros chegassem ao local, coisa que normalmente não é permitida.
Jean Charles é o personagem real e trágico de
um novo costume entre nós: o do jovem que é obrigado
a deixar seu país por falta de perspectiva.
A família de Jean Charles quer processar o Governo britânico. Alex e outros três primos dele receberam uma visita da advogada Gareth Pierce, conhecida
batalhadora pelos direitos humanos. O Ministro Celso
Amorim já se encontrou com seu colega inglês Jack
Straw para tratar do caso. O corpo do rapaz mineiro
deve chegar ao Brasil nos próximos dias. São providências de praxe.
Enquanto isso, nós aqui ﬁcamos pensando em
quantos Jean Charles, rapazes bons e cheios de sonhos, estamos perdendo. Com certeza ele seria muito mais útil no Brasil. É que ele tinha talento – aliás,
quantos talentos estamos perdendo ao não criarmos
oportunidades para que esses meninos se desenvolvam no Brasil? O talento de Jean Charles foi descrito
por sua mãe, que chorava na TV, mas ao mesmo tempo
falava com orgulho do ﬁlho: “Antes de aprender o bêá-bá ele já sabia juntar os ﬁozinhos da luz”. Que sua
alma tenha, agora, toda a luz que ele merece. E que
Deus nos ilumine para entender – mas não aceitar – a
morte de Jean Charles.
Srª Presidente, quero aqui apresentar um requerimento, secundando o que foi apresentado pelo Senador Arthur Virgílio, nos termos dos arts. 218, inciso
VII, e 221, do Regimento Interno, de inserção em ata
de voto de pesar pelo falecimento de Jean Charles de
Menezes, bem como a apresentação de condolências
à sua família.
Mas, quero ainda reﬂetir sobre o que tem sido
a conseqüência dessa guerra, iniciada em 2003 pelo
Governo dos Estados Unidos, com o apoio do Governo do Reino Unido, e dos governos de outros países,
como a Espanha – cujo povo inclusive acabou protestando contra, severamente, com conseqüências políticas para o Governo da Espanha de então –, como a
Austrália e outros, que apoiaram a ação dos Estados
Unidos da América.
Felizmente, o Governo brasileiro, com o apoio do
Congresso Nacional, não apoiou a ação de ocupação
do Iraque. Fico pensando: será que os Governos dos
Estados Unidos e do Reino Unido ainda não aprende-
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ram o suﬁciente para perceber que um outro caminho
se faz necessário para propiciar condições de efetiva
realização de justiça e de democracia ali no Iraque?
O Governo dos Estados Unidos, que, primeiramente na história, veio a fortalecer o Governo de Saddam Hussein para que este realizasse uma guerra
contra o Irã, depois acabou se tornando um dos seus
principais inimigos e algozes, a ponto de derrubá-lo por
meio de uma ação armada, e estranhamente numa circunstância em que os povos de quase todos os países
do mundo alertavam para que não se ﬁzesse pressão
sobre Saddam Hussein por meios bélicos.
Havia um extraordinário potencial, ao ﬁnal de
2002 e 2003, porque, por quase todas as grandes cidades do mundo, a população se movia em protesto
solicitando às autoridades norte-americanas que não
usassem a força das bombas, que vieram a destruir
Bagdá e tantas outras cidades do Iraque. Entretanto,
naquele primeiro semestre de 2003, o Governo dos
Estados Unidos resolveu que era necessário derrubar
Saddam Hussein não pela pressão da opinião pública
internacional, que poderia, acredito, chegar às ruas
de Bagdá e das demais cidades iraquianas pelo movimento de energia que se dava pelo mundo em favor
da democratização do Iraque por meios pacíﬁcos, mas
acabou havendo aquela multiplicidade de bombardeios
que causou a morte de milhares de pessoas – não
sabemos exatamente quantas – e a destruição de um
capital físico importante para o Iraque. E, desde então,
tivemos mortes umas após outras; tivemos a perda de
nosso representante, Sérgio Vieira de Mello, que foi
morto em atentado; a morte de inúmeras outras pessoas que, inocentes, estão sendo quase que diariamente
mortas por atentados em função de não se ter descoberto ainda um meio de paciﬁcar aquele país.
Lembro-me que, na minha correspondência com
o Sérgio, eu havia proposto a ele que pudesse sugerir
aos iraquianos a instituição de um sistema semelhante
àquele que existe no Alasca, para que todas as pessoas no Iraque se sentissem participantes da riqueza
daquele país. Ele se entusiasmou pela proposição.
Desde então, entretanto, não temos tido notícia sobre
o avanço da mesma.
Mas acredito, Srª Presidente, que a solução para
esse tipo de problema, a resolução do problema da
violência tem muito a ver com o modo como resolveremos, sobretudo, a problemática da falta de justiça
e efetiva representatividade em cada um dos países
do mundo, inclusive ali, no Iraque, no Oriente Médio,
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porque a falta dessas condições é que acaba motivando tragédias como a que causou a morte de Jean
Charles de Menezes. Portanto, encaminho à Mesa o
requerimento de pesar pela sua morte.
Espero que, no diálogo do Ministro Celso Amorim
com o Ministro Jack Straw e, se possível, do Ministro
Celso Amorim com o Ministro Tony Blair, haja uma reﬂexão importante e que a autoridade brasileira, pela
voz do Ministro Amorim, efetivamente, exija das autoridades do Reino Unido uma explicação que possa
signiﬁcar conforto para a família de Jean Charles de
Menezes.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 797, DE 2005
Requeiro, nos termos dos artigos 218, inciso VII
e 221 do Regimento Interno inserção em ata de voto
de pesar pelo falecimento de Jean Charles de Menezes, bem como a apresentação de condolências à
sua família.
Justiﬁcação
A notícia chegou no sábado à noite e todo o Brasil
levou um susto: o rapaz morto pela polícia inglesa, no
metrô de Londres, era Jean Charles de Menezes, que
tinha nome inglês mas era um brasileiro de 27 anos, e
nada tinha a ver com atentados terroristas. Ele só era
um trabalhador, um eletricista.
Depois do atentado que matou dezenas de pessoas e feriu centenas, praticado por terroristas suicidas que explodiram várias bombas no metrô londrino,
a Scotfand Yard, conhecida pelos métodos investigativos e só portar armas em último caso, mudou seu
sistema. Se suspeitar, atira. E depois veriﬁca quem é
a vitima. Não bastasse a perseguição de que se queixam os muçulmanos e imigrantes de países árabes
numa cidade multiracial como Londres, a morte de
Jean Charles demonstra que os policiais “à caça de
terroristas”, numa verdadeira guerra.
Guerra, aliás, que a Inglaterra ajuda a fazer contra
um país árabe, o Iraque, desde o início da ocupação
no ano retrasado. Não se sabe ao certo o número de
mortos civis iraquianos, mas a própria imprensa americana registra que passam de 20 mil. A contabilidade
dos soldados mortos da coalizão liderada pelos Estados Unidos, da qual faz parte a Inglaterra, é muito,
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muito menor. A prática do terrorismo, como vemos atualmente, tem sua origem na não-realização de justiça
em vários países do Oriente Médio e outras nações
islâmicas. O caminho escolhido pelos Estados Unidos
e Inglaterra, além da Itália, pode não ter sido o mais
adequado. Isso, naturalmente, não explica nem justiﬁca atentados de homens-bomba contra a população
civil inocente, seja onde for. O terrorismo é uma praga
tão grande quanto a guerra declarada que atinge civis,
porque trai a humanidade ao acabar com a vida dos
que não são responsáveis pelos atos dos governos
dos seus países.
Mas nenhuma análise, lamento ou racionalização sobre a guerra explicará à mãe, ao pai e à noiva
de Jean Chearles a sua morte, com vários tiros na cabeça. Seu primo, Alex Pereira, que vivia com ele em
Londres, deu entrevistas aos jornais, apareceu na IV
emocionado, e chamou atenção para o fato de Jean
ser como ele e tantos milhares de outros, um brasileiro
pobre que, diante da falta de trabalho no Brasil, procurou outro país onde pudesse ter alguma oportunidade.
Jean chegou a tentar um visto para os Estados Unidos.
Não conseguiu e foi para a Inglaterra três anos atrás,
onde achava que, igualmente, seus conhecimentos de
eletricidade poderiam ser compensados. Segundo sua
família, ele não conseguia emprego.
Jean Charles era de Gonzaga, uma pequena cidade mineira na região de Governador Valadares, que
tem um terço de sua população morando no exterior.
Na TV, seus pais dizem que desde menino chamava
atenção pela inteligência, e por isso ﬁzeram questão
que estudasse um pouco mais. Não completou o segundo grau, e fez o curso de eletricidade por correspondência. Precisou trabalhar desde cedo para ajudar
a família de agricultores humildes. E era dele que os
familiares “esperavam alguma coisa, uma vida um pouco melhor do que essa pobreza toda”, como disse o
pai, o senhor Matozinhos, nos telejornais de hoje de
manhã, mostrando a casa simples.
O primeiro-ministro Tony Blair, também hoje cedo,
lamentou a morte de Jean Charles, que reconheceu
ser inocente. Prometeu uma investigação profunda,
dizendo em seguida que a Scotland Yard está fazendo
seu trabalho em circunstâncias muito difíceis. Pouco
antes, os porta-vozes da polícia inglesa diziam que
continuarão a agir da mesma forma quando suspeitarem de alguém.
No caso de Jean Charles, ele passou a ser suspeito por morar num bairro de operários pobres, onde
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também residem muitos imigrantes árabes. A suspeita
cresceu por ele usar, na sexta-feira, um agasalho de
nylon acolchoado – segundo os policiais, “impróprio para
a temperatura daquele dia”, o que os levou a acreditar
que estivesse carregando bombas. Mas nas fotos do
local vê-se a população com agasalhos, capas e guarda-chuvas. Chovia em Londres. E verão lá, agora, mas
quente como estamos acostumados também não é. Um
agasalho em Londres é mais que razoável. Falou-se
também em mochila suspeita. Ora, é na mochila que os
operários levam suas ferramentas de trabalho, e era isso
que ele carregava. Não, não bastam esses argumentos
para justiﬁcar a morte desse rapaz de Minas.
Jean Charles teria corrido ao ser perseguido – dizem
os policiais. Mas quem é que teria ﬁcado parado ao ter
atrás de si cerca de vinte policiais que gritavam, chamando-o de terrorista? Hoje chegaram notícias de que o visto
de permanência de Jean na Inglaterra estava vencido, e
talvez por isso ele tivesse corrido. Seu primo Alex nega.
Os brasileiros que moram em Londres e que o conheciam
também negam. Dizem que os documentos estavam em
ordem. Ontem eles ﬁzeram uma passeata protestando
contra a policia inglesa. Levaram a bandeira do Brasil e
cantaram o hino nacional em frente ao prédio da Scotland
Yard. As matérias de TIV diziam que, constrangidos, os policiais ingleses permitiram que os brasileiros chegassem
ao local, coisa que normalmente é proibida.
Jean Charles é o personagem real e trágico de
um novo costume entre nós: o do jovem que é obrigado
a deixar seus pais por falta de perspectiva.
A família de Jean Charles quer processar o governo britânico. Alex e outros três primos dele receberam a
visita da advogada Gareth Pierce, conhecida batalhadora
pelos Direitos Humanos. O ministro Celso Amorim já se
encontrou com seu colega inglês Jack Straw para tratar
do caso. O corpo do rapaz mineiro deve chegar ao Brasil
nos próximos dias. São providências de praxe.
Enquanto isso, nós aqui ﬁcamos pensando em
quantos Jean Charles, rapazes bons e cheios de sonhos, estamos perdendo. Com certeza ele seria muito mais útil no Brasil. E que ele tinha talento – aliás,
quantos talentos estamos perdendo ao não criar oportunidades para que esses meninos se desenvolvam
no Brasil? O talento de Jean Charles foi descrito por
sua mãe, que chorava na TV, mas ao mesmo tempo
falava, com orgulho, do ﬁlho: “Antes de aprender o bea-bá ele já sabia juntar os ﬁozinhos da luz”. Que sua
alma tenha, agora, toda a luz que ele merece. E que
Deus nos ilumine para entender – mas não aceitar – a
morte de Jean Charles.

57

Julho de 2005

Sala das Sessões, 25 de julho de 2005. – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL)
– A Mesa encaminhará o requerimento de V. Exª, Senador Suplicy. Compartilhamos da sua solidariedade
que, como sempre, é capaz de expressar nesta Casa
a solidariedade a todos, dos mais simples, vítimas de
violência, na favela mais pobre do Estado de Alagoas,
até os ﬁlhos do Brasil que, infelizmente, às vezes, são
jogados, achando que estão desbravando os caminhos
do mundo, em outros países. Quero compartilhar com
a solidariedade de V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-Sol
– AL) – Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Sérgio Guerra e Flexa Ribeiro enviaram discursos à Mesa alusivos ao presente
evento, para serem publicados na forma do disposto
no art. 203, combinado com o Inciso I e o §2º do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
registrar artigo de autoria da jornalista Eliane Cantanhêde intitulado “A engenharia da crise”, publicado
no jornal Folha de S.Paulo, edição de 10 de julho do
corrente.
Segundo a autora, a chave para entender a atual
crise vem de uma frase dita pelo Deputado Roberto
Jefferson após uma reunião de líderes no Congresso,
em 9 de julho de 2003: “Esses caras (PT) precisam da
gente, mas não querem ouvir, discutir e acham que
compram todo mundo. No fundo, têm nojo da gente”.
Para o PT há uma diferença entre os puros (eles) e os
impuros (os outros) e os puros precisam apenas comprar os impuros. O primeiro erro deles é esquecer que
nem todos os impuros são “compráveis” e o segundo,
é esquecer que comprar serviços é normal, mas comprar consciências é bem diferente.
Concluindo, Sr. Presidente, requeiro que o referido
artigo seja considerado como parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para comentar a matéria intitulada “Corrupção – O custo dessa
praga para os negócios e para o País”, publicada na
revista Exame, em sua edição nº 847 de 20 de julho
do corrente.
A matéria mostra que o Brasil hoje ocupa a 59ª
posição num ranking internacional de corrupção. Mostra,
também, pesquisas apontando, por exemplo, que 70%
das empresas gastam até 3% do faturamento anual com
propinas. Estudiosos aﬁrmam que uma das hipóteses
para explicar o avanço da corrupção no Brasil é o tamanho do Estado; quando a máquina estatal assume
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dimensões como a do atual governo do PT, é quase
inevitável a interferência na iniciativa privada.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-Sol
– AL) – Nada mais havendo a tratar, encerro a sessão
e convido os Parlamentares para a sessão não-deliberativa de amanhã, às 10 horas.
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-Sol
– AL) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 23
minutos.)
(OS Nº 14834/05)
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Ata da 119ª Sessão Não Deliberativa,
em 26 de julho de 2005
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Romeu Tuma, Maguito Vilela e Sibá Machado

(Inicia-se a sessão às 10 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– O requerimento lido será despachado à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler:
São lidos os seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 348, DE 2005
(Nº 2.314/2002, na Câmara dos Deputados)

REQUERIMENTO Nº 798, de 2005
Considerando que os valores apreendidos pelo
Departamento de Polícia Federal, em onze de julho de
2005, no Aeroporto de Brasília, reclamados pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), encontram-se
depositados na Caixa Econômica Federal, requeiro,
nos termos do § 2º do art. 50, da Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Comum
do Senado Federal, sejam prestadas, pelo Exmo. Sr.
Ministro de Estado da Fazenda, as seguintes informações:
1. a existência ou não de notas falsas ou
seriadas no montante apreendido; e
2. em caso de resposta aﬁrmativa do item
1, a precisa quantidade de cédulas com tais
características, seu valor e as percentagens
de notas encontradas em comparação com o
volume total apreendido.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2005. – Senador Marcelo Crivella.
(À Mesa para decisão.)

Aprova o texto do Acordo entre os Governos da República Federativa do Brasil e
da República do Panamá sobre Cooperação
entre as Academias Diplomáticas de ambos
os Países, ﬁrmado em Brasília, em 21 de
agosto de 2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre os
Governos da República Federativa do Brasil e da República do Panamá sobre Cooperação entre as Academias Diplomáticas de Ambos os Países, ﬁrmado em
Brasília, e 21 de agosto de 2001.
Parágrafo único. Fica sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possa resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarrete encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua, publicação.
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MENSAGEM Nº 393, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de exposição de motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República do Panamá
sobre Cooperação entre as Academias Diplomáticas
de Ambos os Países, ﬁrmado em Brasília, em 21 de
agosto de 2001.
Brasília, 21 de maio de 2002. –

EM Nº 148/MRE
Brasília, 6 de maio de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de V. Exª projeto de mensagem ao Congresso Nacional para aprovação legislativa
necessária à ratiﬁcação do “Acordo entre os Governos
da República Federativa do Brasil e da República do
Panamá sobre Cooperação entre as Academias Diplomáticas de Ambos os Países”, ﬁrmado em Brasília, em
21 de agosto de 2001.
2. O Acordo em pauta constitui instrumento valioso no escopo da cooperação bilateral, ao prever o
intercâmbio de experiências entre as escolas formadoras de diplomatas dos dois países.
3. Acordos nesse âmbito reforçam a aproximação entre os governos do Brasil e de outros países
e são instrumentos de peso para a melhor interação
entre agentes diplomáticos. Nesse aspecto, o Ministério das Relações Exteriores, por intermédio do Instituto Rio Branco — IRBr, tem procurado, sobretudo
a partir de 1976 com o programa de bolsistas estrangeiros. fomentar a implementação de acordos entre
academias diplomáticas, no que tem obtido elevado
grau de êxito.
4. O Acordo ﬁrmado com o Panamá constitui, por
conseguinte, mais um passo no sentido de, em nível
de intercâmbio entre escolas formadoras de diplomatas, aproximar o IRBr, reconhecido em todo o mundo
como instituição de excelência nesse aspecto de suas
congêneres, a ﬁm de, inclusive, transmitir e transferir
conhecimentos adquiridos em seus quase cinqüenta
e sete anos de trajetória.
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5. Diante do exposto, caso V. Exª esteja de acordo
em encaminhar esse tratado à apreciação do Poder
Legislativo, submeto, em anexo, minuta de Mensagem
ao Congresso Nacional para dar início ao processo
de ratiﬁcação.
Respeitosamente, – Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 349, DE 2005)
(Nº 2.410/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova os textos da Convenção para
a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima e do Protocolo
para a Supressão de Atos Ilícitos contra a
Segurança de Plataformas Fixas Localizadas na Plataforma Continental, concluído
em Roma, em 10 de março de 1989.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam aprovados os textos da Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima e do Protocolo para
a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança de
Plataformas Fixas Localizadas na Plataforma Continental, concluídos — Roma, em 10 de março de
1999, ressalvados o item 1 do artigo 6º, o artigo 8º
e o item 1 do artigo 16 da Convenção e o item 2 do
artigo 3º do Protocolo.
Parágrafo único. Ficas sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possa resultar e revisão da Convenção e do Protocolo referidos,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
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I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional.)
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Nº 350, DE 2005
(Nº 2.513/2002, na Câmara dos Deputados)
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Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação na Área da Indústria de Energia
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Ucrânia, celebrado e
Kiev, em 16 de janeiro de 2002.

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, celebrado em Kiev, em 16 de janeiro
de 2002.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarreta encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Cooperação na Área da Indústria de Energia entre o

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data da sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 351, DE 2005
(Nº 301/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Memorando de Entendimento entre o Governo da República
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Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia sobre Cooperação no
Domínio de Tecnologias Militarem de Interesse Mútuo, celebrado em Moscou, e 9 de
abril da 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Memorando de
Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia
sobre Cooperação no Domínio de Tecnologias Militares de Interesse Mútuo, celebrado em Moscou, em 9
de abril de 2002.
Parágrafo único. Fica sujeito à aprovação do Congresso Nacional qualquer ato que possa resultar — revisão do referido Memorando, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I
do art. 49 da Constituição Federal, acarreta encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra e vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 974, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I,
combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada consideração de
Vossas Excelências, acompanhado de exposição
de motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do memorando de entendimento entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Federação da Rússia sobre
Cooperação no Domínio de Tecnologias Militares
de Interesse Mútuo, celebrado em Moscou, em 9
de abril de 2002.
Brasília, 8 de novembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 329/MRE
Brasília, 9 de outubro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à alta consideração de V. Exª o anexo texto do “memorando de entendimento entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia sobre Cooperação
no Domínio de Tecnologias Militares de Interesse
Mútuo”, assinado em 9 de abril de 2002, em Mos-
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cou, pelo Ministro da Defesa, Geraldo Quintão, e
por seu homólogo russo, Serguei Ivanov.
2. Tem por objetivo o referido ato promover a
cooperação bilateral em (a) trabalhos de pesquisa
científica e de estudos experimentais, visando a
produção de material de emprego militar; e (1,) na
produção, aquisição, suprimento material e apoio
técnico em assuntos relativos a armamento e material de emprego militar em geral.
3. O Memorando em questão constitui o primeiro instrumento bilateral Brasil-Rússia no campo
da defesa e simboliza o interesse compartilhado
por ambos os lados em um maior conhecimento
mútuo nessa área, pavimentando o caminho para
o estabelecimento de laços mais consistentes de
cooperação técnico-militar.
4. Nessas condições, com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do Poder
Legislativo, submeto à V. Exª o anexo projeto de
mensagem ao Congresso Nacional, juntamente
com cópias autênticas do texto do “memorando de
entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia sobre Cooperação de Tecnologias Militares de
Interesse Mútuo”.
Respeitosamente, – Celso Lafer.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
............................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
............................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 352, DE 2005
(Nº 756/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre
Isenção de vistos em passaportes co-

Quarta-feira 27

93

25345

muns entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Guatemala, celebrado em Brasília, em
21 de outubro da 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Isenção de vistos e passaportes comuns entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guatemala, celebrado em
Brasília, em 21 de outubro da 2002.
Parágrafo único. Fica sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possa
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarrete encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra e vigor na
data da sua publicação.
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EM Nº 73 DAI/DIM PAIN-BRAS – GUAT
Brasília, 7 de março de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência, o anexo texto do Acordo sobre Isenção de Vistos em Passaportes Comuns entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Guatemala.
assinada nesta Capital, em 21 de outubro último.
2. A assinatura do referido Acordo reﬂete o interesse dos dois governos em incrementar o relacionamento
bilateral, já bastante positivo, facilitando o deslocamento de nacionais brasileiros e guatemaltecos entre os
territórios de ambos os países com vistas a estimular
o intercâmbio comercial e o ﬂuxo turístico.
3. Com vista ao encaminhamento do assunto à
apreciação do Legislativo, submeto a Vossa Excelência
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o anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional,
juntamente com cópia do Acordo em pauta.
Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes
Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 353, DE 2005
(Nº 987/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Regularização Migratória Interna de Cidadãos
do Mercosul, Bolívia e Chile, celebrado por
ocasião da XXIII Reunião do Conselho do
Mercado Comum, realizada em Brasília, nos
dias 5 e 6 de dezembro de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Regularização Migratória Interna de Cidadãos do Mer-
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cosul, Bolívia e Chile, celebrado por ocasião da XXIII
Reunião do Conselho do Mercado Comum, realizada
em Brasília, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarrete encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra vigor na
data de sua publicação.
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EM Nº 43 DMC/DAI/DIM/-MRE-MSUL-CVIS-PAIN
Brasília, 10 de fevereiro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à alta consideração
de Vossa Excelência o anexo texto do “Acordo sobre Regularização Migratória Interna de Cidadãos do
MERCOSUL, Bolívia e Chile”, assinado por ocasião
da XXIII Reunião do Conselho do Mercado Comum,
realizada em Brasília, nos dias 5 e 6 de dezembro,
entre os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai,
da República Oriental do Uruguai, da República da
Bolívia e da República do Chile.
2. O referido instrumento, negociado no âmbito da
Reunião dos Ministros do Interior dos Estados-Partes
do MERCOSUL, Bolívia e Chile, insere-se no contexto
dos esforços que vêm sendo envidados no sentido de
constituir um efetivo espaço integrado na região.
3. À luz desse objetivo, o Acordo faculta aos nacionais das partes que se encontrem em território de
outra, obter residência neste último sem necessidade
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de sair do mesmo, independentemente da categoria
em que se deu o ingresso original nesse Estado ou do
critério em que se pretende enquadrar sua situação
migratória. Por seu alcance, o acordo deverá permitir,
ainda, a regularização da situação migratória dos nacionais das partes que atualmente se encontram em
situação irregular no território de outra, facilitando a
integração desses nacionais na sociedade do Estado
receptor.
4. Observo, contudo, que o Acordo não contempla a regularização de eventuais bens e valores que
tenham ingressado no território dos Estados-Partes,
que permanece regulada pelas respectivas legislações
internas em matéria tributária e ﬁscal.
5. Com base no exposto e, com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do Poder Legislativo,
conforme prevê o inciso VIII do artigo 84 da Constituição Federal, submeto a Vossa Excelência projeto de
Mensagem ao Congresso Nacional, juntamente com
as cópias autenticadas do Acordo
Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
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I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 354, DE 2005
(Nº 988, de 2003, na Câmara dos Deputados)
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Aprova o texto do Protocolo de Integração Educacional para a Formação de Recursos Humanos no nível de Pós-Graduação
entre os Estados Partes do Mercosul e da
República da Bolívia, assinado em Brasília,
em 5 de dezembro de 2002.

manos no nível da Pós-Graduação entre ou Estados
Partes do Mercosul e da República da Bolívia, assinado em Brasília, em 5 de dezembro de 2002.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possa resultar
e revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo de Integração Educacional para a Formação de Recursos Hu-

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
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I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 355, DE 2005
(Nº 989, de 2003, na Câmara dos Deputados)
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Aprova o texto do Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados-Partes
do Mercado Comum do Sul -MERCOSUL,
Bolívia e Chile, celebrado por ocasião da
XXIII Reunião do Conselho do Mercado Comum, realizada em Brasília, nos dias 5 e 6
de dezembro de 2002.

cado Comum do Sul — MERCOSUL, Bolívia e Chile,
assinado por ocasião da XXIII Reunião do Conselho
do Marcado Comum, realizada em Brasília, nos dias
5 e 6 de dezembro de 2002.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Residência para Nacionais dos Estados-Partes do Mer-

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

112

25364

Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2005

Julho de 2005

JULHO 2005

Julho de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 27

113

25365

114

25366

Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2005

Julho de 2005

JULHO 2005

Julho de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 27

115

25367

116

25368

Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2005

Julho de 2005

JULHO 2005

Julho de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 27

117

25369

118

25370

Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2005

Julho de 2005

JULHO 2005

Julho de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 27

119

25371

120

25372

Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2005

Julho de 2005

JULHO 2005

Julho de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 27

121

25373

122

25374

Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
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I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 356, DE 2005
(Nº 1.023, de 2003, na Câmara dos Deputados)

Quarta-feira 27

123

25375

Aprova o texto do Protocolo complementar ao Acordo-Quadro entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China sobre
Cooperação em Aplicações Pacíﬁcas de
Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior
para a Continuidade do Desenvolvimento
Conjunto de Satélites de Recursos Terrestres, assinado em Brasília, em 27 de novembro de 2002.

blica Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular da China sobre Cooperação — Aplicações
Pacíﬁcas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior
para a Continuidade do Desenvolvimento Conjunto de
Satélites de Recursos Terrestres, assinado em Brasília,
em 27 de novembro de 2002.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Protocolo Complementar,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo Complementar ao Acordo-Quadro entre o Governo da Repú-

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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EMI Nº 188 MRE/MCT
Brasília, 30 de julho de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo “Protocolo Complementar ao
Acordo-Quadro entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da
China sobre Cooperação em Aplicações Pacíﬁcas de
Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior para a Continuidade do Desenvolvimento Conjunto de Satélites
de Recursos Terrestres” assinado em Brasília, em 27
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de novembro de 2002. O presente Protocolo tem por
objetivo estender o Programa Sino-Brasileiro de Satélites de Recursos Terrestres (CBERS), por meio do
desenvolvimento, lançamento, operação e exploração
dos dados dos satélites CBERS 3 e 4.
2. A cooperação entre o Brasil e a China com vistas ao desenvolvimento do Programa CBERS ocorre
num contexto internacional marcado pela crescente
valorização das atividades intensivas em conhecimento e tecnologia. O CBERS representa, assim, a reação
de dois países em desenvolvimento ao imperativo de
conquistar novos espaços nessa realidade. Além de
sintetizar a maturidade alcançada no relacionamento
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político bilateral, o CBERS consistiu, desde o início,
em esforço no sentido de romper o bloqueio erigido
por nações desenvolvidas à transferência de tecnologias avançadas e sensíveis. Os satélites construídos
no âmbito desse Programa realizam atividades de
sensoriamento remoto, colhendo dados e enviando
imagens digitais da Terra. Convém ressaltar que, nesse contexto, não se vislumbra qualquer colaboração
entre os dois lados no que diz respeito à tecnologia
de vetores.
3. As fases 3 e 4 do CBERS buscam atender a
amplo conjunto de aplicações em áreas como monitoramento ﬂorestal, impactos ambientais, avaliação
de produção agrícola (previsão de safra), gerenciamento de desastres naturais (enchentes, queimadas,
entre outros), monitoramento de oceanos e águas
interiores, avaliação do crescimento urbano, bem
como cartograﬁa topográﬁca e temática. Os dados
coletados pelos satélites poderão ser de grande
relevância para a estruturação das estratégias do
Governo para o combate à fome e à erradicação da
pobreza, constituindo-se numa importante combinação entre o investimento de recursos nacionais,
a cooperação internacional em alta tecnologia e as
prioridades sociais do Governo de Vossa Excelência.
Ao assegurar a continuidade do Programa, o Protocolo Complementar visa a garantir aos sistemas de
monitoramento propiciados por meio desses satélites ﬂuxo de dados com imagens ainda melhores e
mais detalhadas.
4. O Programa CBERS permite ao Brasil passar de mero usuário a proprietário de um sistema
de sensoriamento remoto. Segundo estabelece o
artigo 13 do presente Protocolo, estabelecimento
de uma “joint venture” para a comercialização e/ou
distribuição dos produtos de tal Programa a terceiros paises.
5. Uma vez que a ratiﬁcação do presente Protocolo Complementar depende da prévia autorização do Congresso Nacional, nos termos do inciso
I. artigo 49 da Constituição Federal. Permitimo-nos
submeter à alta apreciação de Vossa Excelência o
anexo projeto de mensagem presidencial. para encaminhamento do referido instrumento à apreciação
do Poder Legislativo.
Respeitosamente,
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados,
acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 357, DE 2005
(Nº 1.024, de 2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Bulgária sobre
Isenção Parcial de Vistos, celebrado em Soﬁa, em 10 de abril de 2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Bulgária sobre Isenção
Parcial de Vistos, celebrado em Soﬁa, em 10 de
abril de 2003.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possa
resultar em revisão do referido Acordo, bem como,
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição
Federal, quaisquer ajustes complementares que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 483, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e do Governo da República da Bulgária sobre
Isenção Parcial de Vistos, celebrado em Sóﬁa, em 10
de abril de 2003.
Brasília, 18 de setembro de 2003. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Nº 276/DIM/DAI/DE-II – MRE-CVIS-BRAS-BULG
Brasília, 1º de setembro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo texto Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bulgária
sobre Isenção Parcial de Vistos, assinado em Sóﬁa,
em 10 de abril último.
2. A assinatura do referido Acordo reﬂete o interesse dos dois governos em desenvolver o relacionamento bilateral que se encontra em franca intensiﬁcação, facilitando, mutuamente, o deslocamento de
nacionais brasileiros e búlgaros entre os territórios de
ambos os países. O presente Acordo se faz oportuno
ao tempo em que a Bulgária integra o grupo de países da União Européia que contempla livre trânsito
de seus nacionais.
3. Com vistas ao encaminhamento do assunto
à apreciação do Legislativo, submeto a Vossa Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Nacional,
juntamente com cópias do Acordo em pauta.
Respeitosamente,
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 358, DE 2005
(Nº 1.025, de 2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova os textos da “Lista de Compromissos Especíﬁcos Iniciais” do Brasil,
aprovada pela Decisão nº 9/98 do Conselho do Mercado Comum do Sul, a 23 de
julho de 1998, e a nova “Lista de Compromissos Especíﬁcos” do Brasil, resultante da Primeira Rodada de Negociação de
Compromissos Especíﬁcos em Matéria de
Serviços, adotada pela Decisão nº 1/00 do
Conselho do Mercado Comum do Sul, em
29 de junho de 2000. A lista recém-aprovada amplia a oferta original em telecomunicações e substitui as páginas 14 a 19
da “Lista de Compromissos Especíﬁcos
Iniciais adotada es 1999. Ambas as Listas
fora negociada ao amparo do Protocolo de
Montevidéu sobre o Comércio da Serviços
do Mercosul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam aprovados os textos da “Lista
da Compromissos Específicos Iniciais” do Brasil,
aprovado pela Decisão nº 9/99 do Conselho do
Mercado Comum do Sul, em 23 da julho de 1998,
e da nova “Lista de Compromissos Específicos”
do Brasil, resultante da Primeira Rodada de Negociação de Compromissos Específicos em Matéria de Serviços, adotada pela Decisão nº 1/00 do
Conselho do Mercado Comum do Sul, em 29 de
junho de 2000, a qual amplia a oferta original em
telecomunicações e substitui as páginas 14 a 19
da “Lista de Compromissos Específicos Iniciais”
adotada em 1998, ambas negociadas ao aparo do
Protocolo de Montevidéu sobre o Comércio de Serviços do Mercosul.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão das referidas Listas, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra a vigor
na data da sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 359, DE 2005
(Nº 1.026, de 2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Nova Lista de Compromissos Especíﬁcos do Brasil, resultante
da Segunda Rodada negociadora de compromissos especíﬁcos a matéria de serviços, aprovada pela Decisão nº 56/00, do
Conselho do Mercado Comum do Sul, a 14
de dezembro de 2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Nova Lista de
Compromissos Especíﬁcos do Brasil, resultante da
segunda rodada negociadora de compromissos especíﬁcos em matéria de serviços, aprovada pela Decisão
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nº 56/00, do Conselho do Mercado Comum do Sul, em
14 de dezembro de 2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida lista, bem como quaisquer
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ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra a vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 1.251, DE 2001
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 360, DE 2005
(Nº 1.063/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Estabelecimento de Requisitos Comuns Máximos para a Instrução dos Processos da
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Visto da Curta Duração, assinado em Brasília, 30 de julho de 2002, por ocasião da IV
Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países da Língua
Portuguesa – CPLP.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Estabelecimento de Requisitos Comuns Máximos para
a Instrução de Processos da Visto de Curta Duração,
assinado em Brasília, em 30 de julho de 2002, por
ocasião da IV Conferência de Chefes de Estado e de
Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional qualquer ato que possa resultar
em revisão do referido acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarrete encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra e vigor na
data da sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 361, DE 2005
(Nº 3.000/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Regional da
Cooperação para a Promoção da Ciência e
da Tecnologia Nucleares na América Latina
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e no Caribe – ARCAL, celebrado no âmbito
da Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA, assinado em Viena, em 25 de
setembro de 1999.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo Regional de Cooperação para a Promoção da Ciência e da
Tecnologia Nucleares na América Latina e no Caribe
– ARCAL, celebrado no âmbito da Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA, assinado em Viena,
em 25 de setembro de 1999, com reservas aos Artigos VI e XIII.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possa resultar
em revisão do referido acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
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(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 362, DE 2005
(Nº 3.002/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção Conjunta
sobre o Gerenciamento Seguro de Combustível Irradiado e dos Rejeitos Radioativos,
celebrada em Viena, no âmbito da Agência
Internacional de Energia Atômica – AIEA,
em 5 de setembro de 1997.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção Conjunta sobre o Gerenciamento Seguro de Combustível
Irradiado e dos Rejeitos Radioativos, celebrada em
Viena, no âmbito da Agência Internacional de Energia
Atômica – AIEA, em 5 de setembro de 1997.
§ 1º Fica sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
da referida convenção, bem como quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do inciso I do art. 49

JULHO 2005

Julho de 2005

da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
§ 2º Deverá ser substituída, na tradução para o
português da referida convenção, a expressão “combustível irradiado” por “combustível nuclear usado”,
equivalente mais adequado para a expressão used
fuel adotada nos textos oﬁciais em inglês.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 363, DE 2005
(Nº 1.252/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e

Quarta-feira 27
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o Governo da República da Guiana sobre
Isenção Parcial de Vistos, celebrado em
Brasília, em 30 de julho de 2003.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Guiana sobre Isenção Parcial de Vistos,
celebrado em Brasília, em 30 de julho de 2003.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 364, DE 2005
(Nº 1.298/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional e Matéria Civil,
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Comercial, Trabalhista e Administrativa entre
os Estados – Partes do Mercosul, República
da Bolívia e República do Chile, assinado em
Buenos Aires, em 5 de julho de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de
Cooperação e Assistência Jurisdicional e Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os
Estados– Partem do Mercosul, República da Bolívia
e República do Chile, assinado em Buenos Aires, em
5 de julho de 2002.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possa resultar
em revisão do referido acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarrete encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 365, DE 2005
(Nº 1.300/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Regularização Migratória Interna de Cidadãos do
Mercosul, celebrado por ocasião da XIII
Reunião do Conselho do Mercado Comum,
realizada em Brasília, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Regularização Migratória Interna de Cidadãos do Mercosul, celebrado por ocasião da XXIII Reunião do Con-
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selho do Mercado Comum, realizada em Brasília, nos
dias 5 e 6 de dezembro de 2002.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer

JULHO 2005

Julho de 2005

ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra e vigor na
data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 366, DE 2005
(Nº 1.302/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Concessão de Vistos de Múltiplas Entradas para
Determinadas Categorias de Pessoas, assinado em Brasília, em 30 de julho de 2002,
por ocasião da IV Conferência de Chefes de
Estado e de Governo da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa – CPLP.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre Concessão de Vistos de Múltiplas Entradas para Determinadas Categorias de Pessoas, assinado em Brasília,
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
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em 30 de julho de 2002, por ocasião da IV Conferência
de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa – CPLP.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possa resultar
em revisão do referido acordo, bem como quaisquer
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ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra e vigor na
data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 367, DE 2005
(Nº 1.322/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Dispensa de Tradução para documentos Adminis-
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trativos para Efeitos de Imigração entre os
Estados Partes do Mercosul, celebrado em
Florianópolis, em 15 de dezembro de 2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Dispensa de Tradução para Documentos Administrativos para Efeitos de Imigração entre os Estados Partes do Mercosul, celebrado em Florianópolis, e 15 de
dezembro de 2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do artigo 49 da Constituição Federal, acarretam encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra e vigor na
data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 368, DE 2005
(Nº 1.355/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da Repú-
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blica Federativa do Brasil e o Governo da
República Socialista do Vietnã, celebrado
e Hanói, em 24 de outubro de 2003.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Socialista do Vietnã,
celebrado em Hanói, em 24 de outubro de 2003.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 369, DE 2005
(Nº 1.376/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Memorando de Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
de Cuba para a Cooperação nos Setores de
Pesca e da Aqüicultura, celebrado em Havana, em 26 de setembro de 2003.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Memorando de
Entendimento entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba para
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a Cooperação nos Setores de Pesca e da Aqüicultura,
celebrado em Havana, em 26 de setembro de 2003.
Parágrafo único. Fica sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão do referido Memorando, bem como quaisquer
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ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarrete encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra e vigor na
data de sua publicação.
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Mensagem nº 159, de 2004

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 370, DE 2005
(Nº 1.377/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Isenção de Taxas e Emolumentos Devidos à
Emissão e Renovação de Autorizações de
Residência para os Cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinado em, Brasília, em 30 de julho de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Isenção de Taxas e Emolumentos Devidos à Emissão
e Renovação de Autorizações de Residência para os
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Cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinado em Brasília, em 30 de julho de 2002.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
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Julho de 2005

ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relação Exteriores e
Defesa Nacional)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 371, DE 2005
(Nº 1.422/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Tcheca sobre Isenção Parcial de Vistos, celebrado e Praga, e
29 de abril de 2004.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Tcheca sobre Isenção Parcial de Vistos,
celebrado em Praga, em 29 de abril de 2004.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
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art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra e vigor na
data da sua publicação.
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Mensagem nº 159, de 2004
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 372, DE 2005
(Nº 1.581/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção entre o
Governo da República Federativa do Brasil
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e o Governo do Estado de Israel Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fiscal em Relação ao Imposto
sobre a Renda.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Estado de Israel Destinada a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Relação ao
Imposto sobre a Renda.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar e revisão da referida convenção, boa como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarrete encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 329, DE 2003
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal,
submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto da
Convenção entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Estado de Israel Destinada
a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal
em Relação ao Imposto sobre a Renda.
Brasília, 10 de julho de 2003. – José de Alencar.
EM Nº 42 DSF/DAI/DOP/EFIN-BRAS-ISRA
Brasília, 10 de fevereiro de 2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Celebrou-se em Brasília, no dia 12 de dezembro
de 2002, a “Convenção entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Estado de Israel
Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Relação ao Imposto sobre a Renda”.
2. O objetivo precípuo da Convenção consiste em
criar quadro jurídico-ﬁscal que, ao proporcionar previsibilidade e segurança aos investidores brasileiros e
israelenses, por meio do estabelecimento de regras
mais precisas para a tributação dos rendimentos das
pessoas físicas e jurídicas residentes em um dos países
ou em ambos, e ao evitar a dupla tributação, termine
por beneﬁciar o intercâmbio bilateral de mercadorias
e serviços. A assinatura da Convenção reveste-se de
especial importância no momento.
3. O texto da Convenção preserva, com equilíbrio,
os interesses dos dois países. No caso brasileiro, foram mantidos os dispositivos, já tradicionais em nossas
Convenções, que visam, basicamente, a preservar o
poder de tributação na fonte pagadora, ainda que de
forma compartilhada com a outra Parte. Merece atenção
que, no que se refere a dividendos e royalties, o nível
das alíquotas do imposto de renda na fonte foi estipulado de forma a dinamizar investimentos recíprocos,
sobretudo com transferência de tecnologia, tendo em
vista tanto sua tendência de concentração em áreas
de maior desenvolvimento quanto a perspectiva de
crescente cooperação entre os dois países.
4. A Convenção preserva receita tributária adequada para o Brasil e proporciona oportunidade ímpar
para a troca de informações técnicas entre as autoridades governamentais, facilitando combate mais efetivo à evasão ﬁscal.
5. O texto da Convenção foi devidamente avaliado e aprovado pelos órgãos competentes da Admi-
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nistração Pública Federal, não tendo na Consultoria
Jurídica deste Ministério encontrado óbices jurídicos
à sua assinatura.
6. Elevo, portanto, à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem pela qual se
submete ao referendo do Congresso Nacional o texto da
“Convenção entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Estado de Israel destinada a
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal
em Relação ao Imposto sobre a Renda”, celebrada em
Brasília, em 12 de dezembro de 2002.
Respeitosamente,
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 373, DE 2005
(Nº 632/2003, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção Interamericana contra o Terrorismo, assinada, em
Barbados, em 3 de junho de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção Interamericana contra o Terrorismo, assinada, em Barbados, em 3 de junho de 2002.
Parágrafo único. Fica sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida convenção, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos temos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretam
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data da sua publicação.
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MENSAGEM Nº 804, DE 2002
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores,
o texto da Convenção Interamericana contra o Terrorismo, assinada em 3 de junho de 2002.
Brasília, 18 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 289/MRE
Brasília, 30 de agosto de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa Excelência a anexa Convenção Interamericana contra o
Terrorismo, assinada em 3 de junho de 2002.
2. A Convenção foi adotada e assinada pelos
Chefes de Delegação de trinta países membros da
Organização dos Estados Americanos (OEA), inclusive
o Brasil, presentes à 32ª Assembléia Geral da OEA,
realizada de 2 a 4 de junho de 2002 em Barbados.
3. Idealizada no intuito de dotar o sistema interamericano de uma estrutura jurídico-institucional que
oriente ações concertadas no combate ao terrorismo,
a Convenção contou, em sua elaboração, com a ativa participação do Brasil. Nesse sentido, foram contempladas as expectativas nacionais quanto ao tema,
especialmente no tocante à inclusão de dispositivos
que deixam claro que a cooperação no combate ao
terrorismo será realizada com pleno respeito ao direito nacional e internacional, aos direitos humanos e
às instituições democráticas, bem como no tocante à
inclusão de artigo sobre traslado de pessoas sob custódia que salvaguarde o dispositivo constitucional de
que não se extraditarão brasileiros.
4. A Convenção tem por objetivos contribuir para
o desenvolvimento progressivo e codiﬁcação do direito
internacional, a coordenação de ações com entidades
internacionais competentes na esfera de delitos transnacionais e o fortalecimento e estabelecimento de novas formas de cooperação regional contra o terrorismo.
Tendo em mente a consecução dessas metas, o texto
estabelece compromissos para os seus signatários no
tocante à adoção de medidas de prevenção, combate
e erradicação do ﬁnanciamento do terrorismo; combate a delitos prévios à lavagem de dinheiro; embargo e
conﬁsco de fundos e outros bens; cooperação entre
autoridades encarregadas da aplicação da lei; cooperação fronteiriça; assistência judiciária mútua; traslado
de pessoas sob custódia; denegação de assistência
judiciária em vista de possível discriminação; jurisdi-
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ção; inaplicabilidade de caracterização de ato terrorista como delito político; denegação de asilo e refúgio a
pessoas suspeitas da prática de atos terroristas; capacitação e treinamento; cooperação através da OEA
e reuniões de consulta.
5. Tendo presente as razões acima expostas, e
com vistas ao encaminhamento da Convenção ao Poder
Legislativo, elevo à consideração de Vossa Excelência o
anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional.
Respeitosamente, – Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 348 a 373,
de 2005, vão à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, onde, nos termos do art. 376, III, do
Regimento Interno, terão o prazo de cinco dias úteis
para recebimento de emendas, ﬁndo o qual a referida
Comissão terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual
período, para opinar sobre as proposições.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) – A
Presidência recebeu o Aviso nº 24, de 2005 (nº 275/2005,
na origem), de 14 do corrente, do Ministro da Fazenda,
encaminhando, nos termos do art. 5º da Resolução nº
91, de 1997, do Senado Federal, o XVI Relatório de Progresso do Programa Nacional de Apoio à Administração
Fiscal para os Estados Brasileiros – Pnafe, relativo ao 2º
Semestre de 2004, bem como o quadro demonstrativo
dos montantes ﬁnanceiros liberados para cada unidade
da Federação integrante do Programa.
O expediente vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Sobre a mesa, mensagens que passo a ler.
São lidas as seguintes:

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 176, de 2005 (nº 446/2005, na origem), de 19
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
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Lei da Câmara nº 26, de 2005 (nº 5.873/2001, na
Casa de origem), que inscreve o nome de José
Bonifácio de Andrada e Silva no Livro de Heróis
da Pátria, sancionado e transformado na Lei nº
11.135, de 19 de julho de 2005;
– Nº 177, de 2005 (nº 459/2005, na origem), de 22
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 19, de 2005-CN, que altera o item III.2.b
do Anexo V da Lei nº 11.100, de 25 de janeiro
de 2005, sancionado e transformado na Lei nº
11.137, de 22 de julho de 2005;
– Nº 178, de 2005 (nº 460/2005, na origem), de 22 do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
nº 20, de 2005, que altera o item III.3 do Anexo
V da Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005,
sancionado e transformado na Lei nº 11.138, de
22 de julho de 2005;
– Nº 179, de 2005 (nº 461/2005, na origem), de 22
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 21, de 2005-CN, que abre aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social da Unido,
em favor do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor de cento e setenta e sete
milhões e duzentos mil reais, para reforço de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente,
sancionado e transformado na Lei nº 11.139, de
22 de julho de 2005; e
– Nº 180, de 2005 (nº 462/2005, na origem), de 22
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 22, de 2005-CN, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito suplementar no valor global de cento e oitenta e quatro
milhões, cento e sessenta e um mil, duzentos e
quarenta e cinco reais, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na Lei nº 11.140, de 22 de
junho de 2005.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– As mensagens que acabam de ser lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 262, DE 2005 – COMPLEMENTAR
Altera o art. 67 da Lei nº 4.320, de 17
de março de 1964, para determinar que o
empenho de despesas com publicidade seja
condicionado ao pagamento integral dos
precatórios de natureza alimentícia.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 67 da Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 67. ................................................
§ 1º São vedados o empenho, a liquidação e o pagamento de despesas com publicidade da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, em valor superior
ao destinado ao pagamento de débitos de
natureza alimentícia, constantes de precatórios não pagos pelo respectivo ente até o encerramento do exercício seguinte ao de sua
inclusão no orçamento.
§ 2º Entendem-se como débitos de natureza alimentícia aqueles deﬁnidos pelo § 1º–A
do art. 100 da Constituição Federal.
§ 3º A vedação de que trata o § 1º se
estende às pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração indireta dos
respectivos entes.
§ 4º Excetuam-se da vedação dos §§ 1º
e 3º as despesas com publicidade veiculadas
em razão de grave e urgente necessidade
pública.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Tornou-se rotina, em nosso País, não honrar ou
atrasar o pagamento dos precatórios de natureza alimentícia. Esses precatórios são débitos das administrações federal, estaduais, distrital e municipais relativos
a salários, pensões, benefícios previdenciários, indenizações por morte ou invalidez. Em geral, os credores
são cidadãos ou famílias que dependem desses recursos para sobreviver. Como o próprio nome diz, são de
natureza alimentícia, ou seja, destinam-se a suprir as
necessidades básicas dos credores.
Contudo, mesmo depois de anos de penosa espera pela sentença ﬁnal, muitos dos beneﬁciários dos
precatórios de natureza alimentícia ainda precisam
contar com a boa vontade dos governantes em lhes
pagar.
Paralelamente a esse ﬂagrante descaso, observamos as administrações públicas gastarem verdadeiras
fortunas com a publicidade de seus governos, tecendo
louvores às próprias administrações, quase sempre
com indisfarçável propósito eleitoreiro.
Por isso, o presente projeto de lei busca proibir gasto com publicidade em montante superior ao
destinado a pagamento de precatório de natureza
alimentícia. Evidentemente exclui dessa proibição
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a publicidade necessária a orientar a população
em casos de grave e urgente necessidade pública,
como, à guisa de exemplo, a divulgação de métodos para evitar uma doença que ameace tornar-se
epidemia ou a orientação sobre procedimentos a
observar após a ocorrência de uma enchente.
Por se tratar de matéria afeta à gestão ﬁnanceira
das administrações direta e indireta, deve ser disciplinada
em lei complementar, a teor do art. 165, § 9º, II, da Constituição Federal. Como se sabe, a Lei nº 4.320, de 1964,
que pretendemos alterar com este projeto, não obstante
constituir-se lei ordinária originalmente, foi recepcionada
pela Constituição de 1988 como lei complementar.
Assim, cedo de poder contar com o apoio de meus
Nobres Pares, apresento o presente projeto de lei
complementar, com o propósito de tornar efetivo o
mandamento contido no art. 100 da Constituição
Federal, para que a administração pública passe a
honrar o cumprimento dessas condenações judiciais
de natureza alimentar, que por vezes são postergados
para satisfação de interesses menores.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2005. – Senador
Marcelo Crivella.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença
judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos
ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este ﬁm.
....................................................................................
§ 1º-A Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos,
proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade civil, em virtude de sentença
transitada em julgado.
....................................................................................
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
....................................................................................
I – o plano plurianual;
....................................................................................
§ 9º Cabe à lei complementar:
....................................................................................
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II – estabelecer normas de gestão ﬁnanceira e
patrimonial da administração direta e indireta, bem
como condições para a instituição e funcionamento
de fundos.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
....................................................................................
Art. 67. Os pagamentos devidos pela Fazenda
Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
na ordem de apresentação dos precatórios e à conta
dos créditos respectivos, sendo proibida a designação
de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias
e nos créditos adicionais abertos para esse ﬁm.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– O projeto que acaba de ser lido vai à Comissão
competente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Com a palavra, como Líder, o Senador José Agripino.
V. Exª tem cinco minutos, prorrogáveis por mais
dois.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho, nesta manhã, manifestar uma preocupação que tenho como brasileiro, como líder político,
sobre o estado de coisas que ocorrem no País hoje.
Estamos vivendo uma crise política, eu diria, sem
precedentes; o Governo atingido duramente, na minha
opinião, desnorteado, sem comando visível, claudicante,
errando na tomada de posições e levando àquilo que
mais se temia: os primeiros sinais de inquietação na
área econômica. O dólar, no dia de ontem, valorizouse 2,67%, em apenas um dia; a Bolsa de Valores caiu
3,39%, em apenas um dia; os editoriais dos jornais do
mundo inteiro começam a manifestar preocupação séria
com perturbações na economia brasileira; a recomendação à aquisição de títulos da dívida pública brasileira no plano externo começa a receber restrições por
parte daqueles que recomendam ou não. E uma crise
que era e é política, mas que não estava atingindo a
economia, começa a atingir a economia.
Queria aqui fazer, ainda que de forma muito rápida, uma apreciação sobre por que está atingindo a
economia, Sr. Presidente. Será por culpa da oposição?
Será, Senador Marcelo Crivella, que o PFL está contribuindo para a perturbação na área econômica? Em
absoluto. Em momento nenhum – Senadores Ramez
Tebet e Ney Suassuna, V. Exªs haverão de concordar
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comigo –, nenhum pefelista falou em encaminhamento
de impeachment. Em momento nenhum, hora nenhuma, nenhum pefelista falou em subtração do apoio que
sempre demos à política econômica levada a efeito
pelo Ministro Palocci, que é o grande sinalizador para
os mercados de que a economia, com seus fundamentos, permaneciam sólidos. O Governo, pela sua
banda “paloccista”, mantém a política econômica de
contenção dos gastos públicos, de controle da dívida
pública, de manutenção de um superávit primário, na
minha opinião, de forma equivocada, uma taxa de juros excessivamente elevada, mas dentro de um grande
contexto. Tudo isso, afora a taxa de juros, conta, como
sempre contou, com o nosso apoio.
Por parte do PFL, portanto, nunca, em momento
nenhum, nem se falou em impeachment nem se falou em subtração de apoio à política econômica que
blinda a economia e que faz com que o mundo acredite no Brasil. O que está ocorrendo, Sr. Presidente, é
que, inabilidades do Governo, em declarações, estão
passando para a economia no plano interno e no plano
internacional fatos que são indesejáveis e que fogem ao
nosso controle: luta de classes. Hora nenhuma, nós estimulamos nem estimularíamos jamais luta de classes,
luta de pobre contra rico. O Brasil é um só. É um País
de desiguais? É, sim, mas nunca neste País ninguém
ousou estimular luta de classes. E, pela primeira vez,
Senador Ney Suassuna, no meio de uma crise, por inabilidade política por parte dos condutores do Governo,
estimula-se, explicita-se a luta de classes.
O Presidente da República vai à reunião de cegonheiros e ao aniversário de um Sindicato e assiste a discursos como que estimulados do confronto.
“Senhor Presidente – diziam os líderes – ninguém vai
apear um operário da Presidência.” E quem é que está
pensando em apear o operário da Presidência? Só
os fatos poderão apeá-lo. Nós não estamos falando
em impeachment nem vamos falar. Mas se os fatos
falarem, nós não vamos impedir. Não somos nós que
vamos impedir. não.
Alto lá! Alto lá! É atitude de irresponsabilidade
levar para o plano da discussão o confronto entre empregados e empregadores, entre ricos e pobres. É fazer o que nunca ninguém teve a coragem de fazer no
Brasil: promover o confronto entre irmãos, promover,
Sr. Presidente – vou repetir –, o confronto entre irmãos.
Isso é perversidade e irresponsabilidade. Temos que
sair dessa crise pela via do entendimento político e da
investigação, doa em quem doer. O PFL não vai jogar
sujeira nenhuma debaixo do tapete, mas não vai pedir
impeachment de ninguém. Mas se os fatos levarem
a isso, que levem.
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Senador Ramez Tebet, vou ler para V. Exª o trecho de uma entrevista publicada ontem no Diário de
S.Paulo. O Diário pergunta a uma pessoa: “O senhor
acha que o Presidente Lula sabia do chamado mensalão?” Responde a pessoa: “Até há poucos dias, nós
achávamos que ele não sabia, mas, depois que ele
disse que todos os Partidos costumam ter essa mesma prática, naquela hora, nós ﬁcamos inteiramente
convencidos de que o Lula sabe da coisa e não toma
as iniciativas que deve tomar”. Ele conﬁrma. Ele acha
que sim.
Pergunta o Diário de S.Paulo: “Diante da extensão do escândalo, o senhor chegaria a imaginar soluções drásticas, hoje impensáveis, como uma renúncia?
Como agiria se estivesse no lugar do Presidente?”
Responde a pessoa: “Eu mediria, primeiro, as conseqüências de um golpe como esse de renunciar, que é
um verdadeiro golpe; depois, se veriﬁcasse que isso
é para o bem da Pátria, evidentemente, eu não só me
demitiria, como pediria que todos depositassem seus
cargos e recomeçássemos uma nova fase de democracia autêntica no Brasil”.
Na primeira parte, ele diz: “Até há poucos dias,
nós achávamos que ele não sabia, mas, depois que ele
disse que todos os Partidos costuma ter essa mesma
prática” – é o que ele achava –, “naquela hora, ﬁcamos
inteiramente convencidos de que o Lula sabe da coisa
e não toma as iniciativas que deve tomar”.
Senador Marcelo Crivella, sabe de quem é essa
entrevista? Não é de nenhum pefelista, nenhum peessedebista, nenhum pedetista, nenhum oposicionista.
Essa entrevista é de Dom Paulo Evaristo Arns, concedida ao jornal Diário de S.Paulo. Um homem acima
do bem e do mal, acima de qualquer suspeita. Ele está
emitindo uma opinião pessoal: acha que o Presidente
sabia e acha que, se ele medisse as conseqüências
de um golpe como esse, deveria renunciar.
É esse o estado de coisas que está reinando no
País hoje. Quem fala isso é Dom Paulo Evaristo Arns,
não sou eu, que aqui não estou pregando a renúncia
nem o impeachment de ninguém. Estou combatendo
à altura o estímulo à luta de classes. Alto lá! Ninguém
tem o direito, neste País, de estimular a luta de classes,
de estabelecer confronto entre irmãos, sejam eles pobres ou não, ricos ou não. São todos brasileiros. E nós
temos a obrigação de encontrar os caminhos de saída
pela vertente democrática para uma crise que nós não
criamos. Foi o Governo que criou. É ele, Governo, quem
começa a criar o clima de impeachment.
Ouço com muito prazer o Senador Ramez Tebet.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador José Agripino, o seu tempo está esgotado,
mas vou prorrogá-lo.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Romeu Tuma, permita-me fazer um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Pois não.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Tenho uma
profunda admiração pelo Senador José Agripino e ele
sabe disso. Os pronunciamentos de V. Exª, não o de
hoje, mas todos aqueles em que analisa a conjuntura,
fazem-me lembrar dos tempos de estudante. Quando
eu era estudante, eu admirava, embora não seguisse,
uma ﬁgura implacável da política brasileira, chamada
de “Demolidor dos Presidentes”, que foi Carlos Lacerda. Eu pertencia àquele grupo de estudantes que defendia o monopólio estatal do petróleo, eu tinha idéias
verdadeiramente nacionalistas e assim por diante.
Hoje, não vejo mais na política brasileira ninguém demolindo ninguém. E V. Exª, como Líder do PFL, tem
se conduzido com determinação e tem abordado os
fatos respeitando algo que surgiu recentemente na
política brasileira: governabilidade. Nunca vi o PFL,
como Oposição – e V. Exª como Líder do PFL –, agir,
como se diz na gíria, para “ver o circo pegar fogo”. V.
Exª é contundente? Sim. Veemente? Sim, mas pensa
nos elevados interesses do País, porque, Senador,
seria um absurdo – estão nos ouvindo – não apurarmos os fatos por receio ou por alegações de que isso
poderia prejudicar a economia, quando se sabe que
a economia está sendo defendida por quase todos os
Líderes nacionais, inclusive pelo Partido e por V. Exª.
Esse testemunho faço questão de dar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA (PFL – RN) – Agradeço ao Senador Ramez Tebet, que, para mim, tem uma
importância especial, porque é um dileto amigo e um
ex-Presidente desta Casa; um homem que fala com a
responsabilidade de ex-Presidente do Congresso.
Senador Ramez Tebet, aumentei a minha dosagem de preocupação quando assisti hoje, pela manhã,
a um noticiário de televisão, o Bom Dia Brasil. Um dirigente do PT, referindo-se à perspectiva de queda do
Presidente, falava claramente que forças deveriam se
unir, inclusive aquelas do Partido que se movem contra
a condução da política econômica. Gelei com aquela declaração. Era a somação de forças de um Líder
do PT, que falava em confronto, claro, na defesa do
mandato do Presidente, o que não coloco em questão.
Ele falava em reunir forças, inclusive do Partido, que
se moviam contra a política econômica do Governo
do Partido dele. Veja, Senador Ney Suassuna, onde é
que estamos metidos!
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O que estamos defendendo é equilíbrio, moderação e estamos combatendo a irracionalidade.
Ouço o Senador Ney Suassuna com muito prazer.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Senador José Agripino, não posso, de maneira nenhuma,
testemunhar fatos dos quais V. Exª nunca participou,
como o de pedir o impeachment. Pelo contrário, tenho
que concordar com V. Exª. Embora estejamos de lados
diferentes, tenho de ter respeito, porque V. Exª sempre teve respeito, nas suas colocações, por todos os
governistas. O tema que V. Exª traz à baila me deixa
preocupado também. Inquirido ontem pelo jornal O Valor sobre essas declarações, eu disse – e está aqui,
na nota – exatamente o seguinte:
A nossa preocupação é com esse clima emocional. A emoção nunca foi boa conselheira. Esse discurso
elite versus trabalhadores é emocional e pode trazer
más conseqüências, imprevisíveis, se exponenciado
esse clima ao exagero. Preferiríamos que a emoção
não fosse tanta e que a racionalização reinasse.
Essas foram as minhas palavras. Embora estejamos de lados diferentes, elas coincidem, no momento,
com as preocupações de V. Exª. Essa emoção não leva
a nada. Temos que apurar os fatos, temos certeza de
que o Presidente não está envolvido nisso – nunca ouvi
aqui a Oposição falar em impeachment realmente – e
me preocupa perceber que essa emoção está subindo
um grau a mais dia a dia. Tanta emoção não é, nunca
foi e nem será boa conselheira.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agradeço
a V. Exª a manifestação e repito: concordo com V. Exª
inteiramente. Não vamos sair dessa crise se não for
pela vertente da moderação e do equilíbrio.
Não podemos, nem V. Exª, nem eu, abrir mão
das investigações, cheguem elas aonde chegarem.
Não há saída. Se alguém quisesse esconder sujeira,
não conseguiria, diante da pressão da opinião pública,
dos meios de comunicação, das rádios, das televisões,
dos jornais, da vontade da classe política, dos limpos
que querem se limpar.
Sou um obstinado no sentido de aprofundar as
investigações no limite máximo para que se separe o
joio do trigo, para que se veja quem é que participa
de sujeira e quem não participa. Do contrário, o Congresso Nacional vai nivelar por baixo, e vamos perder
a condição de ir à rua. Os limpos perderão, como os
sujos, a condição de ir à rua.
Não há outro caminho para uma saída senão o
da investigação no limite máximo, chegue ela aonde
chegar. E quem não tiver contas a pagar, que ﬁque
tranqüilo, porque não terá contas a prestar.
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Não vamos perder o equilíbrio, não vamos começar a meter os pés pelas mãos nem vamos permitir
que aqueles que estão perdendo o equilíbrio emocional
enveredem pela perda emocional do controle. Vamos
estar o tempo todo alertando para isso.
Sr. Presidente, quero trazer um outro alerta à
Casa: a reﬁnaria de petróleo do Nordeste é um anseio de quinze, vinte anos. Quando fui Governador, em
1990, eu já reunia a classe política do meu Estado e
já procurava a Petrobras e o Ministério das Minas e
Energia para atrair para o meu Estado, que é produtor de petróleo, que produz cento e dez mil barris de
petróleo por dia, uma reﬁnaria da qual julgamos ser
merecedores por trunfos técnicos e pela produção de
petróleo que temos no nosso território. Igualmente
pleiteiam a reﬁnaria o Estado do Maranhão, o Estado
do Ceará, o Estado de Pernambuco, a Bahia, Alagoas,
por razões diversas.
Senador Edison Lobão, há muitos anos que há
uma disputa, legítima disputa, entre Estados para que
os seus territórios sediem a reﬁnaria de petróleo, prometida há tanto tempo pela Petrobras. E, de repente,
não mais que de repente, suponho que, na intenção
de promover uma agenda positiva, o Presidente da
República anuncia a instalação da reﬁnaria ou a decisão de construir a reﬁnaria no Estado de Pernambuco.
Sem mais nem menos, sem dar nenhuma explicação a
ninguém, sem chamar Pernambuco, sem chamar Rio
Grande do Norte, sem chamar Maranhão, sem chamar Alagoas, nem Bahia, nem Ceará. Simplesmente
anuncia isso. Um sonho de vinte anos se desfaz num
peteleco! Suponho eu que pela necessidade de o Governo promover uma agenda positiva, que, na minha
opinião, é uma agenda profundamente negativa, porque
ela vai, a médio prazo, promover imensas frustrações
em parte daqueles que foram preteridos sem uma explicação. Não houve nenhuma explicação e nenhuma
compensação para quem quer que seja – não do meu
conhecimento.
Por essa razão, estou encaminhando requerimento, que leio e que faço público.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – V. Exª me
permite uma intervenção antes de ler o seu requerimento?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Com muito
prazer, Senador Edison Lobão, e, em seguida, o Senador Marcelo Crivella.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador José
Agripino, em verdade, parece que estamos vivendo,
no meu Estado – e não é diferente no de V. Exª -, um
calvário no que diz respeito a esse problema. Há três
grandes contenciosos no Maranhão: um deles seria
a reﬁnaria de petróleo, ansiada, sonhada há tantos
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anos, assim como no Estado de V. Exª. O outro, uma
siderúrgica. E um estudo feito pela Companhia Vale
do Rio Doce e por uma grande siderúrgica chinesa
demonstra que não há nenhum lugar no mundo – não
só no Brasil – melhor do que o Maranhão para sediar uma grande siderúrgica. Em razão do porto, que
é uma verdadeira bênção, por ser o melhor porto do
Brasil, de águas mais profundas, por ser mais próximo do mercado consumidor internacional e em razão
de uma ferrovia, que é seguramente a melhor ferrovia
do Brasil, a ferrovia dos Carajás; e da mina, que está
próxima, no Pará, servida por essa ferrovia. Pois bem;
também não conseguimos essa siderúrgica, a despeito de toda a luta e de todas as vantagens oferecidas
pelo Maranhão. E há até um terceiro contencioso: a
Ferrovia Norte – Sul, que foi iniciada pelo Presidente
Sarney. À época, dizia-se que seria uma inutilidade
porque iria ligar o nada a coisa nenhuma. Hoje, veriﬁca-se que ela serve a um corredor produtor de soja
e de outros produtos agrícolas, que, em um passado
recente, produzia quatro milhões de toneladas e, já
agora, 40 milhões, com estudo para 140 milhões de
toneladas dentro de poucos anos, ou seja, haverá o
abastecimento de boa parte do mundo por meio dessa ferrovia e da produção estimulada por ela nesse
corredor de exportações. Pois bem, nem a ferrovia
conseguimos fazer com que prossiga – uma ferrovia
que não vai servir exclusivamente ao Maranhão e, sim,
ao Brasil, até porque a sua conclusão signiﬁcaria um
abraço nacional em matéria de ferrovias do Brasil, que
é o de que muito necessitamos. Ou temos ferrovias, ou
os nossos produtos serão sempre mais caros na sua
exportação. Portanto, as lamúrias de V. Exª, que são
absolutamente procedentes, são também as nossas.
Eu não sei o que há contra o Estado de V. Exª e contra
o meu. O fato é que as coisas não funcionam. O requerimento a que V. Exª se refere poderá, realmente,
trazer alguma luz a esse problema tão grave que afeta
o seu Estado e o meu. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Senador
Edison Lobão, eu agradeço.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Senador José Agripino...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Eu já ouço
V. Exª, Senador Crivella.
Eu agradeço o aparte de V. Exª porque ele me
enseja a fazer umas considerações muito rápidas sobre
os trunfos que os diversos Estados que pleiteiam sediar a reﬁnaria apresentam. Uns dizem ter capacidade
de consumir os derivados produzidos em quantidade
suﬁciente para justiﬁcar a implantação da reﬁnaria em
seu território, ou seja, o trunfo é consumo, é mercado.
Outros, como o Estado de V. Exª, dispõem de boa in-
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fra-estrutura para a distribuição: há o Porto do Itaqui, a
Ferrovia Norte-Sul, infra-estrutura e situação geográﬁca
condizente. Outros são fonte produtora, como é o caso
do Rio Grande do Norte, o maior produtor de petróleo
em terra. Ele produz 110 mil barris de petróleo em terra, fora o gás, além de ter uma condição geográﬁca,
pelo fato de ser a esquina do Brasil, privilegiada para
a distribuição do derivado. Tudo isso leva os Estados
a disputarem legitimamente.
De repente, não mais que de repente, eu duvido que a Petrobras ou o Governo tenham procurado
o Governador do seu Estado. A Governadora do meu
Estado me telefonou e disse que não foi procurada
por ninguém, nem o Governador do Ceará, nem o da
Bahia, mas, de súbito, comunica-se, pura e simplesmente, que está decidido que a reﬁnaria será no Estado de Pernambuco.
Eu vou ler o requerimento, que acredito atender
à preocupação de todos nós. Em seguida, ouvirei os
Senadores Marcelo Crivella e Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Peço urgência, tendo em vista o tempo ter-se esgotado, embora haja tolerância pela importância do
assunto.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Peço a V.
Exª um pouquinho de tolerância. Está perfeito.
Sr. Presidente, nos termos do §2º do art.
50 da Constituição Federal, combinado com o
que dispõe o art. 216 do Regimento Interno,
requeiro sejam prestadas pelo Sr. Ministro de
Estado de Minas e Energia as seguintes informações:
1. Conﬁrma-se o anúncio feito pelo Senhor Presidente da República de já ter sido
tomada a decisão em favor do Estado de Pernambuco para sediar a reﬁnaria de petróleo
pretendida pelo Nordeste?
2. Para a tomada da referida decisão foi
realizado algum encontro entre os Estados
pretendentes?
3. Que critérios teriam norteado tal decisão?
Sala das sessões, 26 de julho de 2005.
Com a resposta a esse requerimento, as nossas
dúvidas, Senador Lobão, vão ﬁcar dirimidas e pode
ser que venha a seguinte resposta: “Não, foi um lapso
do Presidente, foi uma incontinência verbal do Presidente”. Tomara que tenha sido isso, para que, sem
explicação, sem entendimento, uma luta de 15 anos
não tenha desaparecido num passe de mágica – absolutamente incompreensível e reprovável, fato com o
qual eu, como Senador do Rio Grande do Norte, por
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hipótese alguma vou concordar e a respeito do que
vou me aquietar.
Ouço o Senador Marcelo Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Senador Agripino, quando V. Exª profere o seu discurso,
sempre com muita propriedade, com muita clareza e
se comunicando de maneira muito eﬁciente e lúcida,
traz assuntos importantes para o País. A reﬁnaria é
algo que precisamos debater. Imaginem como se sente o meu Estado, sobretudo o norte ﬂuminense, que
é produtor de 90% do petróleo nacional mas não tem
uma reﬁnaria. Ofereceram-se, de todas as maneiras,
vantagens ao Governo Federal para que instalasse
uma reﬁnaria naquela área. A Governadora Rosinha
Garotinho inaugurou o seu Governo com uma campanha: “O petróleo é do Rio, a reﬁnaria é do Rio”. Não
houve, entretanto, argumentos que convencessem a
equipe técnica do Governo. Também nos sentimos
muito inconformados e não nos convencemos com os
argumentos apresentados no debate, mas quero fazer
um comentário com respeito à entrevista que V. Exª citou, do Diário de S.Paulo, que fala do nosso Cardeal
Dom Paulo Evaristo Arns. V. Exª deve estar lembrado
que já houve momentos em que um Senador, ao tomar posse, jurava cumprir seus deveres e manter a
Igreja Católica Apostólica Romana. O Brasil mudou;
hoje existem muitas religiões. Há brasileiros católicos,
a maioria, mas existem muitos evangélicos, e não faz
mais sentido um Senador assumir o seu mandato jurando manter como oﬁcial a Igreja Católica Apostólica
Romana. Os tempos mudaram. A Igreja Católica tem
prestado a este País, sobretudo na vida pública, uma
contribuição: foi quem criou o PT. O Presidente Lula já
disse, reiteradas vezes, que nos seus pronunciamentos, devido à atmosfera, ao momento, muitas vezes
é mal compreendido. Parece-me que esse é o caso
atual. Nem a Justiça, Senador Agripino, impõe ao réu
que faça ou que fale alguma coisa que o condene. Não
foi essa a intenção do Presidente. Há duas coisas que
eu, como brasileiro e Senador, neste momento da vida
pública, tenho claras: primeiro, há o mensalão e pessoas terão que ser responsabilizadas; segundo, até o
momento, o Presidente da República de nada sabia.
Por isso, parabenizo V. Exª quando, com muita cautela, cita os fatos, observa o horizonte, mas reaﬁrma a
disposição do seu Partido de não tomar qualquer caminho irresponsável que jogue nosso País numa crise
institucional. Parabéns a V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agradeço,
Senador Marcelo Crivella, e digo-lhe que o seu Estado, que é produtor de petróleo, pleiteia, também, essa
nova reﬁnaria, que pode ir para o Nordeste.
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Eu tive a oportunidade de, na companhia de S.
Exª, o Governador do meu Estado, e de toda a Bancada Federal, de todos os partidos políticos e entidades
de classe do meu Estado, ter uma longa reunião com
S. Exª, a então Ministra das Minas e Energia, quando
foi colocada a indeﬁnição com relação ao palco – isso
faz pouco tempo –, e o Rio de Janeiro foi considerado
como alternativa entre os pleiteantes.
Nem o Estado de V. Exª recebeu comunicação
nenhuma, suponho eu. Foi decidido de cima para baixo, não sei sob que critérios, e quem pleiteou durante
15 anos ﬁcou a ver navios.
Eu não aceito esse tipo de atitude, Senador Marcelo Crivella.
Ouço, com muito prazer, o Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Eu pedira que V. Exª fosse rápido, Senador Eduardo
Suplicy, por favor.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador José Agripino, é importante V. Exª salientar que
não há qualquer iniciativa, por parte do PFL, de solicitação de impeachment e nem há pronunciamentos
nesse sentido. V. Exª reitera que espera a continuidade da normalidade do processo democrático brasileiro. Tenho a convicção de que vamos corrigir os erros,
que são de responsabilidade, de alguma maneira, de
todo o corpo político brasileiro. Nós, no Congresso
Nacional, temos percebido que, seres humanos que
somos, detectamos erros de pessoas e aqui cabe a
nós, como organismo, corrigi-los. No âmbito do meu
Partido, algumas pessoas incidiram em erros graves
e eu me sinto na responsabilidade, como membro do
PT, de procurar fazer tudo para corrigi-los. As informações que estão chegando denotam que a prática, que,
infelizmente, se detectou e que ainda se está apurando, iniciada pelo Sr. Marcos Valério e suas empresas
junto a pessoas do Partido dos Trabalhadores já havia
começado antes. Por exemplo, em 1998. Os jornais de
hoje informam como pessoas e partidos que hoje estão
à frente da Oposição também incidiram em práticas
semelhantes. Quero fazer uma ponderação a V. Exª e
ao Líder do PSDB, que, há alguns dias, estiveram no
Tribunal Superior Eleitoral, solicitando que houvesse
uma punição ao Partido dos Trabalhadores para que
não mais recebesse recursos públicos do Fundo Partidário, que compete a todos os partidos políticos. Note
que V. Exªs estão atribuindo a todo o Partido dos Trabalhadores a responsabilidade por um erro que ainda
estamos apurando. Agora estamos vendo que há indicadores muito fortes de que outros partidos também
incidiram em problemas sérios, ainda que em épocas
anteriores. O que eu gostaria, portanto, de aqui dis-
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tinguir é que uma coisa são erros de pessoas e outra
é o erro de instituições. Quero também colocar uma
palavra de prudência, porque, se pessoas, no passado, pertencentes ao partido de V. Exª ou a qualquer
outro partido, porventura cometeram erros, isso não
signiﬁca que V. Exª vai, então, fechar o PFL, o PSDB
ou o Partido dos Trabalhadores. Cabe a nós apurarmos completamente os fatos – V. Exª sabe que essa
é a posição que tenho defendido –, e que possamos
fazê-lo com o maior rigor e profundidade possíveis e,
na forma da lei, solicitar às autoridades que as pessoas possam cumprir tudo aquilo que está explicitado
na lei, no Código Penal, na Constituição e no conjunto
das lei brasileiras. Se pessoas no Congresso Nacional
receberam benefícios extras para mudarem de partido,
para votarem de acordo com o governo, obviamente
isso confronta com o que está explicitado nos arts. 54
e 55 da Constituição. Então, essas pessoas deverão
perder o mandato. Mas acho que V. Exª tem procedido
com equilíbrio, o que é importante para a condução
dos nossos trabalhos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Senador
Suplicy, V. Exª não estava no começo do meu pronunciamento...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
estava ouvindo, no caminho para cá...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Ótimo!
Então, V. Exª deve ter percebido que a minha preocupação era com os fundamentos da economia. Eu me
preocupava com a elevação do dólar, com a queda da
Bolsa e com as razões, os fundamentos disso. E manifestava a minha opinião, em nome do meu Partido,
sobre a reiteração, a manutenção do apoio absoluto e
irrestrito aos fundamentos da política econômica praticada pelo Governo, pela ação do Ministro Palocci,
exceção feita à questão da política de juros.
Manifestava a minha preocupação, e aí invoquei
o Partido de V. Exª, porque vi hoje no “Bom Dia, Brasil”,
não guardo o nome dele, acho que é um pretendente à
presidência do Partido, que dizia, com ar entre sereno
e revoltado, que ninguém iria afrontar o mandato do
Presidente. E ninguém está querendo afrontar. Nós,
não. Se o Presidente cair, será pela evidência de fatos e não por pressão do PFL. Ele dizia que invocaria
reações por parte dos seus e até daqueles que dentro do Partido se moviam contra a política econômica
do Governo. Estou repetindo uma coisa que ouvi hoje
de um prócer do PT. Não estou incluindo o Partido de
V. Exª por inteiro nisso ou naquilo, estou puxando um
testemunho.
Com relação à questão do impeachment, ainda
hoje no jornal O Estado de S.Paulo, do Estado de
V. Exª, há uma declaração minha em que, de forma
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peremptória, colocamos que o PFL não vai caminhar
para o impeachment; agora, também não vai permitir
que pessoas que têm responsabilidade, grande responsabilidade, trilhem o caminho irresponsável do estímulo ao confronto, à luta de classes, de justiﬁcativas
de que as elites estão tentando derrubar o Presidente,
como se os ricos estivessem contra os pobres. Alto, lá!
Essa é uma atitude escapista que nós, do PFL, repelimos à altura. Como V. Exª, Senador Eduardo Suplicy,
nós apoiamos e não vamos arredar o pé de apoiar os
fundamentos econômicos do País que até agora vêm
dando certo e que começam a se inquietar por dúvidas
emanadas do próprio Governo, por inconsistência de
comportamento do próprio Governo, que o mercado
começa a perceber.
O que queremos é o que V. Exª quer – e acredito
que seja sincero o que V. Exª diz –, o que o Senador
Ney Suassuna quer, o que o Senador Marcelo Crivella
quer, o que o Senador Edison Lobão quer, o que o País
todo quer: a investigação profunda, chegue aonde chegar. Nós, do PFL, não vamos esconder nem permitir
que se esconda sujeira debaixo do tapete, chegue a
investigação aonde chegar. Impeachment, não. Investigação, sim e já!
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Senador
José Agripino, se V. Exª me permitir, quero prestar uma
pequena homenagem a Dom Paulo Evaristo Arns, pela
sua história, por suas últimas três décadas de luta, uma
luta muito grande durante um período da História do
Brasil. Claro que, com todo respeito a V. Exª, Senador
Marcelo Crivella, mas pelo comportamento. Ele falou
como um cidadão, visto já estar afastado, por decisão
e por idade, da cheﬁa da Igreja em São Paulo, mas
acho que é um homem de bem e é ouvido. Portanto,
apenas se manifestou como um cidadão brasileiro,
e eu gostaria de deixar registrado, porque, historicamente, vários contatos nós tivemos em horas difíceis
do País. Obrigado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Tanto concordo, Sr. Presidente, com o que V. Exª diz que repeti
aqui a opinião de um homem que é respeitado pelo
Brasil inteiro e que emitia a sua opinião.
E uma última palavra sobre aquilo a que o Senador
Suplicy se referiu: a questão da investigação da corrupção em passado recente. A preocupação tem que ser
com todos os partidos em qualquer momento, Sr. Senador Suplicy. Apenas o que se mostra neste momento é
que a corrupção, que sempre existiu, lamentavelmente
está, neste momento, se tornando endêmica. Segundo
as evidências, ela está-se tornando endêmica. Em vez
de estar localizada no baço, ela está no cérebro, no
coração, nos intestinos, nos rins, no fígado, na cabeça,
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nos braços, nas pernas, e, antes que seja tarde, nós
temos que dar um basta nessa situação.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, como
Líder do PMDB, por dez minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores...
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Dois Líderes seguidos?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Para mim, Líder é em seguida. S. Exª usará da palavra por pouco tempo. Depois, falará o Senador Marcelo Crivella.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Eu não
posso, Sr. Presidente, ir contra o meu Líder.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Mas é do Regimento.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Mas, dois
Líderes em seguida...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– É do Regimento. Líder é do Regimento.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Deve ser
intercalado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Intercalado quando é por delegação.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – V. Exª
quer usar a palavra já?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Não, absolutamente.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, todos nós estamos preocupados com
os problemas que o Brasil está vivendo.
Há um livrinho que parece pequeno, mas que foi
extremamente importante para toda a humanidade. Falo
de um livro de René Descartes, chamado Discurso
do Método, escrito há tanto tempo, em 1630, que diz
que todo grande problema é composto de pequenos
problemas. Temos de isolar esse grande problema e
procurar ver quais são os pequenas problemas que
o formam.
Hoje o Brasil está vivendo um grande problema,
que o está paralisando. Com toda certeza, ele deixaria de ser importante e teria solução, à medida que
estudássemos e procurássemos trabalhar duro para
resolvê-lo parte a parte.
Por exemplo, poderia o Presidente da República pegar esse grande problema, dividi-lo em partes e
começar a equacioná-las. Se as estradas estão ruins,
há que se resolver o problema rapidamente. Estamos
com problemas sérios. A toda hora, vemos o clamor
da saúde, por isso há que se fazer frente à essa área.
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Estamos vendo que a educação, apesar de ter tido muitos progressos, ainda está muito aquém do queremos.
Assim, temos de resolver o problema da educação. A
corrupção, que está assolando e bloqueando o País
neste momento, tem de ser solucionada. Concordo
com o Líder José Agripino: doa em quem doer, tem
que se levar o processo até o extremo.
À medida em que resolvermos esses problemas,
vamos veriﬁcar que um dos grandes problemas da República é a burocracia. A burocracia está demasiada.
Havia trinta e tantos Ministérios, número que foi diminuído, mas não foi criada uma Secretaria sequer que
cuidasse do problema geral da burocracia. Neste País,
ainda se continua pedindo reconhecimento de ﬁrma,
algo que já foi abolido três vezes por decreto. Tudo é
burocratizado no Brasil. Essa é uma parte do grande
problema brasileiro que tem de ser equacionada, ao
lado da saúde, da educação, das estradas. Tinha de
ser criada uma Secretaria especial, como foi feito em
governos anteriores, para se lutar contra a burocracia.
Se foi feita em governos anteriores, por que continua
sendo necessária hoje? Porque isto se dá em nós:
estamos bem hoje, daqui a pouco engordamos e temos de fazer regime; descuidamo-nos, engordamos
de novo e temos de fazer regime. A burocracia tem de
ser combatida como a gordura no ser humano: permanentemente.
Este é o conselho que dou, neste momento, ao
Governo que, às vezes, parece perplexo: temos de
correr atrás, temos de trabalhar. Ao invés do imobilismo, é a hora de arregaçar as mangas e de pedir ao
empresariado e ao operariado que façam o mesmo,
buscando saber, entre esses pequenos problemas que
formam o grande problema brasileiro, quais são os prioritários. Sabemos que são prioritários as estradas, a
educação, a saúde, o desemprego – com mobilização
para a solução dos outros, surgirão mais empregos –,
mas a desburocratização também o é.
Ouço, com muito prazer, o aparte do Senador
Maguito Vilela.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador
Ney Suassuna, eu estava ouvindo atentamente V. Exª,
que toca em pontos fundamentais para o País. A desburocratização, aliada a uma reforma administrativa, é
extremamente necessária. A burocracia é indutora de
corrupção. Quanto mais a máquina ﬁca enferrujada,
obsoleta, carcomida pelo tempo, mais induz à corrupção, porque as coisas não andam, e vem o pagamento
da propina para esse ou aquele processo andar. Em
relação ao FCO, muitas vezes, no BNDES, no Banco
do Brasil, em instituições importantes, um processo
referente a uma atividade que vai gerar empregos,
por exemplo, na área da agroindústria, leva um, dois
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ou três anos para desenrolar. Tenho observado isso. O
País está lento demais, não tem velocidade nenhuma.
E estamos vivendo uma vida supersônica; ela não é
nem dinâmica mais, é supersônica. Então, temos de
correr muito, para desburocratizar mesmo o País, por
meio de uma reforma administrativa. A questão da
saúde hoje é fundamental, continua morrendo gente nas ﬁlas, as crianças, os idosos não têm a menor
possibilidade de um atendimento adequado. Então, V.
Exª está batendo em teclas importantíssimas. E o País
precisa de velocidade, de trabalho, de dinamismo. Hoje,
até por uma audiência que se pede para um Ministro
espera-se dois a três meses. Que País é este?! Para
onde vamos? Quer dizer, está tudo muito difícil. Se não
houver um norte, se não se bater na mesa, se não se
colocar o País para andar, a situação ﬁcará cada vez
mais difícil. Parabéns pelo seu pronunciamento, que
é a preocupação de todos nós.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Muito
obrigado, nobre Senador Maguito Vilela, V. Exª, que
foi um Governador aclamado em Goiás e que deu um
show exatamente pela velocidade das acertadas decisões que tomava, sabe muito bem que esse conjunto
de problemas hoje aﬂige todo brasileiro.
Um desses, muito sério – em seguida vou dar
a palavra ao Senador Mão Santa –, é o problema da
segurança. Não há brasileiro que não esteja clamando
por ela. Fui, agora, à comemoração dos 143 anos da
cidade de Pombal, uma cidade do meu Estado, linda,
encantadora, e, à noite, quando ia sair, disseram-me:
“Não, Senador, o senhor não pode sair num carro só;
temos de mandar pelo menos mais dois carros com o
senhor”. Perguntei por quê, e responderam que era devido aos assaltos nas estradas, no interior da Paraíba,
na região de fronteira, onde está o Polígono da Maconha – vemos que se chegou ao ponto de se batizar
uma região do País de Polígono da Maconha.
Ouço o Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Ney Suassuna, o tempo de V. Exª esgotou.
Como V. Exª não poderia dar apartes, peço que eles
sejam rápidos. Dei a V. Exª dez minutos em vez de
cinco minutos, como tolerância.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – E ainda tenho quatro minutos? Não posso deixar de ouvir
o meu amigo Mão Santa.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr. Presidente, pela ordem. Então, é preciso corrigir o painel.
Eu, por exemplo, ﬁz um parte e estava tranqüilo com
base no que o painel indicava.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não há
problema, nobre Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Estava errado. Eu errei. Peço desculpas; já dei um
prazo a mais, de coração.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Ouço V. Exª, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Ney
Susssuna, manifesto minha admiração principalmente
por sua sabedoria. V. Exª acabou de citar Descartes,
mas eu buscaria em V. Exª mesmo, que é igual em inteligência a Descartes. Mas queria dizer o seguinte: V. Exª
é Líder do PMDB no Senado. Eu votei em V. Exª, mas
a política é como as nuvens, e o momento é diferente.
O PMDB sempre teve dois grupos: o dos autênticos
e o dos moderados. V. Exª está muito moderado para
o meu gosto, trazendo uns problemas da saúde, da
educação, da ignomínia, da imoralidade que o Presidente Renan Calheiros teve a coragem de mencionar
no artigo de jornal. Nunca antes houve tanta indignidade. Então, peço permissão a V. Exª para que seja
criado e revivido o PMDB autêntico. Aqui, este PMDB
não votou nem em Ulysses, no anticandidato, porque
ele tinha assumido o compromisso de, no dia, faltar,
em protesto. Mas veio. E ﬁcou com 70 votos dos moderados e 26 votos dos bravos colegas do congresso
autêntico, que revivo no nome de Marcos Freire, de
Fernando Freire, de Francisco Pinto e de outros. Quero fundar, com o nosso Líder, Senador Pedro Simon,
com o Senador Ramez Tebet e com o Senador Sérgio
Cabral – e convido os Senadores Valdir Raupp e Maguito Vilela, aqui presentes, a entrar nessa –, o PMDB
autêntico. Isso foi reconhecido pela história. Vou oﬁciar
a esta Casa a criação do PMDB autêntico, aquele que
redemocratizou este País. V. Exª, em quem votei com
toda admiração e respeito, está muito moderado para
meu gosto.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Muito
obrigado, nobre Senador. Respeito e acato a opinião
de V. Exª, mas acabava de falar da corrupção, que é
um dos cânceres que está atacando nosso País. Nós,
que somos Líderes, temos de ter sempre prudência.
Um Líder nunca pode levar seu rebanho, seus liderados
a precipício. Deve ter sempre a ponderação de lutar e
buscar solucionar as coisas com muita prudência.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Autenticidade
não é falta de prudência. O PMDB autêntico existiu, já
foi reconhecido, e o Brasil aprova.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Por favor, o aparte já foi concedido.
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Concordo com V. Exª. Não estou contrariando o interesse
de V. Exª, que é legítimo...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Não pode haver debate cruzado.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – ... e a
democracia permite isso. Vamos respeitar a posição
de V. Exª.
Agora, vejam Srs. Senadores, que esta é a hora,
mais do que nunca, de o Presidente arregaçar as mangas e trabalhar. Esta é a hora, mais do que nunca, de o
Governo se mobilizar, cobrar dos Ministros e procurar
fazer essa hierarquização, lembrando-se de combater
a burocracia e a corrupção. Ao combater a burocracia
e a corrupção, os outros problemas vão se tornar mais
fáceis e vamos poder ter sucesso nessa luta.
Muito obrigado, nobre Presidente, pela condescendência, pela gentileza e lhaneza com que V. Exª
sempre lida, tanto na Presidência quanto fora dela.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado.
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet,
por permuta com o Senador Marcelo Crivella, que, em
seguida, fará uso da palavra.
V. Exª tem dez minutos, prorrogáveis por mais
cinco.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar,
Senador Marcelo Crivella, os meus agradecimentos
a V. Exª por essa permuta que me possibilita estar
nesta tribuna.
No dia de hoje, Sr. Presidente, os debates se
iniciaram com o pronunciamento do Líder do PFL,
Senador José Agripino, abordando a crise que o País
está vivenciando, que, sem dúvida nenhuma, aqueles
de bom senso têm que reconhecer que essa é uma
das maiores crises morais e políticas por que o País
já passou.
A corrupção no Brasil e no mundo é histórica.
Suas raízes, em alguns países, são profundas, e no
Brasil ela está alcançando – e já alcançou – um nível
que tem surpreendido os mais experimentados líderes
políticos do nosso País.
Nesse momento, portanto, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, como sói acontecer, surgem as fórmulas ou as poções mágicas, anunciadas por uns e outros
como capazes de resolver a crise em que estamos
mergulhados e que ninguém, em sã consciência, por
mais estudioso que seja e por mais vivência que tenha
de vida pública, nenhum cientista político, a meu ver, é
capaz de prever aonde vamos chegar com essa crise

JULHO 2005

Julho de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

moral que a todo o dia traz novos fatos, estarrecendo
a sociedade brasileira, a Nação brasileira.
É de tal ordem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que nunca o Congresso viveu com três CPIs
funcionando ao mesmo tempo e com uma mesma ﬁnalidade, que é a de apuração de fatos de corrupção.
Quando vejo isto acontecer, mais me convenço de que
não há fórmula mágica e de que a verdadeira maneira
de resolver esta situação está nas leis que já existem
no nosso País, leis que precisam ser realmente aplicadas conforme os fatos forem se sucedendo.
Não adianta, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por exemplo, anteciparmos as eleições, fazermos
eleições gerais no nosso País se os atores forem os
mesmos. Antecipação de eleição, portanto, é casuísmo.
Serão os mesmos atores que estão em cena. Antecipar
eleições ou prorrogar as eleições seria a permanência
de tantos quantos aí estão e que a sociedade já está
exigindo ou que renunciem imediatamente, ou que sejam punidos, e que as CPIs caminhem cada vez mais
céleres, como realmente elas estão trabalhando, no
sentido de impedir a impunidade e fazer a verdadeira
faxina, a verdadeira limpeza que a sociedade brasileira está exigindo.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Vou permitir já.
Portanto, Sr. Presidente, falar em antecipação,
falar em reeleição agora ou mesmo em acabar com
a reeleição é casuísmo. A prorrogação de mandatos,
como muitos apontam, também é casuísmo. A coincidência das eleições não levaria a coisa alguma.
As chamadas reformas políticas, propaladas por
aí, algumas delas que precisam existir neste País, não
é o momento de discuti-las, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores. O que temos que fazer é dar resposta
imediata à sociedade. E V. Exª não imagina o quanto
eu torço, diante de tantas evidências que estão por aí,
como muitos homens que detêm mandato poderiam
começar a ajudar este País se eles praticassem um
ato que é unilateral. Não posso aconselhar ninguém a
isto, mas muitos deviam diminuir o trabalho da CPI, tamanha são as evidências, renunciando imediatamente
aos seus mandatos, porque não têm mais condições
de representar a sociedade e o povo que um dia neles conﬁou.
Senador Maguito, V. Exª tem o aparte, por gentileza.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Tenho por
V. Exª o maior apreço, o maior respeito pela sua história de homem público, como ex-Governador, como
Senador, um homem exemplar em todos os sentidos.
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Mas não concordo, de forma nenhuma, com V. Exª e
com os demais que têm dito que a reforma política não
seja talvez a mais importante de todas as reformas, e
urgente, porque toda fonte de corrupção no Brasil, no
Governo Collor, no Governo Fernando Henrique e do
atual Governo – e não foram poucos os escândalos de
corrupção – tem como objeto o ﬁnanciamento privado
de campanha. Foi assim com a sobra de campanha do
Collor; foi assim no Governo Fernando Henrique Cardoso, para arrumar caixinha; e está sendo agora. Se
não acabarmos com o ﬁnanciamento privado de campanha, não vamos acabar com a corrupção no Brasil.
O instituto da reeleição também hoje, infelizmente, é
uma outra fonte de corrupção. Todo mundo se elege
já pensando na reeleição. Aí já vem a preocupação de
fazer o caixinha; vem a preocupação de fazer obras só
no último ano para ter visibilidade. Tenho observado
e estudado isso com muito carinho. Temos que fazer
urgentemente a reforma política, tapar esses ralos. O
instituto da reeleição não pode ser abruptamente retirado, embora eu tenha sido dele o maior crítico; porém, quem foi eleito agora o foi com essa expectativa
e com esse direito. Mas, lá na frente, sim. A partir da
próxima eleição, aí sim, podemos acabar com o instituto da reeleição. Agradeço muito a V. Exª.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Maguito Vilela, V. Exª se antecipou no seu aparte e acaba me ajudando a esclarecer os fatos. Não sou contra
a reforma política. Sou contra o casuísmo de ela ser
feita em meio a essa crise moral que está aí, tapando
o sol com peneira, escondendo e jogando embaixo do
tapete toda a imundície que está sendo apurada pela
CPI e por outras instituições. Sou, sim, contra a reeleição. Se votei um dia a favor dela, hoje me arrependo.
Mas, acabar com a reeleição neste exato momento é
um casuísmo. Acabar com a reeleição para as próximas
eleições é diferente – concordo com V. Exª.
É o mesmo caso de discutirmos o ﬁnanciamento
público de campanha agora nesta hora. Temos opiniões
diferentes. Não estou de acordo com V. Exª. Sou contra
o ﬁnanciamento público de campanha. Imagine se o
Brasil agüenta! Este Brasil sem escolas, este Brasil sem
creches! Este País de desempregados vai sustentar um
orçamento de quase um bilhão para ﬁnanciamento público de campanha, nesta hora e neste momento? Que
sociedade vai tolerar isso? Discutir, portanto, ﬁnanciamento público de campanha, Senador Maguito Vilela,
haverá de ser feito sim, mas no momento oportuno,
no momento em que o País não esteja vivendo esta
crise, porque, data venia, temos apenas dois meses
para discutir qualquer reforma política. Se nós nos ativermos ao princípio constitucional, qualquer mudança
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na legislação político-eleitoral do País só deverá ser
feita um ano antes das eleições.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª me permite um aparte, Senador Ramez Tebet?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Portanto,
seria tapear, seria uma armadilha contra a sociedade
tentarmos resolver esses problemas falando em reforma política agora. Com relação ao ﬁnanciamento
público de campanha, por exemplo, Senador Marcelo
Crivella, Srs. Senadores, gostaria de dizer apenas o
seguinte...
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – V. Exª me
permite, Senador Ramez Tebet?
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Vou prorrogar o tempo de V. Exª por mais cinco minutos, Senador Ramez Tebet..
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Para voltar ao ﬁnanciamento público da campanha, por exemplo, Senador Maguito Vilela – V. Exª é um estudioso
do assunto –, gostaria de dizer que, na Alemanha,
onde existe o ﬁnanciamento público de campanha, o
caixa dois existe e já levou dirigente partidário inclusive ao suicídio; nos Estados Unidos, o sistema é misto
– existe o ﬁnanciamento público e o ﬁnanciamento de
empresas. Em uma sociedade altamente capitalista,
foi reduzida a participação de empresas nas eleições.
No México, também, há o ﬁnanciamento público de
campanha. Portanto, Senador Maguito Vilela, a meu
ver, não existe nenhuma fórmula na democracia. Tudo
tem suas vantagens e desvantagens. Em momento
oportuno, com clarividência, quando o País não esteja
enfrentando diﬁculdades, poderemos discutir reforma
política em profundidade.
Ao concluir, gostaria de dizer que a reforma política é sempre falada, mas nunca priorizada. E não pode
ser priorizada agora, quando teria que ser votada, faltando dois meses para a exigência constitucional.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª me permite um aparte, Senador Ramez Tebet?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Tem V.
Exª a palavra, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Ramez Tebet, Cristo disse que, sob os céus, há tempo
determinado para cada propósito: há tempo de falar,
de calar, de nascer, de morrer, de chorar e de rir. O
tempo agora é de combater a corrupção, o desvio de
recursos. Deus coloca os homens certos no lugares
certos. Todo o País relembra Teotônio Vilela, com es-
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toicismo, assim como V. Exª, vencendo. Mas, naquele momento, sob os céus, havia um propósito para
cada coisa: era a liberdade e a democracia. Agora é o
combate à corrupção. V. Exª traduz não a esperança,
mas a certeza de que ainda há homens de bem neste
Congresso Nacional. E aqui convido V. Exª para ser o
Presidente de Honra do PMDB autêntico. Ramez Tebet
signiﬁca coragem, justiça, seriedade e renascimento
daquele PMDB autêntico, aquele que redemocratizou
o País com Marcos Freire, Fernando Lyra, Francisco
Pinto, Lysâneas Maciel, Alencar Furtado e Teotônio
Vilela, cujo espírito lhe faz companhia agora para tomar essa bandeira pela moralização, pela dignidade
e pela vergonha.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Mão Santa, V. Exª me colocou em um patamar ao lado
de grandes homens que ﬁzeram a história ou que lutaram pela redemocratização do País. Não posso aceitar
ser Presidente de Honra, mas aceito um desaﬁo. Sabe
qual é? O de lutar, dentro do PMDB, pelos ideais que
estão em meu coração. O PMDB é o Partido que atende às exigências da sociedade brasileira. Um Partido
que, mesmo diante de suas crises, até com posições
divididas, ainda tem o apoio da sociedade brasileira.
Quero lutar por esses ideais. Por isso, ocupo a tribuna.
Por exemplo, quando se fala em votar...
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Ramez Tebet?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Ramez Tebet?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Só um
minutinho, Srs Senadores. Encontra-se na Câmara um
projeto que diz respeito à lista preparada para a eleição
de cargos ou para o preenchimento de vagas no Poder
Legislativo. Tenho que combater isso, porque se trata
de caciquismo, de coronelismo político, de estabelecer
aos donos dos partidos políticos o privilégio de colocar na lista os primeiros, o que impede a renovação.
Como não comparecer à tribuna para protestar? Minha
consciência pediu que aqui viesse a ﬁm de que não
desviássemos a atenção da Nação brasileira.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Ramez Tebet, solicito que não conceda
mais apartes. Darei mais um minuto para que V. Exª
encerre, sem apartes.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Vou encerrar, Sr. Presidente.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Ramez Tebet?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Sem apartes, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presidente, peço paciência a V. Exª, pois gostaria de concluir meu discurso.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Então, darei mais..
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ficou difícil. E eu vi que...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Já concedi mais dois minutos a V. Exª.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Não pretendo citar outros que ultrapassaram o tempo, até porque nem vemos o tempo passar quando, por exemplo,
o Líder do PFL ocupa a tribuna. Alguns oradores, às
vezes, são cansativos.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Mas a Mesa só está fazendo um apelo, não está
cortando a palavra de V. Exª.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – V. Exª,
aliás, tem demonstrado generosidade, e acaba de
demonstrar, mais uma vez.
Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
Em seguida, ao Senador Crivella.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Só peço urgência.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Prometo
ouvi-los e concluir.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Às vezes, o aparteante leva muito tempo, e utiliza o
tempo de outro Senador.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Vou apenas ouvi-los e concluir, Sr. Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Ramez Tebet, estou de pleno acordo com V. Exª ao
fazer essa crítica veemente com relação à lista, especialmente como foi aprovada na Câmara dos Deputados
e como veio a esta Casa. Espero que possam pensar
um pouco mais e reﬂetir, ainda mais a lista que coloca como já deﬁnidos aqueles que são parlamentares,
Deputados Federais. Isso seria algo tão grave quanto
reinstituir senadores biônicos, o que não podemos,
de maneira alguma, aceitar. Gostaria de ponderar a V.
Exª que estamos a mais de quinze meses da eleição
de outubro do próximo ano, mais de um ano antes,
portanto. Se realizarmos um trabalho de grande intensidade – Senado e Câmara – nos meses de agosto,
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setembro e outubro, sobretudo agosto e setembro,
dando total atenção à reforma política, poderemos dar
uma contribuição importante para o País, inclusive à
luz de todos os fatos que estão sendo desvendados
hoje. Assim sendo, pondero a V. Exª, quem sabe, que
está iniciando, colocando tais questões para o debate,
que uns são favoráveis ao ...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
ainda não está persuadido do ﬁnanciamento público.
Dependendo da maneira, poderemos tê-lo. Chegaremos ao bom senso. Avalio que é importante que, na
medida do possível, dediquemos os meses de agosto
e setembro – além de desvendar as irregularidades
–, à votação da reforma política, o que deverá ocorrer
até 3 de outubro.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Eduardo Suplicy, rapidamente, quanto ao ﬁnanciamento público de campanha, é uma matéria tão complexa
que acredito que não seja possível discuti-la em dois
meses, principalmente quando o PIB brasileiro está
prática e exclusivamente comprometido até para o
pagamento de juros. Mas a ﬁdelidade partidária, por
exemplo, é quase uma unanimidade, e poderia ser
votada em 60 dias sim.
Concedo o aparte ao Senador Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – Senador Ramez Tebet, quero parabenizar V. Exª e ressaltar
que o povo brasileiro, que nos assiste pela TV Senado
e nos ouve pela Rádio Senado, talvez não saiba que V.
Exª, com tanta veemência e nacionalismo inﬂamado,
acaba de enfrentar uma luta de saúde importantíssima.
E a cura de V. Exª não decorreu somente dos remédios,
mas também do amor a este País, e isso está provado
na tribuna. V. Exª fez um pronunciamento brilhante sob
todos os aspectos: primeiro, porque a renúncia dos
culpados livraria todo o Congresso e cada um de nós
de um calvário desnecessário. V. Exª excluiu o Presidente da República, e o fez com sabedoria, porque,
quanto ao Lula, não há certeza, há muitas dúvidas. E
a dúvida não pode ser uma boa conselheira de uma
decisão. A certeza que temos do Lula é de que foi um
operário que trabalhou pela fundação de um partido,
chegou à Presidência da República...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Solicito a V. Exª que encerre o seu aparte.
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O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PL – RJ) – ...e
enche de orgulho a cada um de nós. E V. Exª conclui
falando sobre a reforma política, que, nos termos em
que está, nasceu morta. As pesquisas mostram que
80% dos brasileiros não querem votar em lista, mas
no nome. E 75% repudiam o ﬁnanciamento público de
campanha. V. Exª, como tribuno, expressa a alma do
povo. Parabéns, Senador Ramez Tebet!
O SR. RAMEZ TEBEZ (PMDB – MS) – Senador
Marcelo Crivella, muito obrigado pelo estímulo que V.
Exª me dá, concordando com o meu pronunciamento. Mas, quando V. Exª diz que é por amor ao Brasil,
o é, mas também digo a V. Exª que estou aqui, com
fé, agradecendo as orações de todos os brasileiros e
agradecendo a Deus por me dar a oportunidade de
ﬁcar mais tempo neste mundo.
Encerro o meu pronunciamento com os meus
agradecimentos a V. Exª, Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Muito obrigado.
Senador Marcelo Crivella, tem V. Exª a palavra,
por dez minutos.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Só começo a contar o tempo quando o Parlamentar
estiver na tribuna.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Venho à tribuna para falar de duas coisas: quanto
à primeira, já me pronunciei na semana retrasada, a
respeito do dinheiro – R$ 10 milhões – que foi apreendido em Brasília, num avião vindo da Região Norte
do Brasil com direção a São Paulo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, naquele
mesmo dia, não como Senador, mas como membro e
participante da Igreja Universal do Reino de Deus, eu
disse que se tratava de ofertas, de doações e de que
essa estratégia era adotada porque não havia outra
solução. As doações que vêm do Brasil inteiro precisam
ser levadas para São Paulo, onde todos os pagamentos são feitos, pois há uma diﬁculdade tremenda para
se conseguir depósitos nos bancos, isto é, depositar
em contas valores pequenos, miúdos, que demoram
muito tempo para serem contados, quando as contas
não são naquela agência bancária; que o transporte
é complicadíssimo, é caro, é difícil. Tudo isso foi explicado também pelo Presidente da Igreja, Deputado
João Batista, que acompanhava naquele momento
essas ofertas.
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Pois bem, as ofertas foram apreendidas, instaurou-se um inquérito para investigar as coisas, mas,
infelizmente, o episódio não foi poupado pelos noticiários e pelos jornais, que concluíram com precipitação,
tentando ligar a doação de pessoas, na maioria muito
humildes, que se reﬂetiam nas ofertas com notas de
cinco e dez reais, as quais constroem um trabalho tão
bonito neste País, com mensalão, com dinheiro de corrupção, com dinheiro na cueca, quando uma coisa não
tem absolutamente nada a ver com a outra. Mas, com
o noticiário que se propagou, parecia que se tratava
de farinha do mesmo saco.
Mas não há nada melhor do que o tempo. O tempo
é o senhor da razão. Três dias depois, a Polícia Federal
já concluía que aqueles recursos pertenciam mesmo
à igreja. Na quinta-feira à noite, a Polícia Federal, três
dias depois, estava convencida disso, e, para não prejudicar a instituição, sabendo que a Justiça demoraria
um certo tempo para liberar o dinheiro – a Justiça no
Brasil é lenta –, tomou a decisão de depositar os recursos na Caixa Econômica Federal, em nome da igreja,
numa conta remunerada, na sexta-feira. Ao fazer isso,
comprovou aquilo que eu havia dito da tribuna.
O delegado da Polícia Federal me contou da diﬁculdade que teve de encontrar um banco que aceitasse esse depósito, um banco que aceitasse o depósito
dos R$10 milhões, na conta da igreja, numa agência
de Brasília. Foi difícil encontrar esse banco. Por exemplo, o Banco do Brasil, com todos os apelos da Polícia
Federal, recusou-se.
E não é só o que eu havia dito – que é difícil
encontrar uma agência que aceite depósitos nesse
volume, com notas miúdas –, o transporte também é
difícil. Disse-me o delegado da Polícia Federal que o
dinheiro estava depositado aqui, no representante do
meio circulante do Banco Central, a poucas quadras da
agência da Caixa Econômica, que, depois de exaustiva negociação, aceitou o depósito. Uma distância de
algumas quadras, Sr. Presidente. A Polícia Federal
fez, então, contato com uma empresa de transporte de valores, chamada Confederal, de Brasília, para
transportar o dinheiro do Banco Central para a Caixa
Econômica. A empresa disse que, para fazer aquele
transporte, precisaria de dez caminhões, porque, de
acordo com sua própria política, seu regimento interno,
seu estatuto, só transporta R$1 milhão por caminhão.
Portanto, precisaria de dez caminhões para carregar
aquele valor. Mais uma vez, a Polícia Federal constatou
aquilo que disse aqui, na segunda-feira, fruto de uma
experiência de 28 anos. A igreja não nasceu ontem e
tem buscado soluções para os seus problemas. Mas,
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nesse momento, não se ouve, e lá estava a Polícia
Federal atormentada para transportar, para depositar
o dinheiro, como eu havia dito aqui, pois é difícil, os
bancos não aceitam.
Sabem o que fez a Polícia Federal? Como não
tinha dinheiro para pagar a empresa para transportar
o dinheiro do Banco Central para a Caixa Econômica,
resolveu levar nas viaturas da própria Polícia. E tiveram de montar uma operação imensa. Ao chegarem
com o dinheiro à Caixa Econômica, mais uma vez encontraram diﬁculdades. Onze horas para contar todas
aquelas notas.
Senador Edison Lobão, há um ditado que diz
o seguinte: “O castigo vem a cavalo”. Tenho o maior
respeito pela instituição. Mas, lá pelas tantas, eu disse assim: Bem feito! porque eu disse, eu falei que era
difícil encontrar um banco para depositar; não aceitaram, viveram na carne. Eu disse que era complicado
esse transporte, sentiram o que nós passamos. Infelizmente, não nos ouviram e expuseram uma instituição
séria a um vexame.
Essas coisas infelizmente acontecem quando
se tomam decisões precipitadas. Mas ainda bem que
foi com uma igreja acostumada, sofrida, que já venceu muitos desaﬁos. Espero que isso não ocorra com
o Presidência da República. Os ingleses dizem jump
into conclusion, uma frase que uma criança, numa
escola americana ou inglesa, ou qualquer país de
língua inglesa, sabe de cor: pular numa conclusão. E
quantas vezes em busca de noticiário de manchetes
as pessoas, em um jump into conclusion, colocam em
dúvida a honra de instituições, de pessoas de bem
e, pior, expõem suas vida! Porque são pastores que,
amanhã, terão suas igrejas invadidas por pessoas que
vão achar que aquelas ofertas, fruto da arrecadação
de uma semana, durante o aniversário, acontecem a
todo instante.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ)
– Com muita honra, Senador Edison Lobão, ouço V.
Exª.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Senador Marcelo Crivella, V. Exª explica didaticamente o episódio
que envolveu a Igreja Universal do Reino de Deus.
Acho que procede muito bem na medida em que traz
a esta Casa revelações que, na verdade, os Senadores não conheciam porque estavam ligados apenas
às versões que surgiram na Imprensa. Uma coisa é o
fato que traz V. Exª hoje, e a outra é a versão do fato,
que, em geral, é deformada, é deletéria nos seus re-
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sultados. Eu sei, Senador Marcelo Crivella, que tudo
parece conspirar contra a Igreja Universal do Reino
de Deus. Digo isso com a autoridade de quem não é
sequer evangélico. Eu sou católico, mas tenho uma
admiração profunda pelos evangélicos e quero aqui
destacar a Igreja Universal do Reino de Deus, pelo
seu sofrimento, por sua luta indormida em benefício
das classes sociais e dos mais desvalidos. Senador
Marcelo Crivella, Jesus Cristo veio para salvar a humanidade e sofreu tudo que nós conhecemos e está
escrito no Evangelho. Jesus Cristo passou por todas as
vicissitudes que se pode imaginar, e o que Ele queria
era apenas o bem da humanidade, não mais do que
isso. Quando vejo todos os dias, abrindo os jornais e
assistindo à televisão, os desvios e os descaminhos da
humanidade, as drogas, os crimes, eu logo me lembro
das igrejas evangélicas – da Igreja Católica também, é
a minha igreja, mas sobretudo das igrejas evangélicas
–, do bem que elas fazem à humanidade. Não fossem
elas, ai da humanidade!
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Porque elas
trazem mais segurança no mundo do que o aparelho
policial de Estado. V. Exª tem minha solidariedade
completa. Este episódio demonstra que a prudência
deve vir antes da intolerância e da imprudência. O
que se fez com a Igreja Universal do Reino de Deus,
eu diria, foi uma imprudência. V. Exª explica, com toda
honestidade que informa o seu caráter, como os fatos
ocorreram, um a um, e por que esses dízimos estavam
sendo transportados de avião, e não depositados numa
agência bancária. Diga-se, até para a conﬁrmação e
reaﬁrmação disso, que as agências bancárias – segundo o relato de V. Exª, que é verdadeiro –, não aceitam
receber quantias tão elevadas em notas tão pequenas
e para o transporte, em seguida, via magnética.
(Interrupção de som.)
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – V. Exª tem,
portanto, Senador Marcelo Crivella, minha solidariedade e minha manifestação de cumprimentos por trazer
esta verdade translúcida nesta manhã ao Senado da
República e ao País.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ)
– Muito obrigado, Senador Edison Lobão. Não faço nenhuma crítica à Polícia Federal. Acho que agiram com
muita correção, quando, três dias depois, depositaram
todo o dinheiro em nome da Igreja Universal numa conta
remunerada da Caixa Econômica Federal.
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O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Marcelo Crivella...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ)
– Concedo-lhe já.
Apenas gostaria de ter poupado a Polícia Federal
– se tivessem me ouvido – de todo esse sofrimento.
Porque eu disse que era difícil encontrar uma agência
para depositar, da diﬁculdade para contar e, pior, do
transporte oneroso. E lá ﬁcaram delegados se revezando onze horas na polícia, depois mais onze horas
no banco, numa diﬁculdade para encontrar uma companhia para transportar. Pediram dez caminhões. Só
podiam transportar um milhão por caminhão. A Confederal, um milhão por caminhão, são dez milhões,
dez caminhões, à distância de duas quadras. Uma
luta tremenda. E podiam ter sido poupados disso se
tivessem nos ouvido.
Pois não, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Quis Deus estar
presidindo a sessão o Presidente desta Casa, Senador Renan Calheiros, que está dando possibilidade
ao País do referendo da paz. Acompanhei esse que
foi um grande trabalho no Congresso, as muitas audiências públicas, como parlamentar. E das sugestões
que ouvi – sugestões todo mundo dá: desarma, coloca
soldado, coloca o Exército na rua, pena de morte –,
a mais interessante, Senador Marcelo Crivella, foi de
um jornalista do Rio de Janeiro, que contou que subia
a Rocinha e outras favelas e constatava, dava o testemunho: onde havia uma igreja, a paz em torno dela era
presente. Então é disto que o Brasil precisa: de mais
igreja, de mais Deus. Sobretudo neste momento, para
lembrar, entre os Dez Mandamentos, “Não roubarás!”,
aos políticos do meu Brasil.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PL – RJ)
– Sem dúvida.
Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de fazer aqui um repúdio veemente à atitude do chefe
da polícia britânica de Londres, Sr. Ian Blair, que foi
de uma insensibilidade a toda prova, quando deu
entrevista falando sobre a morte do brasileiro Jean
Charles de Menezes, que, aos 27 anos, fugindo de
três policiais, desuniformizados, não-identiﬁcados,
foi perseguido, imobilizado, dominado e assassinado com oito tiros.
Senador Edison Lobão, o Brasil precisa saber,
porque temos milhões de brasileiros hoje vivendo no
exterior, como é que uma polícia como a Scotland Yard
persegue um brasileiro que não tem a menor aparência
de terrorista, um rapaz com boa aparência, trabalhador, o imobilizam e, nesse instante, não conseguem
sentir que debaixo da sua roupa não existia um colete
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de dinamites ou de bombas, e aí liquidam a vida de um
rapaz de 27 anos com oito tiros covardes.
Vem o chefe de polícia, Ian Blair, e diz o seguinte: “Olha, a polícia está certa. Eles têm que atirar na
cabeça porque se atirarem no corpo vão atingir o dispositivo das dinamites e muitas pessoas vão morrer.”
Eles não ﬁzeram isso a certa distância. Eles ﬁzeram
isso sobre o corpo do rapaz, quando ele estava dominado e deitado no chão. Sabem quem viu isso? Um
senhor inglês, que estava sentado no mesmo vagão
do trem, lendo um jornal e que, pelas declarações que
deu, mostrou muita indignação porque achou uma covardia, como o mundo inteiro achou.
A partir de domingo, as autoridades britânicas
começaram a mudar o tom das declarações e agora
já falam em uma indenização. Talvez a família precise dessa indenização para repor o que esse rapaz
deixa de representar no orçamento doméstico, mas
o povo brasileiro, o Congresso Nacional sobretudo, a
nossa Comissão, Senador Valdir Raupp, que defende
os brasileiros que vivem no exterior, queremos honra,
queremos dignidade, queremos um pedido de desculpa oﬁcial do Governo britânico e queremos que os
responsáveis sejam punidos.
Agora, sim, quatro dias depois, sem jump into
conclusion, diante dos fatos, o Brasil espera uma
resposta à altura da dor que sentimos pela morte do
nosso irmão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Marcelo Crivella, o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan
Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 799, DE 2005
Requeiro, nos termos dos arts. 210 e 222 do Regimento seja encaminhada à família de Jean Charles
De Menezes a nossa manifestação de solidariedade e
pesar pela sua morte em condições brutais e dramáticas, ocorrida na cidade de Londres, Inglaterra devido
a precipitação e erro confessadamente cometidos pela
por policiais ingleses, bem assim a transcrição nos
Anais do texto anexo intitulado “Tragédia em Londres”
que fundamenta o presente Requerimento.
Sala das Sessões, em 26 de julho de 2005. – Marcelo Crivella.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Marcelo Crivella.
A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado por V. Exª, no momento em que se solidariza
com a família de Jean Charles Menezes.
O requerimento vai ao Arquivo.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco
Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, tenho me preocupado muito com as questões
relacionadas com a infra-estrutura física do Nordeste,
particularmente com relação ao meu Estado, Pernambuco, que tenho a honra de representar nesta Casa ao
lado dos Senadores José Jorge e Sérgio Guerra.
Retorno a esta tribuna para registrar um fato de
alto signiﬁcado para Pernambuco e, de modo particular, para a sua região metropolitana, com reﬂexos
em toda a região nordestina. Trata-se da conclusão
de mais uma etapa das obras de ampliação do Aeroporto Internacional do Recife, agora denominado
Aeroporto Internacional dos Guararapes-Gilberto
Freire. Obra assumida em sua segunda etapa pelo
Governo do Estado, por meio de providência do Governador Jarbas Vasconcelos, ainda que administrativamente a parte viária coubesse à Prefeitura da
Cidade do Recife.
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Posso dizer que tive a ventura, Sr. Presidente, de,
como Governador, fazer a primeira grande ampliação
do Aeroporto dos Guararapes, nos idos de 1980, 1981.
E, agora, vejo a sua terceira ampliação, cujo início se
deu em 1999, ao tempo em que eu exercia a VicePresidência da República no Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso.
Na sexta-feira última, 22 de julho, tive a oportunidade de acompanhar o Governador Jarbas Vasconcelos nos atos de inauguração das obras de melhoria do
acesso viário. Essas obras compreendem basicamente
a construção de dois viadutos, de 221 e 198 metros;
a implantação de um novo sistema de iluminação pública, com 77 postes de concreto, 161 luminárias de
alto rendimento e cabeamento totalmente embutido;
trabalhos de urbanização com a construção de duas
praças, envolvendo 10.000 m² de área plantada e vias
complementares; criação de condições para a revitalização de uma área urbana nobre, que, infelizmente,
estava-se degradando; e a criação de mais bem-estar
para a população e a intensiﬁcação do turismo e de
atividades aﬁns.
Como sabemos, o turismo se beneﬁcia muito
com obras que são realizadas sobretudo na melhoria
do transporte aéreo.
Foram investidos nas obras a que me reﬁro do
acesso rodoviário ao Aeroporto Internacional dos
Guararapes-Gilberto Freire cerca de R$30 milhões e
gerados em suas obras duas centenas de empregos
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diretos e 600 empregos indiretos durante os quinze
meses de trabalho. Como resultado criaram-se condições para um ﬂuxo de 60 mil veículos/dia nos dois
sentidos.
Essa faina toda foi realizada tendo em vista a ampliação, ainda não totalmente concluída, do Aeroporto
dos Guararapes-Gilberto Freire, numa parceria com o
Governo do Estado com a União, através, em primeiro
lugar, obviamente, da Infraero; em segundo lugar, da
Embratur; e, ﬁnalmente, a consignação de recursos por
parte da administração direta, por decisão pessoal do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, atendendo a
uma solicitação minha, para que a obra pudesse ser
viabilizada, por se tratar de uma velha aspiração da
comunidade pernambucana.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Marco
Maciel, V. Exª me permite um aparte?
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço, com
prazer, o nobre Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Não sei se
o tempo de V. Exª acabou, porque não marcaram o
tempo. Todavia, quero fazer um pequeno protesto,
preliminarmente, não contra V. Exª, mas contra os
horários de vôo, que estão um sufoco. Atrasam-se
duas, três horas, na maior desconsideração aos
clientes das empresas transportadoras, e responsabilizam o DAC, dizendo que ele não está conseguindo controlar bem os vôos. Não vou entrar nesse
mérito, mas, durante um vôo da TAM, no qual eu
vinha, fizeram a exibição da conclusão do aeroporto, que está uma beleza. Eu estive lá recentemente
com V. Exª...
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – É verdade!
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – (...) e vi a importância do desenvolvimento do turismo no Nordeste. Hoje, chegam ao Brasil dezenas de vôos charters
provenientes da Europa – da Itália, da Alemanha,
da França –, o que tem trazido um grande benefício
para os Estados do Nordeste. V. Exª aborda, com
muita simpatia, com muita correção e honestidade,
esse triunvirato para a conclusão do aeroporto, cujas
obras estavam paralisadas se não me engano. Durante um período, a obra ﬁcou paralisada. Quase todo o
Nordeste foi atendido no que diz respeito à infra-estrutura de aeroportos, e o de Pernambuco, pelo que
vi, inclusive na exibição de ontem, é uma maravilha.
Portanto, V. Exª e o governador estão de parabéns, e
espero participar do futuro turístico de Pernambuco,
que é uma beleza.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Muito
obrigado a V. Exª. Quero agradecer o aparte com que
honrou o meu discurso e aﬁrmar que, de fato, o Aeroporto Internacional dos Guararapes-Gilberto Freire
se converteu talvez no mais moderno aeroporto do
Brasil e, segundo depoimentos de arquitetos, talvez
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no mais bonito também, o que signiﬁca aumento da
auto-estima dos nordestinos e, de modo especial, dos
pernambucanos.
Eu gostaria de destacar, entre as obras mais importantes realizadas no aeroporto, o prolongamento
da pista de pouso para a extensão de 3.300 metros,
talvez a maior do Nordeste. Poucos aeroportos têm
pista com essa extensão; a ampliação do pátio de
estacionamento de aeronaves de 14 para 26 posições, facilitando, portanto, o ﬂuxo de embarque e de
desembarque de passageiros e de carga aérea, pois
hoje, o problema da carga aérea cresceu muito no
mundo e, por que não dizer, no Brasil, o que contribui para também, muitas vezes, ampliar o movimento do aeroporto e, conseqüentemente, reduzir a sua
capacidade operacional; construção de um edifício
garagem com mais de duas mil vagas; modernização
da infra-estrutura tecnológica do aeroporto; reforma
do terminal de passageiros, agora com capacidade
para embarque ou desembarque de cinco milhões de
passageiros por ano.
Nessa parceria, Sr. Presidente, como tive ocasião de dizer, coube ao Governo do Estado a responsabilidade sobre a revisão do sistema viário local,
compromisso que acaba de ser cumprido. Durante
a solenidade, o Governador Jarbas Vasconcelos assinou o ato transferindo as obras viárias para a Prefeitura do Recife.
É bom ressaltar que, com isso, a Prefeitura do
Recife se viu enriquecida de um patrimônio de grande
valia, mostrando o quanto é importante ações dessa
natureza, como a praticada pelo Governador Jarbas
Vasconcelos, e o quanto é signiﬁcativa em relação a
uma boa integração administrativa entre o Governo do
Estado e a Prefeitura Municipal.
Srªs e Srs. Senadores, ao fazer este breve registro, correspondente a um grande trabalho e ao
atendimento da espera da população do Recife,
dos usuários do Aeroporto dos Guararapes, julgo
do meu dever destacar a atuação do Governo de
Pernambuco.
Obviamente, já fiz referência ao trabalho do
Governador Jarbas Vasconcelos, mas eu gostaria
de destacar também a colaboração sempre presente
do Vice-Governador Mendonça Filho, companheiro
na administração do Governo do Estado de Pernambuco. E distinguir, entre os que participaram
ativamente desse esforço, o nome do Dr. Fernando Dueire, que teve sua atuação reconhecida pelo
próprio Governador no discurso proferido durante
a inauguração desses empreendimentos de melhoria do acesso viário ao Aeroporto dos GuararapesGilberto Freire.
Não podemos deixar de também reconhecer o
trabalho das sucessivas administrações da Infraero,
da Embratur e do II Comar, que se desenvolveram
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sobretudo a partir de 1999, assim criando condições
para que o povo de Pernambuco, e por que não dizer
do Nordeste, pudesse contar com esse aeroporto, que
vai contribuir para levar o turismo, melhorar o crescimento econômico e a integração do Nordeste com o
restante do País e com o exterior, já que, com essa
ampliação, abriu-se espaço para vôos internacionais,
inclusive vôos charteres, dirigidos praticamente para
praias do litoral nordestino, gerando assim condições
para mais empregos e maior renda para o povo do
Nordeste.
Às solenidades das inaugurações que me referi
estiveram presentes autoridades e lideranças populares, empresariais e políticas, além dos já antes citados,
o Prefeito João Paulo, do Recife, Deputado Federal
Inocêncio Oliveira, Doutor Carlos Wilson, Presidente da Infraero, Deputado Romário Dias, Presidente
da Assembléia Legislativa, Secretária Lúcia Pontes,
do Gabinete Civil do Governo do Estado, Secretária
Terezinha Nunes, do Desenvolvimento Urbano, Se-
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cretário Cláudio Marinho, da Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente, Secretário Raul Henry, do Planejamento, e Doutor Dorany Sampaio, Assessor Especial
do Governador.
Antes de concluir, Sr. Presidente, eu gostaria de
pedir a V. Exª que deferisse solicitação, que ora faço,
no sentido de que fossem juntados ao meu discurso as
palavras proferidas naquela ocasião pelo Governador
Jarbas Vasconcelos e o texto do artigo do Secretário
de Infra-Estrutura, Dr. Fernando Dueire, publicado
no Diário de Pernambuco no dia 22 de julho, posto
que considero que são falas que muito contribuem
para demonstrar a importância da obra inaugurada
no Recife.
Muito obrigado a V. Exª.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
FALA DO GOVERNADOR JARBAS
VASCONCELOS
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Marco Maciel, e deﬁro o seu pedido de transcrição nos Anais da Casa.
Concedo a palavra ao nobre Líder Aloizio Mercadante, por permuta com a Senadora Ideli Salvatti.
Em seguida, darei a palavra ao Senador Mão
Santa.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, subo a esta
tribuna para expressar, mais uma vez, as minhas preocupações com a evolução da crise política e a atuação de parte da Oposição e parte da imprensa brasileira, porque, nesses momentos, assistimos à redação
das melhores matérias mas também das piores, e ao
comportamento mais adequado dos homens públicos,
mas também aos piores comportamentos, quando a
motivação eleitoral imediatista prejudica o equilíbrio, o
cuidado, o rigor com que tudo deve ser apurado.
Começo, portanto, dizendo, mais uma vez, que
tudo deve ser apurado e todos os instrumentos da democracia do Estado brasileiro estão sendo acionados
para isso: o Ministério Público, o Tribunal de Contas
da União, a Polícia Federal e as CPIs, uma vez que
todas que foram solicitadas estão instaladas, algumas
funcionando com bastante rapidez. No entanto, é muito importante que não haja o açodamento político, o
prejulgamento, a condenação sem direito à defesa, o
linchamento público sem o contraditório e, sobretudo,
a motivação eleitoral imediatista, porque isso trará gra-
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ves prejuízos, em vez de contribuir para esclarecer de
forma cabal todos esses episódios, identiﬁcando-se a
origem dos problemas e punindo-se os responsáveis
por qualquer ato ilícito que tenha sido cometido.
Digo isso porque a minha primeira preocupação é com a economia brasileira. Estamos fechando
um semestre com os melhores indicadores externos
que poderíamos ter. Olhando para a História, tivemos
o maior superávit de transações correntes – US$5,5
bilhões neste semestre –, quando ninguém imaginava
que poderíamos continuar tendo superávit de transações correntes, o que signiﬁca aumento de reservas
cambiais e desendividamento externo do Brasil. O Governo acabou, inclusive, antecipando o pagamento ao
Fundo Monetário Internacional, liquidando o passivo
devido neste ano, e tudo caminha para que fechemos
o ano com reservas líquidas disponíveis superiores a
US$42 bilhões. Quando assumimos o Governo, essas
reservas eram inferiores a US$14 bilhões.
O País continua batendo recorde de exportações,
com um superávit comercial de mais de US$22,5 bilhões, no entanto, estamos vendo algumas instituições
ﬁnanceiras recomendando venderem-se posições no
Brasil. O ABN AMRO fez a primeira manifestação importante, sugerindo zerarem-se posições no Brasil,
e a ele se seguiram algumas corretoras de peso no
mercado ﬁnanceiro internacional. As conseqüências
começam a aparecer: saída de capital precipitada,
desvalorização abrupta do dólar, queda brusca na
Bolsa de Valores.
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Quero insistir que não há nenhum sentido nesse tipo de ação de investidores e especuladores do
mercado ﬁnanceiro, porque os fundamentos econômicos do País são absolutamente sólidos. Tirando a
desvalorização da China, que pode explicar parte de
alguma mudança de posição nos países emergentes,
a utilização da crise política não pode ser pretexto para
especulação ﬁnanceira, mesmo porque as instituições
democráticas do Brasil estão-se comportando com
bastante eﬁciência.
A apuração é sinônimo de vitalidade da democracia, de força das instituições e não o contrário, mas a
atuação dos homens públicos e da imprensa é muito
importante para que esse clima de apuração com equilíbrio e com responsabilidade possa permanecer e a
instabilidade ﬁnanceira seja passageira, apenas uma
pequena bolha especulativa. A inexistência de qualquer
desdobramento depende muito da atuação de todos,
inclusive da imprensa, nesse processo.
O que mais me preocupa é que, desde a publicação da pesquisa CNT/Sensus, na qual o Presidente
mantinha alta popularidade – o que foi comprovado
em outras pesquisas –, o comportamento de alguns
membros da Oposição é no sentido de, sob qualquer
forma, tentar envolver o Presidente em episódios em
que ele, evidentemente, não tem responsabilidade ou
de que não tem conhecimento.
Há fatos que a Direção Nacional do Partido jamais
soube. O Senador Suplicy, a Senadora Ideli, o Senador
Delcídio Amaral e eu somos da Direção Nacional do
Partido, que jamais teve conhecimento desses fatos,
os quais jamais foram discutidos em qualquer reunião
do Partido dos Trabalhadores.
Queremos que tudo seja apurado, que tudo seja
investigado e que os responsáveis paguem pelo que
ﬁzeram, quando desrespeitaram não apenas o Partido,
que é democrático, marcado pelo debate interno, pelo
pluralismo, pela transparência das suas decisões. Uma
das críticas ao PT sempre foi sua democracia interna,
que é uma de suas maiores virtudes.
Por que a política de ﬁnanciamento, a política
administrativa, o endividamento do Partido não foram
objeto desse debate? Quem autorizou o Partido a se
endividar como se endividou? Quem autorizou os critérios de repasse de recursos que estão aparecendo?
Onde e em que instância partidária isso foi discutido?
É essa perplexidade que incomoda a nova Executiva
Nacional do Partido.
Parabenizo a maneira como o Presidente Tarso
Genro e a nova Executiva têm conduzido esse episódio, mostrado responsabilidade, permitindo o direito de
defesa, mas esclarecendo a opinião pública e tomando
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todas as providências para que tudo isso possa ser
cabalmente resolvido e equacionado pelo Partido.
Sr. Presidente, tenho procurado conter esse açodamento e feito ponderações nesta tribuna tantas vezes
porque ﬁco extremamente preocupado. Fiz questão de
ligar, hoje pela manhã, para ao Senador Arthur Virgílio,
que disse que estará logo aqui – e só estou falando
porque chegou a vez da minha inscrição –, e também
para o Senador Eduardo Azeredo, por quem tenho
grande admiração, mas com quem não consegui falar,
para lhes dizer que eu ia tratar da matéria da primeira
página de hoje de O Globo: “Esquema de Valério com
PT foi usado em 1998 com o PSDB em Minas Gerais
– DNA fez empréstimo garantido pelo Governo de Minas no período eleitoral”.
A matéria – que quero registrar nos Anais do
Congresso para que outros que tenham interesse em
conhecê-la possam saber do que se trata – é do jornalista Rodrigo Lopes:
Tomar dinheiro em bancos, usar como
garantia contratos de suas empresas com
governos e repassar recursos a candidatos
não é um esquema criado pelo empresário
Marcos Valério Fernandes de Souza, acusado
de ser operador do mensalão, em associação
com o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares. O
PT nacional fez acordo com Marcos Valério,
mas este já tinha feito uma triangulação parecida em 1998 com a coligação que apoiava
a candidatura do tucano Eduardo Azeredo,
que disputava a reeleição como governador
de Minas Gerais, como mostram documentos
obtidos pelo O Globo. Hoje, Azeredo é senador e presidente nacional do PSDB.
A matéria é bastante clara naquilo que expressa. Basicamente, diz que, nas campanhas políticas
do PSDB e do PFL – porque Clésio Andrade era candidato a Vice-Presidente e era o Presidente do PFL
no Estado –, esse padrão de ﬁnanciamento obscuro
e irregular de campanhas políticas já tinha ocorrido
desde aquela ocasião.
Em 1998, a agência DNA Propaganda contraiu
empréstimo no valor de R$11,7 milhões com o mesmo
Banco Rural, oferecendo como garantias créditos decorrentes de contratos assinados com as Secretarias
de Minas Gerais de Comunicações e de Governo. O
mesmo tipo de aval, o mesmo tipo de empréstimo e o
mesmo tipo de repasse que atingiria 70 pessoas: cerca de dez Deputados Estaduais e vários Deputados
Federais e Prefeitos, entre eles o ex-Líder do PSDB
na Câmara, o nobre Deputado Custódio Mattos, que
teria recebido, inclusive, repasse na sua conta pes-
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soal – hoje, S. Exª diz que fez isso por orientação do
Senador candidato Eduardo Azeredo, porque já tinha
terminado a campanha dele e estava trabalhando pela
campanha do segundo turno; o Deputado Romel Anízio Jorge, do PP; e também Paulo Abi-Ackel Filho, ﬁlho do Relator da CPI do chamado Mensalão, o nobre
Deputado Abi-Ackel.
Quero antecipar a minha posição, e direi a S. Exª
pessoalmente: acho que esse fato deveria fazer com
que S. Exª – tenho certeza disto pela formação jurídica sólida que tem e pelo seu histórico – se considere
impedido de relatar a CPI. Deve ser indicada uma nova
relatoria, de preferência alguém com uma sólida formação jurídica, para que as coisas possam ser feitas
sem prejulgamento, sem açodamento, com rigor, com
amparo no Código de Processo Penal e nas demais
leis que orientam situações como essa.
A denúncia, portanto, diz que esses recursos
foram repassados para as campanhas eleitorais, que
foram dados como aval empréstimos da Secretaria de
Comunicação, feitos empréstimos com o mesmo Banco
Rural, cujos dados do período, por sinal, demoraram
ou não chegaram até o momento. E é importante que
esse histórico seja dado.
Vi, primeiro, o pronunciamento de algumas lideranças, por quem tenho muito respeito, dizendo que
isso ocorreu há sete anos. Não acho que irregularidades tenham prazo de validade. Corrupção não é pote
de iogurte. Então, o que foi feito anteriormente igualmente tem que ser investigado com o mesmo rigor.
Mesmo porque eu me lembro do pronunciamento de
algumas lideranças da Oposição, quando foi explicado
na CPI que tinham sido feitos empréstimos da ordem
de R$39 milhões – os valores são superiores a esse,
esse esquema se nacionalizou, infelizmente, com o
envolvimento de lideranças e dirigentes do Partido dos
Trabalhadores –, que, quando foi feita essa operação
e posteriormente nacionalizado esse padrão de operação, o tempo passou. Não, o tempo não passa. Para
essas coisas, não passa. E disseram que o que tinha
sido feito era uma Operação Paraguai. Achei, inclusive,
a expressão inadequada, um desrespeito a um país
membro do Mercosul. “Paraguai”, por quê? Porque a
operação original era essa? Porque a matriz era essa?
Porque era uma cópia malfeita do que já tinha sido feito
no passado? Não quero crer, e realmente não creio,
que as lideranças do PSDB e do PFL tenham atuado...
Há 50 dias, discutimos esse tema, tentando entender
o que aconteceu: quem era Marcos Valério, quem era
a DNA, quais eram as empresas de publicidade, como
esse ﬁnanciamento tinha sido feito, o que eram esses
empréstimos. Não quero crer que tenhamos tido, em
todo esse período, uma hipocrisia política daqueles que
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se ﬁngiam indignados ou buscando esclarecimentos
de fatos que já conheciam, de um mecanismo que sabiam, de um procedimento que já tinha sido praticado.
Sinceramente, não quero crer. Também, imaginem se
eu subisse nesta tribuna e dissesse que as pessoas
envolvidas ou são idiotas ou são corruptas. Não usarei essa expressão, porque a condenei desta tribuna,
mas também não posso aceitar as aﬁrmações. Ontem
mesmo, o nobre Senador Arthur Virgílio – ﬁz questão
de que S. Exª estivesse aqui – disse: “Lula sabia de
tudo”. Disse também que a direção nacional deveria
saber. O Senador Eduardo Suplicy é da direção nacional. Pergunto, Senador Eduardo Suplicy: em algum
momento da história do PT – e V. Exª é da direção nacional, tanto quanto eu –, em algum momento, esses
empréstimos, esse procedimento, essas empresas, o
Sr. Marcos Valério, essa dívida, foram informados à
direção nacional? Em alguma reunião da direção nacional, em alguma ata do Diretório Nacional, e podem
vasculhar todas as atas, essas informações foram
prestadas, essas discussões foram feitas, no âmbito
do Partido dos Trabalhadores?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
conﬁrmar com V. Exª que, em nenhum momento, pelo
menos das reuniões de que participei, e, enquanto Senador, tenho assento e direito a voz nas reuniões da
Executiva – não sou membro presentemente da Executiva, nesses dois anos não o fui, somente em 2002,
quando era Líder do PT no Senado, mas, desde então,
apenas tive assento nas reuniões da Executiva; e, do
Diretório Nacional, sou membro suplente, mas com
freqüência acabo tendo direito a voto –, de fato nunca
ouvi qualquer comentário ou informação dada pelo
diretor-tesoureiro Delúbio Soares ou pelo Presidente
José Genoíno ou por Sílvio Pereira, de que estavam
ocorrendo esses empréstimos. Isso posso lhe garantir.
Gostaria, Senador Aloizio Mercadante, tendo tomado
conhecimento de que V. Exª aqui fez uma ponderação,
uma reﬂexão dizendo que, se conﬁrmar o episódio pelo
qual o Deputado Ibrahim Abi-Ackel teria, mesmo que
destinando aqueles recursos para a campanha majoritária da coligação à qual pertencia, em 1998, mesmo não
tendo utilizado aqueles recursos para sua campanha
pessoal como Deputado, acho que, até pela formação
jurídica e todo o respeito que ele tem do Congresso
Nacional e de seus colegas, avalio que ele próprio,
sem precisar que o requerimento do Deputado Raul
Jungmann seja apreciado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Mensalão, poderá contribuir sem
a necessidade de ser o Relator, porque, neste caso,
dado esse episódio, imagino que ele próprio tomará
a iniciativa de se declarar impedido. Concordo com a
avaliação de V. Exª. Conversei com os meus colegas
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que são membros da CPI designados pelo Senador
Delcídio Amaral, e eles também têm opinião semelhante. Concordo com V. Exª quando está a recomendar,
e eu ﬁz o mesmo, ao Senador Arthur Virgílio que seja
mais prudente com as suas opiniões. Vamos aprofundar
as investigações, porque S. Exª, ao colocar palavras
que, no meu entender, foram ofensivas ao Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, não está ajudando o processo democrático. V. Exª e eu próprio sempre tivemos,
por maiores que fossem as nossas discordâncias com
respeito a ações do Governo Fernando Henrique Cardoso, uma atitude de muito respeito que nos permitiu
sempre continuar dialogando com ele. Considero-me,
inclusive, amigo pessoal do Presidente Fernando Henrique Cardoso desde os anos 60 e 70, quando eu era
estudante e o convidava para fazer palestras. Nunca
deixei de ter um relacionamento com ele, por maior
que fosse a discordância, senão de amizade e respeito.
E renovo a recomendação que ﬁz ao Senador Arthur
Virgílio, como Líder do PSDB, que, como tal, tem até
maior responsabilidade: será melhor S. Exª ter uma
atitude de respeito ao Presidente da República como
instituição e não precipitar os fatos a respeito daquilo
que está em processo de apuração.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Eduardo Suplicy, compartilho integralmente
dessa manifestação, tanto que não usei as expressões
que já foram usadas pela Oposição, não ﬁz imputação a
quem quer que seja e não por falta de possibilidade de
comparação, porque o Presidente Fernando Henrique
Cardoso é Presidente de honra do PSDB, o Presidente
José Serra é Presidente licenciado do PSDB, e o Senador Eduardo Azeredo – repito que tenho por S. Exª
imenso apreço – é o Presidente do PSDB.
Eu poderia repetir não a acusação, mas deixaria
a pergunta: eles não sabiam? Nenhum deles sabia que
foi feito esse tipo de ﬁnanciamento nas mesmas condições, com os mesmos procedimentos, com a mesma engenharia ﬁnanceira, com as mesmas pessoas
físicas, com as mesmas pessoas jurídicas no Estado
de Minas Gerais? Poderiam não saber.
Portanto, essa lição serve a todos. De um lado,
serve para que não utilizemos esse episódio como
jurisprudência da fraude, ou seja, se alguém fez, portanto outros fazem, e, como é uma irregularidade
compartilhada, ela é menos grave. Não! Tudo tem de
ser investigado: o que foi feito antes e agora. De outro
lado, serve como lição, como experiência, para que
não haja prejulgamentos e açodamentos políticos
partidários. Não farei qualquer acusação, antes de
ouvir a outra parte. Portanto, o que estou levantando
é uma reﬂexão indispensável a partir da matéria que
foi publicada. Quero ouvir as explicações. Ouvirei com
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atenção e não me pronunciarei, até que o processo
esteja todo transparente e apurado.
Ouvi algumas explicações. O Deputado Roberto
Brant, por exemplo – tenho imenso apreço por S. Exª,
que é um Deputado destacado; trabalhamos oito anos
como Deputados, e S. Exª sempre foi uma pessoa muito
aﬁm às matérias econômicas, sempre trabalhou com a
maior seriedade –, recebeu recursos para a sua candidatura de Prefeito da mesma empresa. S. Exª disse
que era um repasse de uma terceira empresa, mas o
empresário aﬁrma que foi ele mesmo que repassou.
Não sei onde está de fato o esclarecimento do episódio, mas não acho que a melhor forma para esclarecer seja dizer: temos caixa dois, atire a primeira pedra
quem não tem. Ora, o que tem sido esse processo,
senão exatamente a discussão de ﬁnanciamento de
campanha? É isso que está sendo discutido na CPI; é
isso que está sendo apurado, investigado. Também não
considero prudente os Partidos que foram ao Tribunal
para pedir a suspensão dos repasses do fundo partidário ao PT imediatamente saírem em defesa, quando
se trata ou do ex-Líder do PSDB na Câmara, Custódio
de Mattos, ou, eventualmente, do Presidente do PSDB
ou do Deputado do PFL; essa não é a melhor atitude.
A melhor atitude é a de apurar e esclarecer tudo, para
que possamos, ao ﬁnal desse processo, tomar as providências cabíveis.
A minha preocupação, portanto, é a de chamar
à responsabilidade pública. De um lado, que tudo seja
investigado sem perseguição política. Não podemos
sair acusando, porque é um adversário político, nem
protegendo, porque é um aliado político; as coisas têm
de ser tratadas com espírito republicano. Acho que alguns precisam descer do palanque eleitoral precipitado
e tratar com muita responsabilidade esse episódio, para
que não se contamine a economia, para que não se
cometam injustiças, para que não se proceda a ilações
sem fundamento e para que o tempo e a investigação
tragam esclarecimentos. A única coisa que realmente
não entendo é por que isso antecipadamente não foi
contado à CPI. Ajudaria muito a esclarecer tudo saber
que a engenharia ﬁnanceira era um modelo já conhecido, que tinha sido utilizado pelo PFL e pelo PSDB
de Minas; isso ajudaria a antecipar as investigações
e a acelerar os trabalhos da CPI.
Senador Mão Santa, ouço V. Exª.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Líder Aloizio
Mercadante, primeiro, as minhas palavras de admiração, que aumenta a cada dia, desde que nos conhecemos nesta Casa, no debate qualiﬁcado que V. Exª
tão bem traduziu. Tudo de acordo no comportamento
de V. Exª. Buscaria Shakespeare, porque tem de haver
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leitura, para se entenderem as coisas. Eu sou contra.
Sem leitura, comigo está a zero. Aprendi tudo lendo e
estudando; não acredito neste negócio de ser ungido
por Deus e resolver os problemas. Mas V. Exª, não, por
isso lhe tenho essa admiração. Então, Shakespeare
disse que não há nem bem nem mal: o que vale é a
interpretação. E estamos diante disso, Senador Aloizio Mercadante. V. Exª é um extraordinário Líder dessa
nova geração. Olhando esta revista, li “Presidente João
Paulo” e ﬁz essa reﬂexão. Repito: Shakespeare disse
que não há bem nem mal: o que vale é a interpretação. Por exemplo, uma faca, que é útil num churrasco,
mas, no buxo de um irmão, é um instrumento do mal.
Então, li “João Paulo”, que eu via como candidato a
Governador de São Paulo. Governador de São Paulo
é quase Presidente da República. Esta crise, portanto, traz determinados bens. Senador Renan Calheiros,
permita-me: tenho 62 anos – mais sofrimento, mais vida
e mais luta do que o Senador Aloizio Mercadante e do
que V. Exª. Lembro-me da Praia do Coqueiro desde
quando era pequenininho, aquela, no delta do Piauí,
em que V. Exª, Renan, em momentos de diﬁculdade,
embora seja de Alagoas, recolhe-se; nos momentos
mais difíceis, V. Exª vai para lá. Lembro-me de nunca
não estar lá em julho – que é o nosso período. V. Exª
já passou alguns. Mas ontem, Senador Renan Calheiros, toda a minha família – minha mulher, meus ﬁlhos,
meus netos – e meus amigos achavam que eu deveria
estar aqui, porque este é um momento grave. Há 60
anos, eu estaria na praia do delta. Mas quero dizer que
concordo, Senador Aloizio Mercadante, porque V. Exª
valorizou a economia. Compreendo isso tudo, porque,
para onde vamos, levamos nossa formação proﬁssional. V. Exª, um economista, também a leva. Eu levo a
sensibilidade e o sentimento humanitário de médico,
de proﬁssional da saúde. Mas o mais importante é que
de nada vai valer essa riqueza, se não há a riqueza
da virtude das almas, se o pecado está aí como neste
País. De nada adianta este monte de lei, 250 artigos na
Constituição, quase 250 medidas provisórias, se não
obedecemos às leis de Deus. Lá está: Não roubarás.
Então, neste episódio, Senador Aloizio Mercadante,
devemos ser como Cristo, que pegou o chicote e expulsou os vendilhões. Então, vamos expulsar os vendilhões do Congresso e da política nacional.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) –
Agradeço-lhe pela intervenção, Senador Mão Santa.
Menciono a economia, porque a considero responsabilidade de todos. O mercado ﬁnanceiro é mui-
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to sensível, os especuladores são muito rápidos, e os
prejuízos econômico-sociais de um país são enormes.
Por isso, contribuirá para o agravamento de um processo no qual ninguém tem interesse cada um de nós
que, em primeiro lugar, não tiver a responsabilidade
pública de dizer que as instituições estão apurando os
fatos e que tudo será investigado com profundidade,
cuidado e rigor e que, em segundo lugar, não mostrar
responsabilidade com as ilações, com as acusações
precipitadas, sobretudo de envolvimento personalidades, sem fundamento na realidade.
A economia não pode ser usada como pretexto
para não se investigar; não pode ser usada como
bode expiatório para não se apurar. Mas, se os fatos forem apuradas com responsabilidade, com todas as instituições funcionando e com toda a transparência do processo, seguramente, teremos uma
boa solução.
Quero ainda tratar de mais um assunto. Voltarei,
antes de concluir o meu pronunciamento, em deferência ao Senador Arthur Virgílio, para quem ﬁz questão
de ligar antes de vir à tribuna, e só não aguardei mais
porque a minha inscrição chegou. Manifestei aqui o
meu pensamento sobre a matéria publicada em O Globo: “Esquema de Valério com PT foi usado em 1998
com PSDB-MG”, dizendo, de um lado, que o procedimento adotado em Minas Gerais, numa escala menor,
regional, é o mesmo que foi usado posteriormente.
Empréstimo da mesma empresa, repassado com a
campanha política partidária, com as mesmas pessoas físicas, usando o Banco Rural. E, posteriormente,
um desfecho ainda não claramente esclarecido sobre
como isso ocorreu.
E mais: que, à época, o Sr. Clésio Andrade era do
PFL, sócio de uma das empresas e, posteriormente,
vice-governador do Estado. E o nobre Senador Eduardo Azeredo – disse e repito: por quem tenho um
imenso apreço, de sorte que não farei qualquer prejulgamento, mesmo porque, como não consegui falar
com S. Exª, aguardarei o esclarecimento – aparece
nesse episódio, o que mostra que algumas pessoas
sabiam. Nesses quase cinqüenta dias de discussão
em torno dessa matéria, sabiam que o procedimento
era muito semelhante.
O que me causa estranheza, por exemplo, é que
quando esse esquema se repete no nível nacional, infelizmente envolvendo lideranças e dirigentes do PT
– e é inaceitável que isso tenha acontecido, e tudo isso
queremos esclarecer e apurar – haja a utilização da
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expressão “Operação Paraguai”, porque é o mesmo
padrão, são as mesmas instituições, a mesma forma de
tomar empréstimo e de usar como garantia um contrato
com a Secretaria de Comunicação do Estado.
Se isso tivesse sido levado à CPI, seguramente,
ajudaria a esclarecer muito antes tudo o que aconteceu. Mas, como disse, não quero crer que isso
tenha sido feito por hipocrisia. Não quero crer que
lideranças do PSDB sabiam disso e ocultaram. Não
quero crer. Assim como sei que os dirigentes nacionais do PT nunca foram informados – e o Senador
Eduardo Suplicy foi testemunha disso – nunca foram
informados desse esquema que existia, infelizmente, no interior do nosso Partido – e é inaceitável que
tenha ocorrido.
Disse também que não entendo os dois pesos e
as duas medidas. Quando aparece um Deputado, que
tem um excelente mandato, por quem tenho grande
apreço, um homem com quem convivi muitos anos na
Câmara e de quem tive a melhor impressão, guardadas
as divergências políticas e ideológicas – o Deputado
Roberto Brant sempre foi destacado, sério, atuante
–, o PFL imediatamente o defende e o Deputado diz:
“Não, isso é caixa dois de campanha e, portanto, como
é caixa dois, pode”. Não, o que estamos discutindo não
é o caixa dois; o que estamos discutindo é o chamado
ﬁnanciamento de campanha não contabilizado. O que
estamos discutindo é um problema da democracia brasileira, da política brasileira, que terá que ser resolvido,
que terá que ser enfrentado.
Portanto, essa lição e essa experiência servem
para todos. De um lado, para que não haja prejulgamentos; de outro, para que não se façam ilações no
sentido de que a Direção Nacional do PT sabia, mas
a do PSDB e do PFL não. Não acredito que a Direção
Nacional do PSDB soubesse, porque se soubesse não
teria feito as manifestações que fez e seguramente teria ido à CPI esclarecer esse episódio, o que ajudaria
a desvendar, com muita antecedência, um esquema
que ainda estamos trabalhando para entender e desvendar.
Então, não creio nisso e não farei esse tipo de
aﬁrmação. É por isso que peço que não sejam feitas
acusações precipitadas e ilações infundadas quanto a
quem quer que seja, porque, de um lado, prejudicamos
o rigor da investigação e, de outro, caminharemos por
um clima que não ajuda, num momento como este, que
tenhamos uma atitude republicana e suprapartidária.
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Para concluir, Sr. Presidente, e aproveitar a presença do Senador Arthur Virgílio, quero também me
referir ao episódio Cícero Lucena, porque subi à tribuna, na semana passada, e disse que não acreditava
que a Polícia Federal e o Ministério Público pudessem
ter tomado qualquer decisão...
(Interrupção no som.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– (...) que o Ministério Público, o Tribunal de Contas e
a Justiça pudessem ter tomado uma decisão por motivação política ou para desviar a atenção das investigações que estavam sendo feitas pela CPI.
Ouvi alguns Senadores, precipitadamente, dizerem que aquilo era perseguição, que aquilo era uma
iniciativa da Controladoria-Geral da União e que o
Tribunal de Contas da União tinha isentado totalmente as contas do Prefeito; dizerem que aquilo era um
preso político.
Eu disse que reconhecia que o Sr. Cícero Lucena, um membro da Executiva Nacional do PSDB,
ex-ministro do Governo Fernando Henrique Cardoso,
ex-governador de Estado, ex-prefeito de capital, exsecretário de Governo, prestou grandes serviços à
Nação e que se, de fato, tivesse tido alguma motivação que não fosse republicana, poderíamos criticar o
padrão de ação da Polícia Federal. Mas, ele tem sido
repetitivo em todas as operações. Algumas vezes, inclusive, cometeu injustiças, como é o caso, por exemplo, de diretor do Ibama, que não estava envolvido, e
que publicaram como sendo ﬁliado ao PT, sendo que,
depois, o Ministério Público teve que reconhecer que
não havia procedência naquela decisão.
Mas estou aqui com o parecer do Tribunal de
Contas da União, encaminhado ao Senado Federal.
Ele menciona: fuga a devido processo licitatório; utilização de contratos com objetivos genéricos, ﬁrmados
entre 91 e 94; sub-rogação irregular de contratos; pagamentos por equipamentos e montagens, sem efetivo
recebimento; pagamento de despesas não previstas
no plano de trabalho; indícios de sobrepreço e todas
os procedimentos feitos pelo Tribunal de Contas da
União.
Portanto, esses contratos já eram objetos de
investigação do Tribunal de Contas da União. Estou
aqui com o pronunciamento do Procurador Regional
da República da 5ª Região, em Recife, Domingos Sávio Tenório de Amorim, que diz: essas investigações
já ocorrem há bastante tempo e não têm, a meu ver,
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nenhum relacionamento com a situação política do
Brasil de hoje. Elas estão sendo efetivadas pela Polícia
Federal, pelo Ministério Público há bastante tempo na
Paraíba. Somente no mês de maio chegaram os resultados na Procuradoria Regional da 5ª Região, em
razão do aparecimento de elementos que indicavam a
participação do Sr. Cícero Lucena em crimes comuns,
praticados, de forma organizada, por pessoas ligadas à
Prefeitura Municipal de João Pessoa, na administração
passada, com envolvimento de empreiteiros e também
de funcionários da administração.
Ele diz que os recursos do Governo do Estado
estavam sendo repassados para fazer obras que tinham
sido licitadas há muitos anos, quando ele era Prefeito,
com as mesmas empresas – um desvio estimado em
R$13 milhões. Além disso, também o Procurador disse
na CPI dos Bingos que há R$1,9 milhão repassados
ao Comendador Arcanjo, que é um bandido que está
preso no Uruguai, condenado a 34 anos de cadeia, e
que fez lavagem de dinheiro na Assembléia Legislativa
do Mato Grosso no montante de R$85 milhões. Portanto, é uma investigação que precisa ser feita com
bastante rigor.
Podemos discutir se o procedimento de prisão em
ﬂagrante, busca e apreensão deve ou não ser utilizado
pela Polícia Federal. Todavia, não creio que tenha havido
qualquer tipo de desvio de conduta do Sr. Paulo Lacerda,
um delegado de carreira, cuja competência, notoriedade e eﬁciência todos reconhecem, do Ministério Público
ou da Justiça. Então, não foi uma decisão unilateral; foi
uma decisão tomada na Justiça pelo juiz...
(Interrupção no som.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Quero concluir.
A decisão foi tomada pelo Juiz Federal, Relator
no processo, o Sr. Carlos Rebelo Júnior, que decretou
a decisão, do gabinete do Desembargador Federal
José Batista de Almeida Filho, que tem o processo. A
decisão foi jurídica, executada pelo Ministério Público
e pela Polícia Federal.
Temos que aguardar a investigação dos dois
episódios, dar o direito de defesa e o direito ao contraditório, mas apurar e investigar com rigor e com
responsabilidade. Não farei as acusações precipitadas; não tirarei ilações que acho descabidas; não
farei qualquer tipo de desabono a essas menções.
Peço que tenhamos equilíbrio e ﬁrmeza. Equilíbrio
para investigar quem quer que seja e a ﬁrmeza de
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tratar os correligionários da mesma forma que tratamos adversários. Isso tudo para o meu Partido, que,
sempre tendo sido muito rigoroso com os outros,
tem que ser rigoroso consigo mesmo. Tenho certeza
de que o esclarecimento desses episódios ajudará a
democracia a superar esse fato.
Concedo o aparte ao Senador Maguito Vilela.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Sr. Presidente, eu gostaria de dizer ao Senador Aloizio Mercadante que, como o seu tempo está se esgotando,
farei um pronunciamento logo em seguida e abordarei
a questão. Muito obrigado.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Encerrando, espero que aprendamos com esses episódios; que toda essa investigação fortaleça a democracia brasileira; e que possamos, depois de apurados
os fatos, identiﬁcados os responsáveis, quem cometeu
irregularidades e ilegalidades, que seguramente será
punido com o rigor da lei, caminhar numa agenda da
reforma política. Sem a reforma política, não resolveremos esse problema que afeta vários partidos. Ela
é indispensável para que a democracia brasileira se
fortaleça.
O caminho é a transparência, é a descriminalização do ﬁnanciamento de campanha...
(Interrupção do som.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Para concluir, Sr. Presidente.
O caminho é avançarmos numa reforma profunda e urgente, sem a qual não fortaleceremos o
processo democrático do Brasil. Mas isso tem de ser
feito paralelamente às investigações, que não podem
parar, que têm de ser eﬁcientes, profundas, rigorosas,
mas responsáveis, a ﬁm de que não contaminemos a
economia e não façamos ilações e acusações para
atingir adversários políticos num ambiente eleitoral,
o que seguramente não ajuda nem a Justiça, nem o
esclarecimento, nem a credibilidade da sociedade
brasileira, que é muito importante, neste momento,
sobretudo para preservarmos as conquistas econômicas importantíssimas, para que o povo não pague
por uma crise pela qual não tem qualquer tipo de
responsabilidade.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR.SENADORALOIZIOMERCADANTEEM
SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB –
AL) – Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É precisamente a minha vez como inscrito?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB –
AL) – Exatamente. É precisamente a vez de V. Exª como
inscrito. Mais um motivo para garantir a V. Exª...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O que
signiﬁca que há muita água para rolar hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – E garantir a V. Exª o mesmíssimo tempo concedido ao Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou começar com
a minha porção Eduardo Azeredo. Vou ler a nota de
S. Exª – asséptica, técnica, limpa –, depois, entro na
minha porção Arthur Virgílio, propriamente dita...
Senador Eduardo Azeredo:
“1– o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), em 04 de dezembro de
1998, aprovou integralmente a prestação de
contas da mencionada campanha, cujo valor
totalizou” R$8,55 milhões – diz Eduardo Azeredo. Eu me lembro.
Nesse mesmo ano, o Presidente Lula, hipocritamente, declarou haver gasto, em uma campanha
nacional, R$3 milhões. Em todo o Brasil! E eu não sei
que número se dá para esse caixa. Tem Caixa Um,
tem Caixa Dois, já tem o Caixa Três, que é o do Valério, na sua relação com o Governo Federal. Não sei
qual o número. Não sei se é Caixa 0,5, talvez, que é
sub, não é?
“2– demonstrativos da prestação de contas foram detalhados na documentação apresentada ao TRE-MG e cuja guarda tornou-se
dispensada desde que se completou o prazo
de 180 dias.” Até então, burocracia pura.
“3– a campanha foi realizada pela agência Duda Mendonça;
4– por decisão própria e dos partidos coligados, a reeleição foi disputada sem o afastamento do cargo de Governador;”
Muito bem! Eu também, se fosse citado, não escreveria nada disso aqui.
“5– ligar operações feitas entre agência
de publicidade e instituição ﬁnanceira, sem
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participação do então candidato ou do partido,
são tentativas condenáveis de desviar o foco
da investigação de denúncias envolvendo o
Governo Federal e os partidos aliados;”
Isto sim.
Aí, o Senador Eduardo Azeredo começa a falar
uma linguagem mais aceitável para o meu padrão.
“6– uma vez que a campanha realizada
sete anos atrás atendeu a todas as exigências
legais, é descabido que se busque misturar situações antigas já resolvidas na forma da lei,
bem como pessoas de credibilidade, com as
graves denúncias atuais.”
O Líder Aloizio Mercadante, que daqui a pouco,
certamente, voltará à tribuna, até porque está sendo
citado, ainda há pouco disse que corrupção é como
pote de iogurte, não prescreve. É verdade, na minha
cabeça também.
Não prescreve, por exemplo, o caso Santo André;
não prescreve a relação do Presidente Lula com o Sr.
Roberto Teixeira; não prescreve a tentativa de impedirem que se ouvisse, na CPMI do Banestado, o Sr.
Antônio Celso Cipriani e o Sr. Roberto Teixeira, ﬁguras ligadas a uma tentativa escabrosa de compra da
Transbrasil. Pergunto: o Presidente Lula também não
sabia disso? O Presidente Lula também não sabia que
o Sr. Roberto Teixeira entrara pela sua vida adentro em
algum momento? Santo André rendeu assassinatos.
Tinha tudo, tinha todo o engenho para se fazer uma
novela das oito, aquela que, felizmente, começa às
nove, porque é quente em algumas cenas.
Mas vou aqui relatar uma tristeza minha. O Senador Eduardo Azeredo está vindo para cá. Eu disse
a S. Exª: “Eduardo, você tem de vir para cá, é claro, e
faça a sua defesa. Ninguém melhor do que você para
fazer sua defesa e cotejar sua vida com esse lamaçal
que está inundando o País”.
Mas eu tenho algumas considerações, antes de
voltar ao caso.
Concederei um aparte a V. Exª, Senador Eduardo
Suplicy, tão logo eu entre no cerne de meu pronunciamento. Vamos ter muito pano para manga. Vamos ﬁcar
aqui – S. Exª vai citar meu nome, eu vou citar o de V.
Exª – por um bom tempo. Não se apoquente quanta
à falta de oportunidade de falar, que hoje teremos o
bastante o que falar.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas,
se V. Exª me permite, é sobre o caso Santo André.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas,
por favor, não agora. Quando eu lhe conceder. Não
agora. Eu serei o árbitro do momento em que conceder
o aparte a V. Exª e a quem mais o solicite.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Está
bem. Eu aguardarei.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito bem. V. Exª será o primeiro. E, se Deus quiser, não
será o último.
A primeira coisa a se dizer é que registro, com
enorme tristeza, o ponto de degradação a que chegou
o Partido dos Trabalhadores. O ponto de degradação.
Agora, o Presidente Lula precisa ter a seu lado, em
ato público, aquele homem que devolveu os US$10 mil.
Trata-se de uma tentativa de reforçar sua posição de
pessoa honesta perante a sociedade – marketing puro
– e usando uma ﬁgura que comprovou claramente ser
ilibada. Não sei se quem montou esse esquema que
funcionava a partir do Palácio do Planalto, com Waldomiro Diniz, sob a cheﬁa de José Dirceu, sob a cheﬁa de
Luiz Gushiken – Luiz Gushiken, Comunicação Social;
Luiz Gushiken, fundos de pensão; José Dirceu, o resto –, na mais deslavada e conectada, interconectada
proposta de corrupção já montada no País, não sei se
essa gente devolveria os US$10 mil encontrados pelo
Sr. Luiz, pelo senhor fulano de tal lá, tão usado hoje
na propaganda oﬁcial.
O Presidente Lula diz: “Sou o mais honesto entre
os 180 milhões de brasileiros”. Na sua porção “chavista”, agora se dedicou a insultar os brasileiros: “Sou
mais honesto que todos, dou aula de ética a qualquer
um”. E já começava tomando aula de ética daquela
ﬁgura que está ali. Hesitei em falar desse tema, mas
considero, Senador Aloizio Mercadante, anormal que
uma empresa de fundo de quintal como a do ﬁlho do
Presidente Lula tenha recebido R$5 milhões da empresa Telemar, em uma associação intermediada pela
Trevisan, que tem negócios com o Governo. A Telemar,
com 39% de seu capital composto por dinheiro de fundos de pensão, e, de repente, num mercado em que a
empresa que mais faturou nesse ramo de games no
ano passado faturou um milhão e meio brutos, portanto R$120 mil por mês brutos – se for para pagar
imposto, tudo direitinho, acaba dando R$10 mil para
cada sócio –, dá R$5 milhões para ser sócia de R$8
mil, ou R$7.893. V. Exª me esclareceu que o empréstimo do Presidente Lula não foi empréstimo, foi do PT,
foi adiantamento por viagem.
Enﬁm, não vou duvidar da palavra de V. Exª, vou
apenas esclarecer que o PT não é banco. Se é empréstimo, aquilo é motivo sim. Se é empréstimo, aquilo
é Fiat Elba. Se é empréstimo, aquilo é Fiat Elba sim,
porque o PT não é banco para ﬁcar concorrendo com
o BMG e com o Banco Rural. Não é banco.
Fico triste porque vejo, e não dá para disfarçar,
ﬁguras queridas, como o Senador Aloizio Mercadante,
ﬁguras isentas de todo esse processo, pelo que vejo,
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pelo que sinto, pelo que desejo, o Senador Eduardo Suplicy também. Não dá para disfarçar que V. Exªs estão
alegres, estou vendo. Se fosse aquele teste que faço
com a minha ﬁlhinha, eu digo para a minha ﬁlhinha:
“Carolzinha, olhe para mim, vamos ver quem ri primeiro”. Aí ela ri. Se eu olhar nos olhos de V. Exªs, V. Exªs
vão rir. Se eu disser: “Vamos ver quem ri primeiro?”, V.
Exªs vão rir. Estão alegres. E esse é o detalhe. O PT
precisa de companhia para tentar salvar do lamaçal
em que chafurda o governo Lula. O Presidente Lula
sabia de tudo sim.
E dizia o Senador Eduardo Suplicy: “V. Exª, Senador Arthur Virgílio, então agora não reconhece que o
Presidente Lula poderia não saber?”. E tentando fazer
uma ilação com o Presidente Fernando Henrique. O
Presidente Fernando Henrique teria que saber pormenores de uma campanha que teve, no máximo, essa
coisa deplorável que é o Caixa Dois. Onze milhões, dos
quais 1 milhão para pessoas da coligação de Eduardo
Azeredo. Nada dessa história de empréstimo para o PT
não pagar. Não tergiversem quanto a isso. Empréstimo
para o PT não pagar! O PT não deve coisa alguma ao
Sr. Valério. Essa é uma fraude que está sendo encenada pela direção do PT, é uma fraude pela nova direção do PT. E já está entrando sob o perjúrio de que o
Sr. Valério não deve nada ao PT, que o Sr. Valério era
sócio do PT. O Sr. Valério fez negociata no Governo
Lula para abastecer o cofre do PT, para o PT chegar
ao que queria chegar que era uma bancada de 200
Deputados, ou mais, e para tentar, com isso, montar
um projeto de poder. Aí, pelo caminho dos Coíbas*,
pelo caminho dos vinhos caros, dos “Land Rovers”,
pelos mimos, pelos caminhos das atrações que o sistema burguês ia oferecendo a bravos revolucionários
que estavam mexendo no dinheiro público só porque
queriam um País melhor no futuro...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco PT – SP) – V. Exª
me permite?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já
lhe permito. Quero chegar ao cerne e já lhe concedo
o aparte Senador Eduardo Suplicy. Cheguei ao Congresso com V. Exª; temos o mesmo tempo de Casa.
Então, V. Exª não vai arrancar o aparte de mim à força. Nunca lhe neguei e não vou negar. Então, a sua
insistência vai só fazer com que ﬁque mais retardado
o momento de lhe dar o aparte. Temos o mesmo tempo de Casa e de caminhada. Assim, nem eu tomo o
seu aparte quando V. Exª não quer dar e nem V. Exª
toma o meu quando eu não quiser dar. Então, vamos
combinar, como diz o caboclo amazonense, a gente
aparta as farinhas por enquanto e, daqui a pouco, a
gente junta. Já vou conceder o aparte a V. Exª.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não
posso aceitar a aﬁrmação de V. Exª de que estamos
aqui alegres. Nós estamos aqui preocupados...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Então,
diga isso... É o meu sentimento, V. Exª tem que aceitar.
Sabe por que V. Exª tem que aceitar?... Sr. Presidente,
peço a V. Exª que desligue, já considerei o aparte...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – A palavra está assegurada ao Senador Arthur
Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Estou
dizendo que estão alegres porque sinto que estão alegres. E isso é lamentável e deplorável para o PT. Sabe
por quê? Porque essa tolice vai sair do noticiário, não
tem como alimentar isso e o que vai continuar mesmo
é a conexão Gushiken, a conexão do Sr. José Dirceu,
o que vai continuar no noticiário mesmo é tudo aquilo
que, toda a semana, tem saído publicado, envolvendo
coisas mais graves e mais próximas do Presidente da
República, e, sabe-se lá com que esforço, não estão
sendo veiculadas essas matérias todas.
Todo o ﬁm de semana as coisas pioram mais ainda. E se falamos em mercado, o mercado está nervoso apesar de as notícias não terem piorado. Nervoso,
porque o mercado viu o rei nu, o mercado não precisa
mais perceber, receber nada de tão importante porque
já percebeu que essa crise do jeito que vai e o Presidente partindo para o terreno do “chavismo” e para
o terreno da mentira, para o terreno da hipocrisia, o
Presidente não está encaminhando solução nenhuma,
não se está habilitando a negociar legitimamente com
nenhuma força legítima da Nação. E as respostas são
sempre essas.
Temos, aqui, um caso muito simples. O Sr. Eduardo Azeredo se explica e vai se explicar. Por mim,
o Sr. Abi-Ackel não deve ser mais Relator da CPI do
Mensalão; o Deputado Roberto Brant se explica para
o PFL e o PFL vai ver o que faz com ele, enﬁm. Eu
quero ouvir o que tem a dizer o Senador. Eduardo
Azeredo, pessoa séria, tem que explicar muito bem
esse episódio todo. Isso vai sair do noticiário porque
não há a menor possibilidade de uma pessoa honesta intelectualmente fazer ilação, ilação qualquer entre
uma coisa e outra, entre um episódio de campanha
feito nos moldes... – aliás, a campanha em que o Sr.
Nilmário Miranda gastou R$500 mil, coitados! O restante foi dinheiro que eu não sei se não é dinheiro do
seu Valério. Quinhentos mil reais numa campanha para
Governador de Minas!!!! Se há algo mais hipócrita
do que isso, não sei onde é que se pode esconder o
restante dessa hipocrisia. Mas declara R$8,5 milhões
de campanha quando Lula declarou R$3 milhões. E
aparece lá uma empresa que obtém contratos com o
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Governo com base em acordo com o banco e depois
essa empresa, ﬁnanciando gregos e troianos, ﬁnancia
pessoas da coligação de Eduardo Azeredo...
Se isso é igual ao que estamos vendo, se isso é
parecido ao que estamos presenciando, tenho impressão de que o PT está realmente resolvendo morar com
o Presidente Lula na cratera lunar onde o Presidente
quer se abrigar.
Ouço V. Exª agora, Senador Eduardo Suplicy,
agradecendo pela paciência e pela simpatia de sempre.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Primeiro, Senador Arthur Virgílio, V. Exª sabe que esses
fatos têm-nos preocupado e nos entristecido, mas nos
sentimos com a responsabilidade de corrigir toda e qualquer falha ou erro grave cometido por companheiros
nossos. Então, nós ingressamos nesse Partido, lutamos por tantas coisas comuns desde quando ambos
viemos para o Congresso Nacional, participamos das
lutas por “Diretas Já”, por ética na política... Portanto,
temos muitas coisas em comum, inclusive com o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V. Exª
se salvará do incêndio que está desmoralizando o seu
Partido, não tenho nenhuma dúvida.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
gostaria de comentar alguns dos episódios. Primeiro,
em relação ao episódio do seqüestro e morte de Celso
Daniel. Tenho tanto interesse, e pode ter a certeza de
que o Presidente Lula também, na apuração completa de todos os fatos do seqüestro e morte do Prefeito
Celso Daniel, como V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas
não deixou ter a CPI.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Veja
V. Exª que o Presidente Lula era um amigo pessoal
muito próximo de Celso Daniel, a ponto de convidá-lo
para ser o coordenador do Governo que iria acontecer.
Inclusive, foi Antonio Palocci quem o substituiu. Celso
Daniel, portanto, estava na função a mais próxima e
de conﬁança do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
E quem pôde acompanhar todo o funeral, a preocupação, o sofrimento pessoal do Presidente Lula naquela
oportunidade sabe o quanto ele deseja que os episódios ali sejam inteiramente desvendados.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Podia
ter permitido a CPI.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu quero transmitir a V. Exª que tenho acompanhado, inclusive
prestei depoimento para os promotores de Santo André que estão averiguando esse episódio. Quero, pois,
saber dos fatos. Para tanto, tenho procurado colaborar
para que certos aspectos de tudo aquilo que eu saiba
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venha a ser objeto da melhor apuração possível. E ainda vamos conhecer dos fatos. Então, vamos aguardar
a elucidação completa, porque o trabalho deverá ser
bem feito e alcançar a verdade completa. Se porventura
houver a responsabilidade de quem quer que seja no
Partido, então também vamos ter essa apuração.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agradeço a V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ainda
quero falar algo a respeito daquilo que aconteceu durante o tempo do Governo Fernando Henrique Cardoso.
V. Exª sabe que tivemos uma divergência de profundidade quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso avaliou que seria propício para a Nação termos
a reeleição. Eu, inúmeras vezes, falei a respeito – vou
até lhe dar a cópia dos meus pronunciamentos...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se
pudesse ser breve, eu agradeceria de coração, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Avaliei que estava havendo, no âmbito do Congresso
Nacional, ações que não condiziam com tudo aquilo
que o próprio Presidente Fernando Henrique, quando
batalhava por ética na vida política, considerava adequado. E testemunhei como é que, pouco a pouco, foi
se constituindo a maioria ou o número necessário de
três quintos da Câmara e do Senado para conseguir
a aprovação daquela emenda.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Como
foi, Senador? V. Exª vai me dizer com clareza?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Nós,
agora, estaremos avaliando…
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não.
Mas diga – porque, outro dia, eu disse que o Presidente ou era idiota ou ele era corrupto. Então, eu corrupto
não sou e se V. Exª sabe, eu não sou e assumo que
idiota seria eu – com clareza como foi.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
sabe, por exemplo, que, no âmbito da….
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas
diga sem meias palavra. Diga o que houve, com clareza, sem meias palavras. Diga.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – No
âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, da
Câmara dos Deputados, por exemplo, começou com
procedimentos do tipo…
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não,
não… Senador, diga o que houve. Não interessa a Comissão de Constituição de Justiça. Diga o que houve.
O senhor está acusando o Presidente Fernando Henrique de ter comprado votos?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – …aqueles Deputados Federais que não eram favoráveis…
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V. Exª
está acusando o Presidente Fernando Henrique de ter
comprado votos?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Nós
estaremos averiguando isso.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu estou perguntando... V. Exª disse que sabia o que houve.
Não vai averiguar coisa alguma, Senador. Este Governo
está mal se agüentando por mais três revistas.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É objeto da CPI…
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Antigamente, eu vinha de Manaus e lia as três revistas em
um vôo. Se me perguntarem qual é a duração de um
vôo de Manaus para cá eu diria: meia Veja. Não dá para
ler a Veja inteira em um vôo: 2 horas e 20 minutos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Certo. Vai ser objeto da apuração da CPI do Mensalão e
da...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas
V. Exª não está acusando o Presidente Fernando Henrique de ter comprado votos, está?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Estou dizendo que é necessário estar averiguando, porque...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ah,
bom. Então, eu não sou idiota. Graças a Deus, não sou
idiota. Porque se V. Exª soubesse e eu não soubesse,
eu seria idiota. Graças a Deus!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Houve
Parlamentares que receberam recursos àquela época
e se disse que foi para votar pelo direito à reeleição.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Dois
Governadores foram acusados...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então,
é importante que isso seja objeto de apuração.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se V.
Exª puder ser breve, Senador, eu lhe agradeço. Creio
que já peguei o cerne da sua fala.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pois
bem. Veja só, V. Exª quis aqui informar que todo o Partido sabia de coisas que...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não
disse isso. Disse que a cúpula do Partido sabia.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pode
ser que alguma pessoa soubesse dos fatos. Há cerca
de 40 minutos, a Srª Renilda Fernandes de Souza,
esposa do Sr. Marcos Valério, fez uma revelação importante, que eu não sabia. Disse ela que perguntou
a seu marido, Marcos Valério – nos últimos quarenta e
poucos dias –, quando soube do empréstimo de suas
empresas ao PT: “Como o empréstimo será pago? Nós
não temos recursos se isso não for pago para nós. Qual
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é a garantia que você tem?” E ela informou – eu não
sabia disso – que houve uma reunião...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador, por favor, seja rápido.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –... no
Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte, onde estavam
à época, segundo relato de Marcos Valério a ela, o
então Ministro José Dirceu e Delúbio Soares, e que o
Ministro havia como que dado uma certa garantia pelo
PT de que os recursos...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agradeço a V. Exª pelo aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então, trata-se de um fato que, graças à CPI, está sendo
objeto de apuração.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador, V. Exª falou o meu discurso inteiro. Por favor, seja
breve, objetivo. Eu não faço isso no seu discurso. Vou
pedir à Mesa que prorrogue o meu tempo. Não fosse
V. Exª a pessoa pura que é, eu diria que é um homem
bomba, é um terrorista islâmico não me está deixando
falar. Não é possível uma coisa dessa!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
V. Exª não quer me dar um tiro na cabeça já?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não,
ao contrário, é o terrorista que atira. Estou sem poder
falar aqui.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não
vamos usar a técnica da Scotland Yard.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Estou
sem poder falar. V. Exª está, há seis minutos, num discurso que é de quinze. V. Exª vai ter ocasião de falar
em seguida. Estou citando V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Peço a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, que,
se puder, arremate o seu aparte, passando a palavra
ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Estou
citando V. Exª, para que V. Exª tenha o direito de falar
em seguida, como já citei o Senador Mercadante. E
se o Presidente permitir...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Apenas
quero que V. Exª não se precipite ao desvendar dos
fatos. É a minha recomendação, mais uma vez.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Por
que eu disse, Sr. Presidente, que estavam alegres?
Primeiro, pela penúria, ou seja, precisam de pessoas para...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se
V. Exª me devolvesse o tempo do aparte do Senador
Suplicy seria um gesto magnânimo e justo.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Farei o possível para devolvê-lo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Vou
guardar o microfone aqui para não atrapalhar mais.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Quando falei de perseguição da CGU no episódio de João
Pessoa, evidentemente, não posso entrar no mérito do
que possa ter ou não possa ter de irregularidades no
processo – e irregularidades deve haver em milhares
de prefeituras –, referi-me à prisão de um adversário
no momento em que o Governo precisava disso. Algo
espetaculoso, que acabou não sendo pela seriedade
com que se portou a Polícia Federal local.
E referi-me a outro fato. O que consta é que há
uma roubalheira deslavada na ex-prefeitura petista
de Campina Grande. A CGU passou por lá sem notar
o que se passava. Dizem que fatos graves, Senador
Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Estão investigando.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Bom,
eu não vi a Prefeita ser presa, como não vi o Sr. Delúbio ser preso e não vi ser preso o senhor fulano de tal
e não estou vendo ameaça de o Sr. Luiz Gushiken ser
preso e não estou vendo ameaça do Sr. José Dirceu
ser preso. Não estou vendo. Vamos ver se os dois terão seus mandatos cassados. Se tiverem, vamos ver o
que acontece. Os outros que não têm mandatos estão
incólumes, todos. O “homem da cueca” está solto e o
mandante do “homem da cueca” está solto. Estamos
vivendo uma certa “República do cuecão de ouro”, não
é mais “cuecão de couro”, é “cuecão de ouro”.
O Senador Aloizio Mercadante fala, cuidadosamente, com uma voz doce, essa voz que me enternece
e que me faz ser tão amigo dele, enﬁm, doce, e diz:
“Não quero pré-julgar ninguém, fazer ilação nenhuma,
mas aqui está o caso de João Pessoa, há o caso do
Roberto Brant, do PFL, o caso do Eduardo Azeredo
e tudo mais.” A tentativa é de confundir. A relação de
uma empresa com uma coordenação de campanha
com um mega-projeto nacional de corrupção entranhado em praticamente todas as repartições públicas
rentáveis, aquelas que podem fornecer dinheiro para
a corrupção, não honra a tradição do Partido dos Trabalhadores. Não honra.
Em segundo lugar, é inútil. Vou terminar, dizendo algo muito simples a respeito do Senador Eduardo
Azeredo. Para mim, as coisas se resolvem com o chamado “ovo de Colombo”. Não honra. Primeiro, porque
a resposta para algumas dessas inquietações éticas
que vêm desmontando o Governo Lula, caiu todos os
Ministros do núcleo duro, que virou mole, o núcleo duro
está molérrimo, como diria um colunista social. O PT
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se desmontou, a direção do PT caiu inteira e a outra
entra indignada com o Sr. Valério.
Imaginem, o Sr. Valério rouba dinheiro público,
o PT vai pagar o Sr. Valério um dinheiro público que,
supostamente, seria devido pelo PT em um acordo, e
nós sabemos que não há acordo nenhum. O PT não
deve nada ao Sr. Valério, aquilo não era para ser pago.
E não era para ser pago no banco também, era para
depois ter um escamoteio contábil, porque o BMG
ganhou muito dinheiro nesse Governo, precisamente
nessa triangulação. Isso é que diferencia um caso do
outro. Isso é que faz a diferença entre um episódio e
outro. E se o PT banca o avestruz, deixa de fora a cauda – olha como eu estou educado: a cauda – e enﬁa
a cabeça na areia, o PT vai ver que, depois de tudo
isso, ele não consegue responder a sua ligação com
Marcos Valério, não consegue responder ao que está
ﬁcando cada vez mais claro, essas duas conexões,
a conexão Dirceu, conexão Gushiken, cada vez está
ﬁcando mais claro na minha cabeça isso. Não consegue responder...
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Arthur
Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já
concederei um aparte a V. Exª, Senador Mão Santa.
Não consegue responder a tudo que foi dito pelo
Sr. Roberto Jefferson, que virou uma espécie de profeta, tudo que foi dizendo passou a acontecer. Alguém
pode dizer que ele sabia de tudo porque estava no
meio, certamente, tinha que estar ali. Mas tudo que
sabia foi sendo conﬁrmado.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E digo
mais, tenho visto uma luta insana. O Sr. José Dirceu não
quer depor em CPI, quer depor na Comissão de Ética,
e ainda pensa que está podendo manobrar Deputados
e disse: “Vou escolher a CPI onde vou depor”, enﬁm,
julga-se alvo de uma conspiração, sem responder a
nada, não colocou pingo nos “is” de coisa alguma nem
naquela coisa incestuosa que era a presença de Waldomiro Diniz no quarto andar do Palácio do Planalto.
Não tem nada que apague o que aconteceu nesse
Governo, depreciando a forma republicana de se ver
a vida pública.
E digo mais, se puder dar um conselho ao Senador Eduardo Azeredo, um conselho de companheiro, de amigo, certamente isso não é nem o estilo do
Eduardo. O meu é dizer: Eduardo, apresente-se nessa
CPI logo, acabe com essa brincadeira desses petistas,
apresente-se na CPI de uma vez, exponha-se a tudo
que quiserem perguntar, porque depois disso não terão
moral de impedir que quem quer que seja vá à CPI;
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não terão autoridade moral para ﬁcar tergiversando,
Sr. Presidente, em relação a qualquer outro membro.
Quando disserem que fulano de tal tem que ir, fulano
de tal tem que ir feito um cordeirinho, para não passar
por alguém deslavadamente comprometido contra a
coisa pública.
Então, eu pararia com essa história de ﬁcar aqui
nesse defende para cá, defende para lá, tenta misturar,
mas tem o fulano, tem o beltrano. Eu não quero esse
jogo de boca mole comigo não. Eu quero uma coisa
bem simples: o Sr. Eduardo Azeredo não fez nada parecido com o que está acontecendo com essa República que está aí corrompida. Nada. Agora acham que
é a mesma coisa? Peço, Senador Eduardo Azeredo,
como seu amigo, como seu companheiro, como seu
presidido, como seu Líder, vá a CPI, apresente-se à
CPI, sente na CPI, diga tudo que você tem no coração
e nos alfarrábios e desmonte de vez essa fraude de
que, se chamarem o fulano, chamamos o beltrano; se
chamarem o cicrano, chamamos o beltraninho. Não
vamos entrar nessa história de gangues de Nova Iorque de jeito nenhum. Essa história de west side contra
east side, de jeito algum...
(Interrupção do som.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Concluo, Sr. Presidente. A minha proposta é muito clara, é
muito nítida. Isso acaba rapidamente, acabaria mesmo.
A imprensa vai ter um interesse por dois, três, quatro
dias, vai cada dia ﬁcando mais periférico, o que não ﬁca
periférico é o escândalo que varre o Governo Lula.
Quem não compreender essa verdade, quem
se refugiar em sindicatos, achando que vai intimidar
Congresso, que vai intimidar Oposição, está muito
enganado, termina, aí sim, não concluindo bem o seu
mandato. Quem tiver coragem de enfrentar as deﬁnições e as apurações que se apresente de frente para
a Nação.
Portanto, estou muito tranqüilo ao fazer esta recomendação: Eduardo Azeredo, vá à CPI e acabe com
essa palhaçada de uma vez, acabe de uma vez com
essa patacoada, acabe de uma vez com essa brincadeira, acabe de uma vez com isso e retire dessa gente
o pretexto de eles não irem à CPMI. Vá! Daí em diante,
quero ver quem é que, sugerido, vai poder ter a ousadia
e o cinismo, suponhamos, de dizer: “Não, porque tenho
a maioria de três votos, porque vou chamar o fulaninho
que está não sei onde, no hospital, mas venho para cá
para votar contra”. Vai ser aprovada a convocação de
qualquer outro por unanimidade, e aí vamos ver aquilo
que é do jargão popular: ver quem é que tem café no
bule, quem é que tem culpa para valer, quem é que
tem mesmo que se apurado.
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Vou dizer mais, Sr. Presidente: eu soube, outro
dia – e é tão triste dizer isto, porque envolve pessoas
que são tão queridas minhas –, que estavam dizendo
assim: “Precisamos de um escândalo que envolva o Fernando Henrique”. Vou dar nome aos bois. A expressão
era tão triste, era assim: “Estavam tentando comprar o
Chelotti”. Pensei: “Meu Deus, será que o Chelotti está
à venda”? Se o Chelotti tiver alguma coisa para dizer,
acho que ele deve vir de graça. Eu nunca soube que
ele pudesse estar à venda. Não tenho razão para ter
desrespeito por ele.
E mais: “Precisamos de alguma coisa”, e a pessoa teria dito “a gente empata o jogo”! Que jogo? Esse
jogo o Governo está perdendo de goleada. Não importa
quem mais pudesse cair com esse Governo, ele está
perdendo de goleada porque perdeu o patrimônio ético
do seu Partido, este Governo perdeu a respeitabilidade
ética e está sem enfrentar nenhuma das acusações,
está sem dar resposta conveniente a coisa alguma,
está sendo rebocado pelos acontecimentos, está vendo a economia se turvar em função da sua tibieza e
da sua falta de caráter ao lhe dar com a economia, Sr.
Presidente. Essa é que é a verdade.
Enﬁm, tenho a impressão de que ovo de Colombo
é tão simples! Senador Eduardo Azeredo, apresente-se
à CPMI, coloque-se à disposição da CPMI, e vamos
ver depois quem é que não vem. Aí acaba toda a história. Se quiser chamar fulano, vem; se quiser chamar,
José Dirceu, vem; se quiser chamar Gushiken, vem.
Acaba essa história de maioria contra minoria. Tenho
certeza de que agora deixei o Senador Eduardo Suplicy alegre. Agora, S. Exª não está nem disfarçando
que está alegre porque sabe que fui ao encontro de
todo o seu fervor ético.
Antes de encerrar, ouço ao aparte do Senador
Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Agradeço a sensibilidade do Presidente e de V. Exª em me conceder
este aparte. Há pouco, aparteei o brilhante Líder do
Governo, Senador Aloizio Mercadante. Da mesma maneira, louvo V. Exª. Os dois enriquecem a democracia.
S. Exª tem cumprido seu papel com muita competência, muita elegância e muita ética.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sou
testemunha disso.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – E V. Exª tem sido
bravo. Povo sem parlamento é escravo. V. Exª tem manifestado essa luta democrática, fazendo aceitarmos
aquela assertiva bíblica: “árvore boa dá bons frutos”.
Seu pai teve a coragem, como V. Exª tem, de lutar, discursar contra o AI nº2 e de ser cassado. A democracia
é isso. Como disse Shakespeare, “há algo de podre no
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reino da Dinamarca”. Mas digo que, no reino do Brasil,
ainda há algo de bom.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – O Senador Renan Calheiros é um Presidente jovem e está cumprindo com o seu dever. Povo sem parlamento não é povo
livre; é povo escravo. O Brasil quer a democracia, mas
a democracia baseada na verdade, na verdade. É como
Cristo dizia: “De verdade em verdade, eu vos digo”.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Mão Santa.
Sr. Presidente, encerro, pedindo a V. Exª que mande inserir, nos Anais da Casa, a nota do Senador Eduardo Azeredo, a quem ﬁz a sugestão de se apresentar
à CPMI. É algo tão singelo se apresentar à CPMI!
Comece por aí mostrando a diferença. Não querem? Isso vai saciar alguns cações – porque tubarão
não consigo nem ver –, vai saciar o cação viola, aquele
que morde mal, que morde pouco? Não vai.
Senador Eduardo, vá à CPI. Depois disso, não
haverá ninguém deste Governo com moral para dizer
que não vai à CPI. Pode haver um Deputado só da
Oposição. Não vai haver aquele corre-corre de tocar
a campainha, de ver quem tem maioria e quem não
tem. A minoria sai esbravejando, heróica, e fala para
a imprensa que ela perdeu, mas que a verdade está
com ela. A maioria diz que ela usou o seu direito de
maioria.
Enﬁm, vá à CPI, Senador Eduardo, de uma vez
e tire essa desculpa que, para mim, é torpe, de impedirem que ﬁguras graúdas, irresponsáveis, muito
mais do que esses bois de piranha tipo Silvinho e
Delúbio, compareçam às CPIs. Vá a uma, a outra
e a outra. A todas. Basta o Senador Eduardo dizer
assim: “Vou cumprir o meu dever, honrando Minas,
honrando o meu pai, honrando a minha tradição”,
comparecer à CPI e mostrar a diferença entre um
esquema e outro.
Se eu não conseguir demonstrar agora, falarei
depois, Sr. Presidente, porque citei propositadamente
– não falei como Líder, não falei como nada – os Senadores Eduardo Suplicy e Aloísio Mercadante. Estarei
aqui, atrasando uma viagem, com muito prazer, porque
não há viagem melhor do que essa de expormos as
nossas verdades perante a Nação, perante o Parlamento e perante os nossos Colegas.
Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Agradeço a V. Exª e deﬁro o seu pedido de
transcrição.
Concedo a palavra, na forma do art. 14, ao Senador Aloizio Mercadante.
Peço desculpas aos Senadores Antonio Leite,
Maguito Vilela e Mão Santa. V. Exªs estão devidamente inscritos e usarão da palavra tão logo acabe esse
debate.
Com a palavra V. Exª, Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente
vou analisar a tática do Senador Arthur Virgílio porque
ela é recorrente.
S. Exª é muito eloqüente, irônico, um bom debatedor, polemista, mas creio que isso não funciona.
Quando existe uma denúncia, qualquer que seja, é
preciso primeiro explicar a denúncia, justiﬁcar o que
foi feito. E, a partir daí, podemos debater. S. Exª não
faz isso. S. Exª, recorrentemente, faz acusações de
qualquer ordem e a qualquer tempo, como forma de
mudar a pauta.
Primeiro, em relação ao caso Celso Daniel. Eu
o conheci desde que dava aula na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E nada é mais brutal do
que ver um sujeito como ele, com a sua experiência
pública, com a sua vivência, com a contribuição que
deu à docência e à vida da sua cidade, ser seqüestrado, torturado e morto e ser citado sem o respeito que
entendo que a ﬁgura merece, como homem, como cidadão e como homem público. A melhor resposta ao
caso Celso Daniel o povo de Santo André deu nas urnas: mais uma vez, reelegeu o PT. A cidade tem uma
convicção do que aconteceu.
A investigação foi feita não só pela CPI, mas
sobretudo pela Polícia do Estado de São Paulo, pelo
DHPP, que é coordenado pelo Governo do PSDB em
São Paulo. As explicações que foram dadas, as justiﬁcativas para todo aquele episódio foram dadas pelo
Ministério Público, que continua investigando, e pelo
DHPP do Governo do Estado. De qualquer forma, tenho interesse pessoal em tudo o que ajudar a esclarecer esse episódio.
Em segundo lugar, não creio que seja um bom
caminho para a vida pública atacarmos os homens públicos por meio dos seus ﬁlhos. Não creio que esse é
um bom caminho. Penso que V. Exª não devia ter citado
esse episódio com a ligeireza com que citou. Eu, como
jamais trilharei o mesmo caminho, quero dizer que ali
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se trata da relação entre duas empresas privadas. A
Telemar é, de fato, uma grande empresa, talvez a maior
em termos de faturamento, de capital nacional, mas já
havia outra empresa que tinha manifestado interesse
em comprar participação na empresa dos meninos –
de fato, são meninos. Conversei com o Di Gênio, que
é um empresário também importante do País na área
de educação, e ele me disse que essa empresa, que
não tem nenhum anúncio público, está trabalhando em
sua televisão quatro horas por dia, aumentando signiﬁcativamente a audiência, porque consegue atingir
a juventude, e travando um disputa estratégica com a
MTV. Na parte de games, de jogos juvenis e infantis,
é a melhor empresa que existe no País.
Então, não vejo que esse seja um bom caminho
para o debate. Isso não tem nada a ver com o episódio
que estamos discutindo e parece também um açodamento, sempre para atingir a ﬁgura do Presidente, mais
por motivação política do que propriamente por interesse em esclarecer aquilo que estamos discutindo.
No mesmo sentido, vai a acusação do chamado
“empréstimo do PT” –V. Exª veja que gosto de responder às perguntas ponto por ponto. Li na imprensa essa
matéria sobre mim, dizendo que eu tinha recebido empréstimo de R$3.750,00 do PT. Pensei: “Mas como é
possível ter recebido empréstimo do PT? A vida inteira
contribuí para o PT. Dou 20% de meu salário todos os
meses para o PT há 10 anos. E, mesmo quando não
tive mandato, continuei dando recursos para o PT”.
Jamais aceitei ser proﬁssionalizado pelo PT. Perdi
meu mandato quando fui candidato a Vice-Presidente
da República com Lula, em 1994, e voltei a dar aula,
como no início da minha vida pública, porque não sou
Senador e nem era Deputado; sou professor e economista. Estou Senador. Eu era Secretário de Relações
Internacionais, membro da Executiva Nacional do PT e
não aceitei ser proﬁssionalizado pelo Partido: eu vivia
do meu salário de professor e de assessor sindical,
que é o que eu sempre gostei de fazer.
Portanto, vi aquela notícia e do que se tratava?
Fizemos uma viagem, de 29 de setembro a 09 de outubro, quando o Partido me antecipou R$1 mil para
pagar a passagem e R$2.750,00 para as diárias, o
que dava US$100 por dia, insuﬁcientes para uma
estada na Europa. Paguei parte da viagem do meu
bolso, mas quando voltei, um ano depois, o Partido
disse que aquilo não era diária e que deveria haver
contra-prestação de despesa. Eu falei: “Eu entreguei
para a Secretaria.” “Ah, mas está extraviado”. Eu disse:
“Não tem problema”. “Vamos transformar em diária?”
Eu falei: “Não, eu vou pagar”. E dei dois cheques. Pa-
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guei. Doei ao Partido mais uma parte do meu trabalho,
como sempre ﬁz na minha vida inteira. Doei. A viagem
que ﬁz oﬁcialmente com o candidato à Presidência da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é de conhecimento público – estivemos com o Primeiro-Ministro
da França, com o Primeiro-Ministro da Itália, com o
Presidente e o Primeiro-Ministro de Portugal, e com
outras importantes ﬁguras da vida pública européia –,
paguei do meu bolso. Fiz questão de pagar, como mais
uma contribuição. Portanto, isso é exatamente o que
aconteceu com o Presidente Lula e não tem nenhuma
relação com qualquer tipo de empréstimo.
Agora vamos ao fato fundamental que estamos
discutindo hoje, que é a matéria publicada – V. Exª
disse que vai sair do noticiário – na primeira página
do jornal O Globo.
Vou ler a apresentação da matéria para sabermos
o que estamos discutindo. Ela começa assim:
Tomar dinheiro em bancos, usar como
garantia contrato de suas empresas com governos e repassar recursos a candidatos não
é um esquema criado pelo empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, acusado de
ser o operador do mensalão, em associação
com o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares. O
PT nacional fez o acordo com Marcos Valério,
mas esse já tinha feito uma triangulação parecida em 1998 com a coligação que apoiava
a candidatura do tucano Eduardo Azeredo,
que disputava a reeleição como Governador
de Minas Gerais, como mostram documentos
obtidos pelo O Globo. Hoje, Azeredo é Senador e Presidente Nacional do PSDB.
A matéria diz que o aval do empréstimo é o contrato com a Secretaria de Comunicação do Estado; diz
que a empresa recebeu, também, patrocínio de R$3
milhões, relacionado a alguns eventos esportivos que
não justiﬁcavam o valor do empréstimo e que esse não
foi liquidado na exata dimensão que tinha. Por isso, tem
toda semelhança com o que estamos discutindo na
CPMI. Toda! Toda: as mesmas empresas, as mesmas
pessoas físicas, os mesmos procedimentos, as mesmas garantias e as mesmas suspeitas. E, assim como
eu quero que a CPMI investigue tudo e quem quer que
seja, no Partido dos Trabalhadores, que se tenha envolvido nesse episódio, apenas mencionei que deve haver
a mesma coerência nesse outro caso, sem prejulgamento, sem açodamento, como é da minha natureza.
Isso não signiﬁca diminuir a importância do fato, nem
a relevância desse fato para a investigação da CPMI,
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porque ele mostra que se trata de um padrão que foi
nacionalizado e constituído antes desse processo. Portanto, deve ser investigado com todo o rigor.
Quero dizer a V. Exª que nunca aceitei a tese da
jurisprudência da fraude, ou seja, que, se sou acusado,
basta eu fazer algum tipo de acusação que diminuo a
natureza da acusação que me foi feita. Não. O PT não
pode aceitar isso, assim como o Congresso Nacional,
porque não é um bom caminho. A jurisprudência da
fraude não é o caminho. Queremos investigar toda e
qualquer fraude, sempre que for de conhecimento público. Com o mesmo rigor que investigamos os adversários, devemos investigar os correligionários.
Portanto, a existência de empréstimo no valor
de R$11,7 milhões, o uso de convênios feitos com a
Secretaria de Comunicação como garantia, o repasse de recursos para eventuais eventos esportivos e o
ﬁnanciamento de campanha das mesmas empresas,
com o mesmo empresário, sugerem que esse padrão
já existia. Além da investigação, questiono por que isso
não foi contado com antecedência à CMPI, já que teria acelerado o processo de conhecimento. E por que,
quando veio à tona esse padrão de comportamento em
relação a alguns dirigentes do Partido dos Trabalhadores, a informação foi de que isso seria uma Operação
Paraguai? Paraguai por quê? Porque já se conhecia
a operação anteriormente? Porque a original é a que
foi feita em Minas Gerais? Eu, realmente, espero que
não haja dois pesos e duas medidas.
O fato de o outro ser um episódio nacional e
contemporâneo não relativiza a gravidade do procedimento. A CPMI deve ser absolutamente rigorosa com
tudo que vem à tona e está aparecendo. O que chama a atenção é que o padrão é o mesmo: forma de
empréstimo, de ﬁnanciamento de campanha, envolvimento do Estado de Minas Gerais, que, por sinal, tem
ainda convênios com essa empresa. A matéria diz que
ainda existem convênios do Governo atual com essa
empresa e queremos saber a respeito disso, porque
ajudaria na elucidação do que está acontecendo com
o ﬁnanciamento de campanha eleitoral no Brasil. É isso
que precisa ser feito.
É verdade que a declaração de R$8,5 milhões
da campanha de 1998 já foi dada, mas ter surgido um
empréstimo de R$11,7 milhões não diminui a gravidade do fato, porque isso não está na declaração que foi
feita ao Tribunal de Contas. Por sinal, como não estão
outros gastos de campanha de Partidos, como PSDB
e PFL, em várias situações. Não estão, não foram
prestadas contas ao Tribunal Superior Eleitoral em
outras campanhas.
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Por isso, vou terminar como comecei: devemos
discutir isso e identiﬁcar a existência de um problema
de fundo na democracia brasileira. A forma como são
ﬁnanciadas as campanhas eleitorais deve ser esgotada, acabou esse modelo, não é possível continuarmos
nessa direção, e isso não é problema de um único partido. Está aqui o exemplo de que esse é um padrão que
vem-se repetindo e continuará se repetindo enquanto
não ﬁzermos uma corajosa reforma política, profunda,
no Estado brasileiro.
Primeiramente, devem-se reduzir os gastos de
campanha: o preço que as agências de publicidade cobram hoje; o período de campanha, que é muito longo;
o tipo de material, como brindes. Tudo isso deve acabar
deﬁnitivamente. Com isso, vamos ter campanhas mais
austeras. Sendo assim, reduz-se a necessidade de ﬁnanciamento de campanha e ﬁca mais justa a competição entre os partidos que têm recursos e os que não
têm, entre os de que o empresariado gosta e aqueles
de que não gosta. Essa reforma deve acontecer.
Em segundo lugar, não acredito que o ﬁnanciamento público exclusivo seja a resposta. Quero advertir
que a Alemanha tem ﬁnanciamento público exclusivo e
teve problemas de ﬁnanciamento de campanha graves.
Não creio que isso vá eliminar o problema. O caminho
com mais êxito seria o da transparência absoluta. Devíamos dar toda transparência ao ﬁnanciamento, manter o fundo partidário e exigir ﬁdelidade partidária dos
eleitos, o que é uma das coisas fundamentais para se
superar esse tipo de problema e avançar na discussão
da reforma política.
A reforma política não pode impedir ou obstruir a
investigação, que deve ser feita até o ﬁnal. Tudo deve
aparecer. A verdade deve aparecer e, a partir dela,
aqueles que estão envolvidos e que patrocinaram atos
ilegais deverão prestar contas às instâncias – ou ao
Congresso Nacional, se tiverem mandato parlamentar, ou à Justiça.
Por último, o único prazer que vejo, uma certa
alegria, no pronunciamento de V. Exª, é a satisfação
com a contaminação da economia, uma tentativa que
já vem desde a campanha de 2002. Vocês ﬁzeram uma
campanha de terrorismo político em 2002, dizendo que
o Brasil ia virar uma Argentina, etc. e tal.
Agora, alimentando essa mesma lógica política,
falam de chavismo. Qual é a atitude chavista? Onde
há alguma medida populista nesse Governo?
Seria muito cômodo, como a inﬂação está caindo, o Banco Central baixar bruscamente a taxa de
juros como forma de buscar um apelo popular fácil,
ou afrouxar o ajuste ﬁscal, para poder aumentar os
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investimentos e o gasto público, ou, quem sabe, não
dar importância ao saldo comercial, ao superávit de
transações correntes, mas não é nada disso que está
acontecendo. O Banco Central manteve a taxa de juros,
ainda que eu ache que essa seja uma atitude bastante
conservadora, mas muito mais ligada à crise política
do que propriamente aos fatos econômicos. Estão aí
recorde de exportação, recorde de saldo comercial,
superávit de transações correntes e o Brasil não pode
alimentar esse tipo de ambiente. Não pode.
A responsabilidade econômica é de todos, mas
há essa tentativa de, o tempo inteiro, envolver-se o
Presidente da República por qualquer caminho. Não
importam a consistência dos fatos ou a natureza do que
está sendo apurado. Qualquer caminho serve para se
atingir o alvo político. Esse não é um bom caminho.
Nós deveríamos discutir aquilo que está sendo
investigado, quais são os fatos e conhecer essa história com profundidade – o envolvimento de estatais,
essas operações e esses empréstimos, se as empresas participaram ou não, quem foram os beneﬁciados,
quem são os responsáveis, para que nós, ao entendermos com profundidade todo esse processo, possamos punir os responsáveis e promover uma reforma política. No mais, acho que essa coisa do “quanto
pior, melhor” não é boa para a democracia, não é boa
para a Oposição.
Então, eu não espero e sei que V. Exª nunca
trabalhou nessa tese, não é no momento em que nós
discutimos uma questão incômoda para o PSDB que
esse tipo de comportamento ajuda. Então, eu espero
que isso não ajude nesse tipo de comportamento. Precisamos de muito equilíbrio e de muita responsabilidade para impedir que, tanto do ponto de vista da contaminação da economia, mostrando que as instituições
estão sóbrias, equilibradas e que vão investigar com
rigor e com profundidade tudo o que está acontecendo, quanto do ponto de vista de não partidarizar o processo. Quer dizer, é criminoso, é muito grave quando
acontece com o outro, mas, quando acontece com a
gente, tudo tem uma explicação bastante sóbria, bastante breve e bastante ligeira. Não. Os dois episódios
são graves e tudo isso tem que ser passado a limpo,
tem que ser investigado com equilíbrio, com responsabilidade e com profundidade.
Mas o que veio à tona – de que esse padrão já
existia e foi nacionalizado, infelizmente, com a participação de dirigentes do PT, inaceitavelmente com a
participação de dirigentes do PT – é o que o jornal diz
e é o que nós queremos que seja esclarecido. E termino, dizendo: se isso tivesse sido encaminhado à CPMI
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com antecedência, seguramente a Comissão já teria
queimado etapas importantes da investigação e não
precisaria ter tido o processo longo – quase 50 dias
– para chegar a fatos que já eram de conhecimento. E,
assim como eu não sabia, no PT, de nada em relação
a esse episódio, não só eu como boa parte da Direção
Nacional e a nova Executiva... Por favor, Senador Arthur
Virgílio, o Presidente Tarso Genro tem uma história,
uma biograﬁa. É evidente que ele não sabia desses
fatos, não tinha como saber. Jamais foi explicado a ele.
O que ele vem dizendo a público é o que realmente
ocorreu. O padrão, infelizmente, de ﬁnanciamento de
campanha do PT, com esses empréstimos, com essa
empresa, com tudo isso que aconteceu, é uma coisa
inaceitável. O PT nunca teria permitido que o Partido se
endividasse como se endividou, que se tivesse gastado
o que se gastou sem critérios, sem justiﬁcativa, sem
transparência. Jamais o Partido aceitaria. Então, ou nós
realmente acreditamos nas pessoas de boa fé, naquilo
que está sendo dito, ou vamos para um caminho muito
difícil, que é o de alimentar o tempo inteiro a cultura
da desconﬁança, a cultura do descrédito, não apenas
institucional, mas também pessoal. Digo a V. Exª que
as principais lideranças do PT jamais souberam disso.
Eu não conheço nenhum Senador que soubesse disso.
Perguntei isso na Bancada...
(Interrupção do som.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Pode ver que não há nenhuma menção a Senador
em todo esse processo. Ninguém. Não só no Senado,
na Bancada do PT, qualquer tipo de menção, nem pela
secretária, nem pela agência, nem pelas instituições
ou por quem quer que seja. Por isso, quero crer que
isso também ocorreu no PSDB. Assim sendo, devemos
apurar com rigor, com equilíbrio, com responsabilidade e, sobretudo, construir uma saída institucional que
preserve a economia brasileira, que proteja a economia brasileira, e as declarações, os pronunciamentos, as atitudes, são parte dessa responsabilidade de
todos nós.
Ilações, ataques desqualiﬁcados ao Presidente
da República, por qualquer tipo de caminho, não ajudam nesse debate, não ajudam nesse processo, não
ajudam o Brasil. Portanto, peço a V. Exª que seja duro
na oposição, o que acho ser da natureza da Oposição,
mas que trate com equilíbrio e responsabilidade, para
que possamos, de fato, investigar tudo, sem prejudicar
a economia e sem promover injustiças, ilações indevidas e prejulgamentos que nunca contribuem para
a justiça.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma réplica.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Na forma do art. 14, concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
uma explicação pessoal. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço inserção nos
Anais da Casa desta matéria do jornal O Globo, de
primeira página, intitulada “Esquema de Valério com
o PT foi usado em 1998 com o PSDB–MG”, a capa
e a matéria inteira dentro. O jornal me foi gentilmente
cedido pelo Líder Aloizio Mercadante.
Reitero o desejo de ver o Presidente do meu Partido, Senador Eduardo Azeredo, dirigindo-se claramente
à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, até para
acabar com essa história de maioria contra minoria;
convoca, não convoca; vamos ver: fulano não pode vir,
se vier o fulano, vem beltrano. Eduardo, venha e acabe com essa patacoada de uma vez, até porque você
explicará o seu caso em dois minutos. Dará satisfação
aos cações, até porque tubarão não vejo lá.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V. Exª
precisa saber o que vou dizer para pedir o aparte. V.
Exª está entrando pelo terreno premonitório, aí parece a Mãe Diná, aquela que prevê quem vai morrer e
quem não vai morrer no ﬁm do ano.
Mas, vamos lá, Senador Aloizio Mercadante. Chavismo, sim, ir para dentro do sindicato, arregimentar
minorias. Isso tem reﬂexos negativos sobre a economia.
Contaminar a economia... V. Exª disse que eu estava
alegre porque a economia estaria contaminada? Vamos ser honestos, defendi mais a política econômica
do Governo Lula e do Ministro Palocci do que V. Exª.
Vamos ser bem francos nós dois aqui. Meta de inﬂação, câmbio ﬂutuante, a ortodoxia do Banco Central,
isso é claro como água, já tivemos debates em que os
desavisados achariam que eu era o Líder do Governo
e V. Exª o Líder da Oposição. Já tivemos debates nesse
campo. Então, não fui eu que trabalhei para negociar.
Estou falando aqui de roubo, não estou falando de contribuição de empresa para a campanha. Estou falando
de roubo. Roubo de dinheiro dos cofres públicos, e
isso foi montado sistemicamente neste Governo. Não
adianta o PT bancar o modesto, porque isto é modéstia
pura, dizer que já havia, isso é invenção do PT e não
patenteia porque é modesto. Foi invenção do PT essa
coisa de mensalão, invenção de PT. Vamos reconhecer
o mérito: inventado agora, isso tem que ir para o orga-
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nismo de patentes, um instituto nacional de patentes,
enﬁm. Antes que outros lancem mão disso.
Não vamos confundir as coisas, o padrão não é
o mesmo. V. Exª diz que não faz ilações e diz que essa
empresa tem convênios até hoje em Minas. Então, o
fato de essa empresa ter convênios em Minas signiﬁca
que essa empresa pratica em Minas aquilo que provamos que pratica no Governo Lula, e V. Exª diz que o
perigoso para a economia e para a estabilidade política
do País é se fazer ilações. V. Exª não fez nenhuma. Só
fez com o Cícero Lucena, só fez com o Eduardo Azeredo, só fez com o Roberto Brant. V. Exª diz e sempre
se refere a Celso Daniel, como se aqui estivéssemos
sendo algozes de um defunto. Não, eu não era companheiro dele, como V. Exª, mas amigo pessoal dele.
Para mim, ele é vítima. Foi assassinado, assassinado
por brutal esquema de corrupção que chega perto do
Palácio do Planalto, até porque há gravações desse
Sr. Sérgio Sombra, de maneira inaceitável, dirigindose em termos inaceitáveis ao Sr. Gilberto Carvalho,
secretário-particular do Presidente da República. Isso
não é ilação. Isso foi reproduzido nas televisões brasileiras durante dias e dias, e ninguém deu nem bola
porque essa crise de Santo André entrou para o ﬁm
da ﬁla. É tanta corrupção que tem uma no ﬁm da ﬁla,
e essa de S.André foi lá para o ﬁm da ﬁla. Essa é a
verdade. Não estou preocupado em estigmatizar o Sr.
Celso Daniel. Quero punição para os seus algozes e
para o esquema que, este sim, vem de longe. Já esse
padrão, que estou reconhecendo agora no Palácio do
Planalto, vem de longe.
Não expliquei. V. Exª me elogia, diz que sou uma
pessoa que debate bem, enﬁm, obrigado. Mas, me elogia e diz que não expliquei. Expliquei, tecnicamente,
como é o estilo do Senador Eduardo Azeredo. Eu disse: “Eduardo, não se defenda como se fosse alguém
traçando um desenho geométrico; defenda-se com força, como poeta. Peço-lhe, publicamente, que vá logo à
CPMI para acabar, de uma vez, com essa patacoada”.
Sugeri, repito, a ida dele à CPMI.
V. Exª sabe, Senador Aloizio Mercadante, o quanto para mim não é agradável falar nessa história do
ﬁlho do Presidente Lula. Tentei evitar, mas estamos
falando de um homem público que viu o ﬁlho fazer um
negócio que, para mim, é difícil explicar – R$5 milhões
para uma empresa que não tem lastro para isso, que
não se justiﬁca. Num mercado incipiente, em que a
que mais fatura por mês fatura R$1,5 milhão brutos,
R$120 mil líquidos por mês, pagando tudo que é imposto, dá R$30 mil de lucro.
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O Presidente Lula deveria seguir a máxima do
Presidente Dutra: no governo, não se compra e não
se vende nada. O Presidente Eurico Dutra, com toda
diﬁculdade que tinha, era alguém que, naquele tempo, se podia dizer era da “República da língua presa”,
mas com uma brutal decência. Morou na mesma casa
o tempo inteiro, não trocou de casa, seus bens não
cresceram e dizia que, no governo, não se vende nem
se compra nada. Não se vende porque o comprador
quer pagar mais para bajular o governador, e não se
compra porque o vendedor quer bajular o governador
e quer vender por menos.
Pode-se não ver o ﬁlho, talvez, ingerindo drogas
ou indo mal na escola, mas não perceber o ﬁlho enriquecendo? Espero não ter de voltar a esse assunto.
Voltei em função desta atitude, que não julgo a
mais justa, de se tentar misturar um episódio de oito
anos atrás – tem razão, corrupção não vence, não é
pote de iogurte, tanto que não venceu a de Santo André, nem as estripulias do Sr. Roberto Teixeira* pelas
Prefeituras petistas o tempo inteiro –, que não tem
nada de comprovado em relação à corrupção, com
algo que só não vê quem não está sendo capaz de
efetivamente oferecer um caminho para o Brasil e de
dialogar com a Oposição. Como se começa negando
que haja um sistema montado de predação do dinheiro
público neste País? Há um sistema montado de predação do dinheiro, sim.
Marcos Valério emprestou dinheiro ao PT. Isso
é uma fraude. Eu jamais disse que o Sr. Tarso Genro
– tenho relações pessoais boas com ele e o respeito
como a V. Exª – sabia de qualquer coisa; tenho certeza
de que ele não sabia. O PT escolheu a pessoa certa para dirigi-lo, até porque é alguém que me parece
mesmo acima de qualquer suspeita.
O Sr. Tarso Genro não era obrigado a saber. Outros sabiam. Acho difícil, no Governo do PT, não saberem dessa triangulação: Valério, lavagem de dinheiro,
processamento de dinheiro, entrada e saída, algo no
estilo bem maﬁoso – para nós e para quem nos estiver
ouvindo falo num tom mais conﬁdencial.
Marcos Valério emprestou sem garantias de que
o PT lhe pagaria, por quê? Emprestou acima da capacidade de pagamento desse Partido, por quê? Não
emprestou, deu! Presenteou o PT com isso. Depois o
esquema foi descoberto. E também não era para pagar o Banco, que estava ganhando. Um estava acuado
por chantagem feita por pessoas do seu Partido – o
Banco Rural – em função das descobertas da CPMI
do Banestado, e outro ganhou muito dinheiro, o bas-
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tante para arcar com esse prejuízo e fazer lá uma certa dança contábil.
V. Exª se refere a empréstimo não-liquidado em
1988. Estou sendo bem pontual, estou tentando ser
bastante engenheiro. Meus Deus, não havia vínculo
estatal, não havia vínculo oﬁcial! Isso pode ser muito
bem esclarecido aqui ou, se quiserem ouvir minha sugestão, na CPMI, pelo Senador Eduardo Azeredo – na
CPMI que quer saber do fato de hoje.
A Srª Renilda acabou de colocar o Sr. José Dirceu como responsável pelos episódios. Ela acabou de
ser clara como água lá. Não é verdade que estejam
deixando de investigar tudo. É verdade, sim, que há a
retórica do “vamos investigar tudo” e, na prática, a tentativa de não nos deixar investigar muita coisa. V. Exª
sabia que até hoje a Oposição está sem assessores na
CPMI? Essa é uma reclamação que quero fazer frontalmente, e espero ter tempo de fazê-la publicamente
ao Senador Delcídio Amaral. Até hoje a Oposição está
sem assessoria para ir aos documentos da CPMI. Isso
é ou não uma forma de obstaculizar o acesso da CPMI
às possibilidades denunciativas? É.
Jurisprudência da fraude. Primeiro, jurisprudência
é aquilo que ninguém contesta, que não se discute:
ação, em último grau, em última instância, no Supremo
Tribunal Federal. Aquilo sobre o qual o Supremo decidiu
e para o qual não há mais recursos vira jurisprudência. Se o Supremo decidir que meu nome é Marcos e
que o de V. Exª é Florisbelo, passo a ser Marcos, e V.
Exª, Florisbelo, isso está fora de dúvida. Mas não há
jurisprudência de fraude nenhuma, porque não houve
fraude. Essa é outra ilação de V. Exª.
V. Exª está dizendo, na ilação, que Eduardo Azeredo havia autorizado ou indicado que ﬁzessem esse
caminho lá, que me parece que chega, no máximo,
a esse deplorável caixa dois de campanha, diferente
– mais uma vez, vou repetir – da fraude montada, do
esquema de rapina dos cofres públicos sistêmico, com
tentáculos de polvo, invadindo tudo que é cofre público
de tudo que é órgão deste País. E não começamos a
investigar ainda a Petrobrás, a conexão Gushiken, os
fundos de pensão. Está no começo o restante da conexão José Dirceu.
Senador Aloizio Mercadante, se restar provado
que não ﬁco alegre com a contaminação da economia...
Na verdade, V. Exª depois me fez justiça, dizendo que,
se há alguém que procurou, ao longo dessa crise, achar
caminhos, esse alguém, junto com mais alguns, fui eu.
V. Exª o fez como uma revanche. Eu disse que V. Exª
estava alegre, porque conheço V. Exª. É uma amizade
de 20 anos. Só ﬁco triste por V. Exª estar alegre com
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algo que não resolverá o problema do seu Partido,
porque continuará a discussão sobre mensalão, sobre a cassação do Sr. José Dirceu, sobre a honradez,
ou não, do próprio Presidente Lula, na medida em
que as coisas avancem. Tomara que não se chegue
a isso. Conheço V. Exª. Ainda agora, liguei para uma
pessoa amiga, que me dizia que estava gargalhando
por dentro. Duvido que V. Exª estivesse mais alegre,
do que quando deu o primeiro beijo em sua primeira
namorada. Não há momento mais bonito do que esse.
Alegríssimo, dizia: “Puxa vida, agora temos companhia”.
Só quero alertar com muita tranqüilidade, porque não
vai resolver para o PT arranjar companhias.
Ouço o aparte do Senador Sérgio Guerra e, depois, do Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador Arthur Virgílio, eu estava, na CPMI, ouvindo perguntas da
Senadora Ideli Salvatti, quando alguém me falou sobre o
discurso do Líder Aloizio Mercadante, que tratava, entre
outros temas – não o ouvi todo –, dessa questão que
hoje cita, mais uma vez, o Senador Eduardo Azeredo.
Apressei-me em vir aqui por várias razões, entre elas o
fato de que tenho feito imenso esforço para não perder
a paciência nesse episódio todo. Estamos numa situação em que cada palavra de uma pessoa responsável
pode ser absolutamente importante ou desagregadora. Quando o Presidente Lula deu uma entrevista em
Paris, ﬁquei mais preocupado do que quando ouvi dez
denúncias contra dez personalidades envolvidas nesse
processo, porque aquela palavra foi evidentemente um
grande equívoco. Quando o Presidente volta e, numa
clara demonstração de que pretende ter apoio de setores sociais para se manter no poder, faz um discurso
que o Delúbio Soares tinha feito antes, ou seja, a denúncia contra as elites, mais preocupado ainda ﬁquei,
porque é inimaginável que um Presidente da República
com a história do Presidente Lula, assumindo o poder,
produza uma peça tão descolada dos fatos e tão eivada e contaminada de fatos comprometedores. Não há
elite nenhuma querendo tirar do poder o Presidente
Lula. As elites, pelo menos as que conheço e identiﬁco,
que não são diferentes daquelas que o Senador Aloizio
Mercadante ou qualquer outro pode identiﬁcar, temem
rigorosamente o Vice-Presidente, e não o Presidente.
O Vice-Presidente, sim, é um risco à estabilidade das
elites. O Presidente Lula, não, já demonstrou que não
o é, nos anos em que tem governado o Brasil. Quanto
a essa questão de Eduardo Azeredo, primeiro, vamos
ter clareza. Não dá para comparar – eu não comparo
e duvido que o Senador Aloizio Mercadante compare,
ou qualquer um de nós...
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O SR. ARTHUR VIRGÍALIO (PSDB – AM) – Mas
comparou. O Senador Aloizio Mercadante comparou.
V. Exª não estava aqui.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Eu teria de
ouvir de novo, para acreditar.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Porque é difícil. Se eu não estivesse aqui, também não
acreditaria.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Mas acho
que o Senador não compararia o Sr. Eduardo Azeredo ao Dr. Delúbio Soares ou a Marcos – como é o
nome dele?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Marcos Valério.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Conhecemos
o Senador Eduardo Azeredo, que tem uma vida pública.
É preciso respeitar a vida pública das pessoas, como
respeitamos a do Presidente Lula. Eu próprio respeito
e respeitarei sempre a do Líder Mercadante. Não dá,
não é justo isso, não é equilibrado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
Presidente Lula eu já respeitei mais.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Isso não
faz sentido. O episódio que está sendo levantado em
Minas Gerais deve ser esclarecido. Sem dúvida, ao
longo desse mais de mês da CPMI, nenhum requerimento polêmico de convocação, que o Governo não
quisesse, foi votado. Reagi muito a isso; insisti em que
esses requerimentos fossem votados.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E
dizem que querem apurar tudo. Querem apurar tudo
para debaixo do tapete.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – O Governo, a
Maioria, o PT não permitiram a votação desses requerimentos polêmicos. Nós só ﬁcamos nos de consenso,
quer dizer, naqueles que o Governo e o PT achavam
que não atingiam de frente sua posição. Não tenho o
menor receio quanto ao comparecimento em qualquer
instância, em qualquer lugar, a qualquer hora, do Senador Eduardo Azeredo. E se, numa hipótese que considero absolutamente improvável, impossível, alguém
de meu Partido me pedisse para fazer isso, ou seja,
para trabalhar para que o Senador Eduardo Azeredo
não comparecesse, eu sairia da Comissão e não sei
se não sairia do meu Partido.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Temos que trabalhar para ele comparecer, porque depois
disso, Senador, ninguém vai poder dizer mais que não
vai à CPI.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Então, não é
bem esse o caso. Há lá uma operação de ﬁnanciamen-
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to, de uma agência mineira, é claramente um episódio
estadual, não era um episódio nacional. Quer dizer
que, se nós aqui desejássemos levantar questões estaduais, levantaremos às toneladas. Em meu Estado
mesmo, as denúncias chovem. Faço questão de dizer,
e já mandei dizer aos petistas mais notórios do meu
Estado, que não será por minha mão que a denúncia
contra petistas pernambucanos será levantada. Não
farei isso. A questão não é essa. O foco não está lá.
O foco está aqui, numa situação que tem características próprias, que tem a ver, é claro, com o problema
de ﬁnanciamento de campanha, mas tem a ver também – é muito claro – com a inserção de um Partido
que ocupa o poder e que parece não saber quando
termina o Partido e começa o Governo. Esse Partido
tem responsabilidades sobre a vida econômica e política do País e nos fatos que estão aí, ao alcance de
todos, da sociedade brasileira de uma maneira geral.
Querer estadualizar essa questão, numa manobra
para tirar o foco da denúncia e da discussão daqui,
não acho responsável, porque haverá como estadualizá-la em outros cantos, em outras situações. Isso
não é bom para a investigação central. A investigação
central tem a ver com o que todos nós conhecemos,
que está sendo discutido aí de manhã, de tarde e de
noite e já é do conhecimento popular do País inteiro.
Penso que não adianta querer chamar o episódio de
Minas Gerais para o tamanho do episódio nacional. De
forma alguma o é. Tomaram-se lá alguns milhões de
reais. E a informação é de que uma empresa tomou
dinheiro prestado. Essa mesma empresa contribuiu,
não sei ainda se de forma legal ou ilegal, para algumas personalidades que disputaram campanhas eleitorais – algo em torno de R$11 milhões; foi distribuído
lá um milhão, não sei quanto. Não tem nada a ver com
o que aconteceu aqui. Aqui foi tomado dinheiro para
o PT, R$40 milhões para o PT. Cerca de R$2 milhões
e não sei quanto para o PT; R$5 milhões para o PT.
Não foi para a campanha de A, de B ou de C, foi para
o PT. Isso é que tem que ser explicado. Evidentemente,
ninguém emprestou o dinheiro ao Sr. Marcos Valério
para não receber; emprestou em troca de créditos de
consignação, para os quais foi premiado um banco
mineiro com a preferência de noventa dias no INSS.
E em várias prefeituras do PT, inclusive na prefeitura
de São Paulo. Essa é uma forma muito mais sutil e
muito mais substantiva para compensar operações
desse tipo. Penso que se nos detivermos no exame
da questão central, se qualiﬁcarmos exatamente as
denúncias: uma tem uma dimensão e complexidade,
outra tem outra dimensão e complexidade, estamos no
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bom caminho. Mas que não se perca, não se sacriﬁque nesse caminho o bom senso, porque sinto sinais
muito claros de exacerbação que não nos levará à solução. Parece que está todo mundo entusiasmado pelo
processo. Uns porque estão tendo notoriedade, umas
positivas, outras nem tanto. Todavia, o que temos que
alcançar – o Presidente Renan Calheiros talvez tivesse
uma grande contribuição a dar nisso – não é apenas
o controle ou o exame do processo, mas os objetivos
que desejamos ver construídos com essa dramática
experiência da democracia brasileira. Aonde vamos
chegar? Estamos trabalhando para chegar aonde? Se
olharmos assim, se não ﬁcarmos prisioneiros do processo, que conjunturalmente pode favorecer a um ou a
outro, temos chance de chegar a algum lugar. Mas se
ﬁcarmos numa manobra, em todo momento precária,
de remeter a questão para o passado, porque esse
caso é exatamente esse, para o passado que já está
encerrado há muitos anos, para conjunturas que não
são mais as de agora, de querer que aquele passado, aquelas conjunturas de ontem sejam exatamente
as de hoje, quando não o são – é óbvio que não são
–, não construímos rigorosamente uma solução. Podemos construir um tumulto crescente, desses que
começam a afetar a economia, porque não dá para
a economia sair da linha de risco se o Presidente da
República divide os brasileiros entre quem é da elite
e quem não é. Não dá! O Presidente não pode e não
deve fazê-lo – e esse Presidente nunca fez isso. Por
que o faz agora? Não é sincera a aﬁrmação de que a
elite quer derrubar o Presidente, como não é sincera
nem honesta a aﬁrmação de que desejamos derrubar
o Presidente Lula. Temos sido até incompreendidos por
isso, mas não o desejamos. Enquanto eu tiver o meu
mandato, não desejarei isso. Desejo um Presidente
da República, um Chefe da Nação em condições de
governar este País, para garantir a sua continuidade, a
sua democracia e a legitimidade das instituições. Tenho
certeza de que essa é a posição do Líder Arthur Virgílio e, tenho esperança, do Líder Mercadante. Contudo,
que não se façam aqui generalizações que não são
sinceras, não são corretas. Não quero dizer que não
devam ser examinadas; devem ser amplamente examinadas, investigadas, no fórum adequado, da maneira
mais concreta possível. Porém, que não se transforme
isso num momento de mais turbulência com a ﬁnalidade
de ganhar no processo, mas não construir a solução,
porque o que interessa é construir a solução.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Sérgio Guerra, antes de conceder um aparte ao
Senador Suplicy e à Senadora Ideli, digo que o Pre-
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sidente Lula tem razão num ponto: há elites, sim, que
tramaram para derrubar o Presidente Lula, ou seja,
essa nova classe social a que se refere Chico de Oliveira, e esses dirigentes sindicais que se refestelam
hoje em cargos de estatais e que são responsáveis
por todo esse mar de lama que está sendo lançado
sobre a sociedade. Nova classe: Sr. Delúbio, Sr. Silvinho, Sr. Valério, nova classe, ﬁguras que cresceram,
vicejaram à sombra da mais deslavada mancebia, do
mais deslavado comborço – o nome disso é comborço,
uma relação de mancebia entre empresas ilegítimas,
o dinheiro público e um partido político que ﬁnge hoje
dever milhões e milhões, e não deve a ninguém. Aquilo
foi presente do Sr. Valério. Não tenho nenhum reparo
a fazer ao que diz V. Exª, apenas que esse jogo é inútil e eu lamento ver o PT precisando de companhias,
se sentindo com uma certa cãimbra moral e precisa
de companhias para tentar não afundar na travessia
do lago.
A verdade nos distingue tanto! Não foi à-toa que
caiu Genoino, que caiu João Paulo, que caiu o Líder
do PT na Câmara, não é à-toa que o núcleo duro todo
desabou. Tentar comparar isso com qualquer coisa de
qualquer época desta República signiﬁca torcer a verdade sem resolver em nenhum milímetro o problema
grave por que passa o País e o problema gravíssimo
por que passa o Governo Lula, que tem, sobretudo ele,
que dá demonstrações de que é capaz de manter a
governabilidade. Não é com discursos e com bravatas
nem com táticas de diversionismo como essa que se
vai chegar a lugar qualquer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Arthur Virgílio, quero ater-me apenas a um ponto
de sua fala que considero importante. É a sua recomendação ao Senador...
(Interrupção no som.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Faça o
mesmo com José Dirceu. Quem não tem nada a dever.
Faça o mesmo com o José Dirceu, faça o mesmo com
o Gushiken, peça aos seus companheiros para pararem com a patacoada de ﬁcarem impedindo a votação
de requerimentos polêmicos. Seja recíproco comigo.
Agradeço por V. Exª ter visto pelo menos um ponto
bom no meu discurso. Seja recíproco. Peça a eles que
parem de fugir e que comparecem à CPI.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É exatamente o ponto que eu gostaria de dizer a V. Exª.
Acho positivo que esteja recomendando ao Presidente
do PSDB, nosso colega no Senado, com quem temos
mantido uma relação de muito respeito, construtiva, para
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que ele esclareça inteiramente esse episódio, da mesma maneira como – e V. Exª sabe – quando ocorreu o
episódio Waldomiro Diniz, recomendei ao Ministro José
Dirceu que aqui comparecesse. Reitero aqui a minha
recomendação a ele. Ele marcou para o próximo dia 02
o seu comparecimento ao Conselho de Ética e tem dito
que comparecerá à CPI, provavelmente a do Mensalão.
Acredito também ser tão relevante o seu depoimento que
possivelmente, para ouvi-lo – quem sabe – possam até
as duas comissões se reunir para não precisar haver a
repetição do encontro. Isso é algo que obviamente as
duas comissões irão considerar por sua mesa diretora
e pelos líderes. Que possa o Deputado José Dirceu ter
a disposição, conforme reiterou à Direção Nacional do
Partido, de vir aqui e dizer tudo aquilo que conhece,
que sabe. Nesse sentido, S. Exª dará uma contribuição
à Nação. Era apenas isso que gostaria de registrar.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Eduardo Suplicy, para fazermos o jogo da verdade...
(Interrupção do som.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...
agradecendo por V. Exª ter visto um ponto positivo em
meu discurso, que foi o de recomendar ao Senador, que
nada tem a ver com esse “valerioduto”, que venha, que
peça a seus colegas de Comissão, porque não basta
dizer: “Estou pedindo ao José Dirceu”. Aí, V. Exª salva
a face. Adoro quando V. Exª salva sua face. É tão bonito isso! Mas não resolve nada. O que resolve é pararem de obstaculizar a votação do requerimento que
convoca o Sr. José Dirceu; isso sim. Portanto, vá à CPI
hoje e faça o que ﬁz aqui. Reúna aquele pessoal seu e
diga: “Peço a vocês que, em nome da ética e dos bons
costumes políticos, parem de obstaculizar a vinda do
Sr. José Dirceu aqui”. Essa é a atitude que espero de
V. Exª, e é do tamanho da atitude que estou tendo, que
é a de dizer ao Senador Eduardo Azeredo que deve
depor na CPI, sabendo que isso corresponde a uma
tentativa de amesquinhá-lo e de arranjarem companhia no afogamento. Mas S. Exª vem e desmonta isso
em um minuto. E aí não tem mais ninguém com moral
para dizer que não vem. Mas vá lá, faça isso. Gostaria
de saber, mais tarde – estou viajando para a sua terra
–, que V. Exª foi lá e, com energia, disse: “Meus companheiros da Maioria e do PT, parem de obstaculizar a
vinda dessa gente à CPI”. Porque, senão, ﬁca um apelo.
Todo mundo diz: “Pôxa, o Suplicy é sempre aquela ﬂor
de pessoa, é pessoa de quem gostamos tanto, mas não
resolve, ele não vem”. Faça isso e me ajude, porque,
quanto ao Senador Eduardo Azeredo, S. Exª vem. Não
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tem por que não vir. O Sr. José Dirceu é que parece que
morre de medo dessas coisas. Não tem por que não vir.
Tem que vir responder. Ele não prometeu que ia fazer e
acontecer, que ia peitar, ser valente, desaﬁar o mundo
inteiro? Pensei que declararia guerra ao Bush – cheguei
a ter medo disso. Depois, ele se encolhe e anda pelas
paredes. Eu estava sem mexer com ele, mas, agora,
já que está na hora da guerra, é guerra! Vamos para a
guerra! É do meu temperamento e é da minha determinação. Se é assim...
Fiz duas coisas que não queria: uma foi mencionar o ﬁlho do Presidente Lula; outra foi ver uma pessoa que está em desigualdade de condições e chamar
essa pessoa para o combate. Não queria combater com
esse Ministro não. Gostava de combater com aquele
poderoso e arrogante Ministro que foi, e não com o exMinistro que ﬁca por aí, puxando conversa com um e
com outro. Isso não me agrada.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Arthur Virgílio?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não, Senadora Ideli Salvatti.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador
Arthur Virgílio, em primeiro lugar, gostaria de dizer que
lamento. É claro que não há como concorrer com os
Senadores Aloizio Mercadante e Sérgio Guerra, que
não teve a oportunidade de acompanhar o questionamento à Srª Renilda na CPMI, porque foi atraído pelo
debate que se travava neste plenário. Talvez, se o Senador Sérgio Guerra tivesse permanecido lá, pudesse
até ter testemunhado o que temos procurado fazer na
CPMI. Houve momentos em que perdi um pouco o foco,
por conta de outras questões, inclusive em ataques à
minha pessoa, mas, como regra geral, temos mantido
uma preocupação na CPMI de aprofundar as investigações, não fugindo, obviamente, de nossas responsabilidades e tentando manter um mínimo de seqüência
lógica, de coerência, entre o andar das investigações,
que precisamos ter durante todo o processamento das
questões que se nos apresentam. Gostaria de dizer
também que, nas vezes em que faço as inquirições
a respeito de fatos – como ﬁz hoje – relacionados ao
passado, eu o faço na lógica de investigar a tudo e a
todos com a profundidade necessária e partindo do
pressuposto que já tive a oportunidade de declarar na
CPMI e aqui em plenário: nenhum petista tem moral
de cobrar nada, de relatar nada, de se reportar a nada
acontecido anteriormente, se não mantivermos rigor na
apuração do que está colocado hoje. Portanto, a ﬁm de
manter qualquer tipo de condição ética e moral em fazer
qualquer questionamento – entenda V. Exª – há muitas
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questões que ﬁcaram sem ser devidamente investigadas, sem ser aprofundadas, e situações que aqui não
vou relatar novamente porque já o ﬁz algumas vezes.
Quem tem um mínimo de memória neste País sabe
do que estou falando. Mas não existe ninguém no PT,
individual ou coletivamente, que tenha moral para falar
de nada do passado próximo ou mais antigo, se não
tivermos a disposição de investigar e ir até as últimas
conseqüências. Portanto, quando levantei as questões,
inclusive há pouco, lá na CPMI, foi na lógica de tentar
restaurar maneiras de operar – modus operandi –,
que, infelizmente, não se modiﬁcaram tanto assim. Entende, Senador Arthur Virgílio? E nem criativo foram.
É isso que nos deixa com mais raiva ainda, porque há
muita repetição, talvez em uma esfera um pouco melhor, mas há muita repetição de maneiras de operar.
Devemos agir com seriedade, com responsabilidade,
evitando a partidarização e determinadas comparações.
Muitas vezes, chegam em nossas mãos discursos anteriores, maneiras como anteriormente determinados
parlamentares agiram, até na condição que estiveram
anteriormente, como Líderes de Governo...
(Interrupção do som.)
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Obrigada, Sr. Presidente. Senador Arthur Virgílio, nada disso
ajuda. O que ajuda neste momento são apenas duas
coisas. A primeira é investigar, investigar e investigar
e, na decorrência da investigação e da comprovação,
punir tudo e todos que estejam envolvidos com qualquer ato ilícito de desvio de recursos públicos, seja lá
o que for, qualquer falcatrua. A segunda é respeitar as
instituições democráticas que tivemos tanto trabalho
para reconstituir. Respeitar tudo o que construímos
quando derrotamos a ditadura, quando instituímos
novamente as eleições diretas, o direito de o povo
brasileiro escolher seus governantes, no período e no
mandato que confere a esses governantes. Se o povo,
inclusive, quiser reconduzi-los, porque a Constituição
foi alterada no sentido de conceder esse direito, o povo
pode fazê-lo, e não fugimos nem um milímetro do respeito às instituições democráticas que constituímos.
Portanto, essas são as nossas tarefas neste momento. E tudo aquilo que fugir disso será profundamente
analisado pela opinião pública, e teremos o troco sim.
O povo sabe nos dar, na hora certa, o troco do voto.
Todos nós temos a grande chance de nos apresentar
novamente, em novos processos eleitorais, e de fazer
a limpeza ética que o País tanto precisa.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senadora Ideli Salvatti, faço questão de registrar o que,
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para mim, é o crescimento de seu mandato. V. Exª tem
sido eﬁcaz e presente na defesa do Governo, e vem
atuando com uma elegância que a todos tem cativado.
Digo isso do fundo do coração.
Com relação às observações de V. Exª, digo que
há discordâncias. Não se modiﬁcaram? Modiﬁcaram
sim, porque, a meu ver, passou a haver uma sociedade
entre o PT, setores do Governo e o Sr. Marcos Valério.
E as investigações estão no começo. Que não foram
criativos? Foram criativos, porque jamais vi na República brasileira alguém ter ousadia dessa monta. De
implantar, com tentáculos de polvo, esse esquema de
corrupção que perpassa estatais, fundos de pensão,
repartições públicas. Foi uma rapina organizada. Portanto, foram criativos.
V. Exª diz: investigar, investigar, investigar. E aí
faço a V. Exª o mesmo apelo que ﬁz ao Senador Eduardo Suplicy, dizendo que S. Exª não resolve a questão quando diz: “Faço um apelo ao José Dirceu”. Todos
sabem que o Suplicy não gosta do José Dirceu, nem
o José Dirceu gosta dele. Isso é que é verdade. Portanto, não adianta fazermos apelo ao Senador Eduardo Suplicy. É colocar uma situação de fato. É a CPI
convocar o Sr. José Dirceu, o que é fundamental para
investigar tudo. Não tem cabimento aceitarmos o que
estou propondo. O Senador Eduardo Azeredo não tem
nada a ver com esses peixes lá, até pelo símbolo de
desmontar a resistência dos que querem não ir e ﬁcar
vendo o jogo de contar votos de maioria e minoria para
o José Dirceu não ir.
V. Exª pode, perfeitamente, liderar – e V. Exª tem
feito isso com eﬁcácia e com decência – a Bancada
governista, e dizer: “Vamos aceitar o repto feito pelo
Senador Arthur Virgílio e vamos parar com essa história de não convocar, votar todos os requerimentos
polêmicos, até porque, de maneira tão aberta, de coração tão aberto, ele disse: vamos chamar o Eduardo
Azeredo para de uma vez acabar com isso, e depois
morre esse assunto de vez. Agora investigar, investigar, investigar, é, por exemplo, votar os requerimentos
polêmicos; investigar, investigar, investigar é dizermos
em conjunto ao Sr. Delcídio que não dá mais para...
(Interrupção do som.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...não
termos direito a assessores nossos manipulando; investigar, investigar, investigar é não termos mais a direção
da CPI impedindo que assessores tenham acesso...
não há nem assessores credenciados da Oposição;
precisamos credenciar os assessores da Oposição
para estabelecermos uma certa verdade.
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Quanto à democracia, ﬁque completamente tranqüila. O que pode desestabilizar a política neste País
é a corrupção, e ela é patrocinada e apadrinhada pelo
Governo que aí está. Quanto à ação da Oposição, não
se vê nenhuma militância nas ruas, nada tipo: Fora,
Lula. Ele se defende de um impeachment que foi falado só na sede do PT outro dia. Ninguém está falando
de impeachment de Lula. Queremos que ele ﬁque até
por castigo, ﬁque até o ﬁnal do seu mandato. Ao invés
de “Fora, Lula”, digo “Fica, Lula”, para que, ao longo
do seu Governo, arque com as responsabilidades de
ter prometido tanta coisa ao País e não ter cumprido
nada, nem no campo da ética, Lula.
Portanto, Sr. Presidente, concluo dizendo que o
Senador Sérgio Guerra ﬁcará aqui para participar deste
debate. Tenho um compromisso que está mais do que
vencido: ir a São Paulo agora e gravar um programa
de televisão à noite, e tenho uma conversa, agora de
tarde, estou atrasado. Vou a São Paulo para tomar
conta do eleitorado do Senador Eduardo Suplicy, vou
dar um abraço nos eleitores dele que são milhões. A
essa altura, já sem aparte, Senador, porque estou indo
mesmo. O Senador Sérgio Guerra ﬁcará aqui...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pode
dizer que vai ao “Programa do Jô”.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É, vou
ao “Programa do Jô”.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Tenha
um bom diálogo com ele.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
obrigado, Senador. Irei, sim, ao “Programa do Jô”. Antes,
porém, tenho encontros com companheiros meus.
Basicamente, não há nenhuma dúvida: o Senador
Sérgio Guerra me substituirá com toda a sua ponderação, com toda a sua capacidade de se indignar também
e com toda a sua capacidade de raciocinar. O Senador
Sérgio Guerra é um dialeta por excelência.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Assim,
o Senador Sérgio Guerra poderá me substituir, com
vantagem, inclusive.
O importante é ter estabelecido, aqui, alguns pontos. Um é que ﬁca o apelo: parem de obstacularizar
na CPMI e deixem o credenciamento dos nossos assessores da Oposição acontecer. Parem de impedir a
votação de requerimentos polêmicos. Deixem vir quem
a Minoria pede, porque a Minoria está aqui para facilitar a vinda de qualquer pessoa. E, estou dizendo, para
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acabar com toda essa chanchada da Atlântida, aquela
do Cyll Farney, de Oscarito, de Grande Otelo – Grande
Otelo foi um grande artista, mas os outros nem tanto
–, de Zé Trindade. Estou pedindo que o Senador Eduardo Azeredo se encaminhe mesmo para essa CPMI,
que ele explique de uma vez por todas. Eu disse: ”Se
Eduardo Azeredo, que dava para nós, tranqüilamente, nos bastidores, negociarmos para não vir – porque
não teria de vir mesmo, essa é que é a verdade, não
teria nada por que vir –, vem e se apresenta espontaneamente, que moral sobrará ao Sr. José Dirceu e ao
Sr. Gushiken* para não virem?” Que moral sobrará à
maioria para dizer...
(Interrupção do som.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...que
não vota o requerimento de quem quer que seja, desde que proposto por nós? Senador Eduardo Azeredo,
V. Exª não deve nada, mas a sua vinda é pedagógica.
Portanto, venha, para que sirva de lição, porque isso
pode ser a chave para essa CPMI deslanchar, a chave
para essa CPMI ir à verdade, acabar o jogo de empurra
de uma vez por todas.
No mais, espero ter respondido a contento aos
apartes todos. Ausento-me, deixando o Senador Sérgio
Guerra e agradeço muito, Sr. Presidente, pela tolerância da Mesa, pela paciência das Srªs e Srs. Senadores
e volto a dizer que, tomando emprestado o jornal do
Senador Aloizio Mercadante e dentro do que é o meu
espírito, peço a V. Exª que mande inserir nos Anais,
como peça do meu discurso, a denúncia do jornal O
Globo, envolvendo o PSDB de Minas Gerais.
Se queremos falar de transparência, é isto aqui:
não precisa ninguém pedir. Vai constar do discurso do
Senador Aloizio Mercadante, vai constar do meu. Senador Sérgio Guerra, faço um apelo a V. Exª: peça também
para constar do seu. Assim, será algo fantástico.
Verdade é o que queremos e a verdade se faz,
primeiro, não misturando o joio com o trigo. O trigo
pode ter sido aquela questiúncula local, o joio é o que
estamos vendo: um esquema de corrupção montado
a partir do Palácio do Planalto, com tentáculos em
empresas privadas e, sem dúvida alguma, envolvendo
fundo o Partido dos Trabalhadores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

JULHO 2005

Julho de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

463

Quarta-feira 27 25715

464

25716

Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio,
o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Maguito Vilela.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB – GO)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 800, DE 2005
Requer voto de pesar pela morte de
James Niamukachi e de Daryl Farai Panganayi ocorrida no dia 23 de julho de 2005, em
Planaltina, Goiás.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em ata de voto de pesar pela morte do Conselheiro da Embaixada do Zimbábue James
Nyamukachi e do jovem Daryl Farai Panganayi, ﬁlho da
secretária do embaixador, ocorrida no dia 23 de julho
de 2005, em Planaltina, Goiás, em conseqüência de
acidente de automóvel.
Requeiro, também, que o voto de pesar do Senado
Federal seja comunicado ao Governo do Zimbábue, por
meio do seu Embaixador no Brasil, Thomaz Bvuma, e,
ainda por seu intermédio, às famílias dos mortos.
Justiﬁcação
O Conselheiro da Embaixada do Zimbábue, James Nyamukachi, de 54 anos de idade, e Daryl Farai
Panganayi, de 11 anos de idade, ﬁlho da secretária do
Embaixador Thomaz Bvuma, voltavam de Alto Paraíso,
Goiás, com mais três jovens, quando, nas proximidades
de Planaltina, Goiás, o automóvel em que estavam se
desgovernou, capotou, e ambos perderam a vida.
O conselheiro estava no Brasil há quase um ano,
desde a instalação da embaixada do seu país em Brasília. Era um entusiasta do Brasil e morreu justamente
quando voltava de viagem que ﬁzera para conhecer,
com alguns jovens da embaixada, entre os quais dois
ﬁlhos, uma das principais atrações turísticas das proximidades de Brasília, a Chapada dos Veadeiros.
Por ter ajudado a instalar a Embaixada do Zimbábue em Brasília e por fazerem parte do primeiro grupo
de diplomatas daquele país a servir no Brasil, James
Nyamukachi e Daryl Farai Panganayi se tornam merecedores da homenagem póstuma do Senado Federal
que ora proponho.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2005. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB –
GO) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB – GO)
– Com a palavra, o Senador Aloizio Mercadante.
Quero informar que a sessão terminará às 14h30,
e temos três oradores inscritos.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB – GO)
– Com a palavra, o Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Quero saber se no Regimento tem esse negócio de pingue-pongue. Com todo
o respeito que temos que ter, a comunicação tem que
ter um sentido, uma síntese. Quero ver com o Carreiro, que sabe tudo, se está incluído esse negócio de
pingue-pongue aqui.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, inscrevo-me como Líder. Tinha falado
pelo art. 14...
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB – GO)
– Não há questão de ordem a ser decidida.
Com a palavra, o Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
me inscrevo como Líder. Na primeira vez, falei como
inscrito; na segunda, pelo art. 14; e, agora, como Líder. E serei bastante breve para respeitar os demais
Senadores que querem falar. Se bem que V. Exª, Senador Mão Santa, é um dos que mais falam neste plenário, ganha de qualquer um. V. Exª fala muitas vezes
na mesma sessão e, depois de ter falado inúmeras
vezes em todos os apartes, ainda preside a sessão
e continua falando. Então, é democrático que eu fale
um pouco hoje.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Não vá querer silenciar o Senador Mão Santa.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Não, pelo contrário. Penso que S. Exª faz parte do
plenário, ainda mais que S. Exª está sempre lendo
coisas interessantes. Temos uma bibliograﬁa comum,
trocamos parte da literatura. S. EXª sempre enriquece
o debate aqui.
Serei bastante breve, mas começo respondendo
a alguns comentários feitos que não têm qualquer procedência. No caso do Sr. Cícero de Lucena, quando
soube da prisão, liguei imediatamente para o Senador
Arthur Virgílio, fui à Liderança do PSDB e disse: “Soube
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que estará sendo preso agora pela manhã o Sr. Cícero de Lucena e mais várias pessoas em seis Estados.
Queria discutir com você o que está acontecendo para
veriﬁcar se há alguma coisa que foge. As informações
que eu tiver eu te passarei”. Depois, liguei e falei que
havia assistido a alguns pronunciamentos que diziam
que era um preso político, que não havia decisão judicial, que era uma investigação apenas da Corregedoria-Geral da União e que o Tribunal de Contas da
União tinha sido favorável às contas dele.
Como ﬁquei muito preocupado com a informação, subi à tribuna e disse que tudo que tinha visto
da Polícia Federal é que ela tem atuado de forma
republicana. Em relação a todos os partidos, rico ou
pobre, independente do Estado, ela tem atuado com
muita severidade, às vezes com exagerada severidade
do ponto de vista da prisão em ﬂagrante, da busca e
apreensão, mas com um padrão republicano em todas
as operações feitas.
Citei que, como já havia ocorrido uma injustiça
relacionada a petistas... A capa da revista Veja publicava “Três petistas presos no caso do Ibama de Mato
Grosso”. Foram presas 123 pessoas. E entre as três
mencionadas, já se sabe que duas não tiveram qualquer participação naquele processo, inclusive o Diretor
Nacional do Ibama. Depois, subi para protestar contra
a decisão do Ministério Público de tê-lo enquadrado na
lista, não tendo ele, claramente, qualquer tipo de envolvimento. Por isso mesmo, na sexta-feira, disse que,
se houvesse alguma injustiça ou alguma perseguição
política, voltaria à tribuna para dizer.
No entanto, digo e disse que o Tribunal de Contas tem parecer contrário a todas as licitações feitas
nessa ocasião, que há uma identiﬁcação do desvio de
R$13 milhões, que o Governo do Estado estava realizando obras relacionadas a essas licitações de dez
anos atrás. Há uma conexão entre o que foi feito na
Prefeitura e hoje, ele como Secretário. Havia um ano
de investigação da Polícia Federal, com escuta telefônica. A Polícia Federal e o Ministério Público pediram,
e a decisão foi da Justiça. Portanto, não havia qualquer
procedência no que foi dito.
De qualquer forma, o Sr. Cícero de Lucena prestou grande serviço ao seu Estado e ao País e, portanto, tem todo o direito à defesa e ao contraditório para
que possamos, ao ﬁnal desse processo, chegar a uma
conclusão deﬁnitiva. Mas não houve aquilo que foi dito
neste plenário. Como falei, um político preso não é,
necessariamente, um preso político. E, de fato, não
o é. Outros foram presos, independente de partido,
durante os cinco dias úteis permitidos pela legislação
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atual. A legislação permite prisão preventiva por até
cinco dias úteis. Várias outras autoridades já passaram por isso.
Segundo – é uma pena que o Senador Arthur
Virgílio tenha saído –, realmente vou insistir que não
se usem os ﬁlhos para atacar os homens públicos.
Esse não é um bom caminho. Eu não irei por esse
caminho. Não que não haja argumentos para trilhar
esse caminho, em relação ao passado, em relação a
ﬁguras públicas, mas porque eu realmente discordo
profundamente dessa metodologia.
E, no caso do Presidente Lula, trata-se de um
negócio entre duas empresas privadas, não envolve
dinheiro público, não existe até o momento nenhuma
denúncia de irregularidade. E o fato de se ser jovem,
participar de uma empresa, que é uma empresa exitosa – e é uma empresa de vanguarda na área de informática, de jogo eletrônicos – não signiﬁca que não
se possa utilizar essa empresa para fazer um acordo
e vender parte das suas ações, como aconteceu. Então, não vejo que isso possa ser apresentado da forma
como foi apresentado pelo Sr. Arthur Virgílio.
Em terceiro lugar, quero falar sobre o Chavismo,
porque ele insiste no Chavismo. Digam-me qual atitude do Presidente, qual a decisão do Governo que foi
chavista. O que é que desrespeitou o Estado de Direito? O que é que desrespeitou as instituições? Todos estão investigando, com rigor, com profundidade,
com transparência, com procedimentos, não há uma
medida econômica que não seja feita por racionalidade macroeconômica, com a cautela e com as preocupações que estão demonstrando a democracia e o
Estado de Direito.
O que nós temos é que Sua Excelência não voltou, agora, ao Sindicato da sua categoria, do qual faz
parte, porque há uma crise. Voltou, porque houve a
posse da nova diretoria do Sindicato, sindicato que Sua
Excelência presidiu, onde começou a sua vida pública,
para o qual contribui decisivamente para sua evolução
e para a democracia no Brasil. Portanto...
(Interrupção do som.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Não procede tampouco essa aﬁrmação.
Em relação ao BMG, como a matéria da Época
me cita, eu quero esclarecer bem esse episódio. Parte
da matéria não é verdadeira, mas a questão de fundo
é. Fui procurado, já depois da posse de Romero Jucá,
dois ou três dias, no máximo uma semana depois da
posse, pelo Presidente e um Diretor do Banco Santander. Disseram que estavam em diﬁculdade no acesso
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ao crédito consignado no INSS. No mesmo dia, fui ao
Ministro Romero Jucá e disse que achava aquilo inaceitável, até porque eu tinha sido o relator da matéria,
e que, quantos mais bancos participassem, haveria
mais concorrência, menor taxa de juros e menor spread, tanto melhor para os aposentado e pensionistas,
e que eu queria um esclarecimento.
À noite, o Senador e então Ministro da Previdência, Romero Jucá, me ligou informando que já tinha
tomado as providências e todos os bancos que haviam entrado com demanda já estavam autorizados
a participar.
(Interrupção do som.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Portanto, foram muito positivos a decisão e o resultado.
Por último, quero dizer, sobretudo ao Senador
Eduardo Azeredo, que aqui está – e disse da tribuna do
grande apreço que tenho por S. Exª –, que manifestei
a minha preocupação em relação à matéria de O Globo, porque nós não queremos – e o Senador Sérgio
Guerra disse isso com muita propriedade – estadualizar essa discussão e a crise. Não é isso que estamos
discutindo. Não vejo sentido nesse caminho, mesmo
porque não vejo sentido em criminalização do ﬁnanciamento de campanha. Acho que a criminalização do
ﬁnanciamento de campanha é um dos problemas da
falta de transparência no Brasil.
Eu pediria que V. Exª, Sr. Presidente, me concedesse um pouquinho mais de tempo para que eu
pudesse concluir, sobretudo em respeito ao Senador
Eduardo Azeredo.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Um minuto só não é suﬁciente, Sr. Presidente. Vou
tentar, obrigado.
Eu não concordo com essa linha de criminalização Acho que é um péssimo caminho e a única saída
que eu vejo é a transparência absoluta dessa questão,
é uma reforma política profunda. Venho defendendo
isso já com alguma insistência.
O que chama a atenção na matéria que foi aqui
exposta, que está na primeira página de O Globo, é
que o padrão de comportamento dessa empresa DNA
e das outras empresas do grupo de Marcos Valério,
nesse episódio de Minas Gerais na campanha de 1998,
é o mesmo padrão a que estamos assistindo em nível
nacional. Agora pode ser mais amplo, os valores são superiores, mas o padrão, o modelo é o mesmo, a mesma
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empresa, as mesmas pessoas. É feito um empréstimo
no mesmo banco, o Banco Rural, de R$11,7 milhões,
que é repassado para ﬁnanciamento de campanha
– pelo menos, está lá documentado: cerca de 70 pessoas beneﬁciadas –, ao ﬁnal do empréstimo, apenas
uma parte é liquidada, não sabemos exatamente como
é que isso será em nível nacional. Esse padrão, esse
modelo, deveria ter sido já analisado com mais antecedência, pois ajudaria a esclarecer o que aconteceu
depois e que a CPI está investigando. E mais: o lastro
também é um contrato na Secretaria de Comunicação
do Governo e patrocínios de eventos esportivos.
Então, o modelo de gestão é o mesmo. A pergunta que faço é: primeiro, por que isso não foi dito à CPI
com antecedência? Ajudaria a esclarecer. Na minha
visão, teria ajudado a esclarecer o episódio. Segundo,
por que algumas Lideranças do PSDB, se sabiam disso – não sei se sabiam; e acredito que a maioria não
sabia, porque não imagino que isso tenha sido discutido na executiva nacional do PSDB, ou que tenha
havido um debate sobre esse tipo de procedimento –,
por que tratavam a explicação que foi dada de Operação Paraguai, se é a mesma? É o mesmo padrão.
O padrão que digo é: empréstimo no Banco Rural, há
um ﬁnanciamento, que é repassado para a campanha;
repassado para a campanha o ﬁnanciamento...
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Aloizio Mercadante...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Pois não.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – V. Exª
me permita, não é a mesma coisa. Eu vou pedir a
palavra para falar, para dar uma explicação pessoal,
mas não é a mesma coisa. Eu não sou avalista, não
fui avalista, não autorizei nenhum empréstimo. Não é a
mesma coisa, em absoluto. Eu não tomei conhecimento de empréstimo, não autorizei empréstimo, não sou
avalista de empréstimo, então, não é a mesma coisa.
Desculpe-me, mas não é a mesma coisa.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Ouvirei V. Exª evidentemente com toda a atenção.
Agora, alguém tomou empréstimo, alguém avalizou
empréstimo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – A empresa.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– A empresa tomou empréstimo no banco e repassou
para o ﬁnanciamento. É o que a matéria diz, e, ao ﬁnal, o empréstimo, que era de R$11,7 milhões, mais
encargos dava em quase R$20 milhões, só uma parte
teria sido paga.
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De qualquer forma, vou aguardar a explicação de
V. Exª. E eu disse isto antes, que não faria qualquer
prejulgamento. E liguei para V. Exª antes de vir à tribuna
e não consegui falar. Falei antes com o Senador Arthur
Virgílio, longamente, pelo telefone, para entender o
que tinha acontecido. Não é do meu estilo subir e atacar, muito menos ﬁguras como V. Exª, por quem tenho
apreço pessoal e imenso respeito. E é verdadeiro esse
sentimento, todo mundo aqui nesta Casa sabe.
O que a matéria sugere é que esse modelo começou em 1998 e depois foi levado ao PT, infelizmente
levado ao PT, onde envolveram lideranças de dentro
do PT. É isso que está escrito lá e é isso que precisa
ser esclarecido. Porque se, de fato foi isso que ocorreu,
acho um grave erro não terem levado com antecedência à CPI o esclarecimento desse fato, o que ajudaria
decisivamente nas investigações em curso.
No resto, tudo mais deve ser investigado, inclusive esses episódios.
Termino, elogiando mais uma vez a racionalidade
e a ponderação do Senador Sérgio Guerra, que sugere
que aprofundemos as investigações, como está sendo
feito, com equilíbrio e com responsabilidade.
Vejo que as preocupações em relação à contaminação da economia. dependem das atitudes dos
homens públicos. Não basta que o Senador Arthur
Virgílio – e lamento que S. Exª não esteja aqui – dizer:
“Eu defendi a meta da inﬂação.” Isso não resolve nada.
Eu critiquei a meta de inﬂação, porque acho que foi
exagerada, a política monetária não poderia ser o que
foi, mas o conjunto da política econômica é um êxito:
crescimento econômico, saldo de balança comercial,
reservas cambiais, superávit de transações correntes,
o emprego sobretudo, porque são quase três milhões
de empregos com carteira assinada.
(Interrupção do som.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Portanto, todos os indicadores econômicos e sociais
evoluíram muito positivamente.
Portanto, a investigação ou apuração não podem
fragilizar a economia do País, mas quando se coloca
sob suspeição qualquer argumento do Presidente da
República, fazem-se ataques rebaixados e desqualiﬁcados ao Presidente, isso não ajuda a preservar a
economia. Não ajuda. Isso gera tensão, insegurança,
tumulto. As instituições democráticas apurarem e investigarem, não.
Frases como foram ditas aqui: “O Governo não
agüenta três revistas.” Que conversa é essa? A quem
interessa esse tipo de pronunciamento? A não ser à
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turma do “quanto pior, melhor”, que é uma tática antiga
de oposição, mas que acho que Brasil já deveria ter superado. Quanto melhor, melhor. Se a oposição tem críticas, sugestões e propostas, que o façam, mas vamos
preservar o País porque qualquer economia, hoje, está
vulnerável às especulações ﬁnanceiras internacionais
que montam US$1,5 trilhão por dia. O banco central
da França já sofreu ataque especulativo. Os Estados
Unidos já sofreram ataque especulativo.
(Interrupção do som.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– As economias francesa e americana e outros países
já sofreram ataques especulativos. O Brasil não tem
por que assistir a qualquer tipo de turbulência ﬁnanceira com os fundamentos macroeconômicos que aí
estão. E não haverá, se as instituições investigarem
com racionalidade e os homens públicos responsáveis
atuarem com equilíbrio, exigindo apuração de tudo,
mas sem ilações infundadas, sem tentar envolver o
Presidente da República, sem fazer acusações precipitadas a quem quer que seja. Isso não ajuda nem a
CPI nem o Congresso nem a democracia, mas quem
paga a conta dessa irresponsabilidade, principalmente, é o povo brasileiro. É em nome dessa responsabilidade que peço ponderação e equilíbrio por parte de
todas as autoridades, especialmente dos Parlamentares desta Casa.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB – GO)
– Com a palavra o ilustre Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Eu
gostaria de usar da palavra para dar uma explicação
pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB –
GO) – V. Exª terá cinco minutos para dar explicações
pessoais...
V. Exª está pedindo a palavra pela Liderança?
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sim.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB – GO)
– Advirto que a sessão se encerrará às 14 horas e 30
minutos, e ainda há três inscritos.
V. Exª tem a palavra por cinco minutos.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna para dar
explicações pessoais sobre o que em nota já foi divulgado.
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Reforço que não admito, não posso concordar de
maneira alguma que se faça um paralelo entre mim e
as questões graves que estão sendo agora discutidas
no País, como a CPI do Bingo, a CPMI do Mensalão e
a CPMI dos Correios. Não tenho nada com isso, não
tenho nada com mensalão!
A campanha de 1998 foi aprovada pelo TRE com
toda a documentação, que está colocada à disposição
de V. Exªs. A campanha, para os padrões brasileiros,
foi até... Prestação de contas: oito milhões, quinhentos
e cinqüenta e cinco mil reais.
Senador Aloizio Mercadante, tenho aqui no meu
bolso. O Presidente da República prestou conta de
pouco mais de R$3 milhões – para Presidente da República: R$3.059.825,00. Essa prestação de contas
tem os dados para candidato a Governador de Minas
Gerais, que disputei na época, em 98.
Não tenho responsabilidade sobre empréstimo
feito por qualquer empresa. Não tem o meu aval. Essa
é a diferença básica. Não avalizei nenhum empréstimo,
não autorizei nenhum empréstimo, não era do meu
conhecimento nenhum empréstimo como o que está
hoje nos jornais.
Estou à disposição, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, aqui, no Senado, para responder
aos que quiserem me questionar a esse respeito.
Todos se lembram de que a campanha de 1998
foi a primeira com direito à reeleição. Eu, como Governador, continuei governando e ﬁz a campanha por
todo o Estado.
Havia uma comissão coordenadora – como sabem todos os Srs. Senadores que já disputaram eleições para governador; para senador é mais simples,
eu também disputei eleição para Senador em 2002 –,
que faz a campanha. Essa comissão é que coordena,
é ela que faz toda a movimentação ﬁnanceira e ela
que paga o que deve pagar.
Essa é a explicação que estou trazendo.
Tanto na minha vida pessoal quanto na minha
vida pública, como Prefeito de Belo Horizonte, como
Governador de Estado e como Senador, os senhores
conhecem o meu comportamento. De maneira que
não posso aceitar que se levante essa suspeição em
cima de atos que teriam sido praticados por mim. Não
foram praticados por mim.
Sou uma pessoa normalmente mais tranqüila, Sr.
Presidente, mas, hoje, vindo da sua terra, de Goiás,
onde fui receber uma homenagem em Goiás Velho,
estou realmente indignado com a maneira pela qual os
fatos são abordados. É diferente, é totalmente diferente.
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Isso ocorreu em 1998, sete anos atrás. De lá para cá,
já houve eleições em 2000, em 2002 e em 2004.
Essas empresas, a DNA e a SMP&B, existem
há mais de vinte anos. São as maiores empresas
de publicidade de Minas Gerais. Essas empresas
sempre trabalharam com os governos de Minas, fossem quem fossem os governadores, do PSDB, do
PFL, do PMDB, do PT, de qualquer Partido. Sempre
trabalharam. Não se pode agora também dizer, porque elas existiam à época, porque tinham contratos
com o governo do Estado, que tudo o que ﬁzessem
estaria errado. Fizeram elas um empréstimo com o
banco? Fizeram. Problema do banco! O banco é que
tem de ver quais são garantias, e não o Estado. Não
tenho nada com isso.
Quero dizer aqui que não há essa semelhança
que está sendo colocada no jornal.
Outra coisa: esse negócio de lista para quem
entregar recursos. Não fui eu. Não deﬁni para quem
entregar recurso coisa nenhuma! Volto a dizer – todos
os que já ﬁzeram campanha para governador sabem
disso: são os coordenadores que cuidam dessa parte. Esses é que ﬁzeram realmente o pagamento de
despesa numa cidade ou em outra; sejam despesas
de carreata, de arregimentação de panﬂeteiros, seja
o que for.
Sr. Presidente, não posso aceitar isso. Vim rapidamente de Goiás para que pudesse participar do ﬁm
desse debate.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sim,
Senador Mão Santa.
Quero só dizer que as prestações de contas que
ﬁz sempre foram com a orientação que dei àqueles
que trabalharam na minha campanha. O Dr. Paulo
Eduardo Melo foi o meu advogado em 1998. Ele deu,
em meu nome, toda a orientação para que tudo fosse
feito dentro do que a lei permite, e aqui está a minha
prestação de contas, assim como a minha prestação
de contas de Senador no Estado de Minas Gerais, que
foi de R$2,4 milhões. Dentro dos parâmetros. Isso é
o que quero dizer.
Concedo um aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Todos nós conhecemos a história de Minas. Quero dizer a V. Exª
que nenhum político da grandiosa Minas o excedeu
em postura e decência. Tanto é verdade que quis Deus
que Maguito Vilela e eu fôssemos Governadores na
mesma época. E a primeira reunião entre os Governadores foi no Palácio de V. Exª. Estava lá Mário Covas,
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prestando-lhe uma homenagem. O Piauí sempre respeitou o nome de V. Exª, que foi, no meu Governo, o
escolhido para receber a medalha maior, Renascença,
mérito do Estado.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Quero dizer que
tanto é verdade que Deus o abençoa. Lembro-me de
que, no começo do nosso Governo, fomos convidados
pela Igreja Católica a ser abençoados pelo Papa João
Paulo II, que hoje é santo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Senador Mão Santa, é exatamente com essa fé em Deus
que tenho certeza de que não devo nada. Se hoje alguns
tentam puxar o PSDB como o afogado dá o seu abraço,
abraço de afogado, o meu Partido, que dirijo com muito
orgulho, digo que o PSDB não aceita que se queira fazer
essa verdadeira montagem para tentar atemorizá-lo. Sou
Presidente do Partido com muita honra. Esse Partido tem
moderação, sim, tem equilíbrio, mas não posso aceitar
esses fatos. E aqui está a minha palavra de indignação,
Sr. Presidente, com essas tentativas...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – (...)
de desmoralização. Já concluo, Sr. Presidente. Eu vim
aqui correndo apenas para fazer uso da palavra.
Estou à disposição da imprensa; estou à disposição de quem quiser. Eu me orgulho muito da minha
vida. Lutei muito para chegar até aqui como Senador,
e o nome do meu pai, Renato Azeredo, que foi Deputado por seis vezes, eu honro todos os dias.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me V. Exª um aparte, Senador Eduardo Azeredo?
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB – GO)
– O tempo de S. Exª já se esgotou há muito tempo.
Como há três oradores inscritos, e eu gostaria de fazer
um apelo a V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero apenas, então, dizer que ﬁz questão de escutar as
suas palavras com todo o respeito. Eu até disse ao
Senador Arthur Virgílio que avaliava como importante
a recomendação que ele fazia a V. Exª e que, agora,
acaba de aﬁrmar, que estará à disposição….
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Eu
estou à disposição em qualquer local.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – …do
Senado para prestar esclarecimentos. Percebo a sua
indignação e quero também transmitir ao próprio Líder do PSDB que a forma equilibrada com que todos
estamos procedendo contribuirá para que possamos
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esclarecer todos os episódios e daí corrigir quaisquer
erros que porventura tenham sido cometidos. Meus
respeitos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB – GO)
– Senador Eduardo Azeredo, V. Exª concluiu?
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB – GO)
– Concedo a palavra ao Líder Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
apresentar um requerimento com o seguinte teor:
Requeremos, nos termos do art. 218 do
Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo
falecimento do ex-Governador, ex-Deputado
Federal por vários mandatos e ex-Deputado
Estadual Pedro Moreno Gondim e pedir:
a) inserção em Ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado da Paraíba, à Assembléia Legislativa e à cidade de Lagoa Nova, pelo passamento do advogado Pedro Moreno Gondim.
Subscrevemos esse pedido eu e os Senadores Aloizio Mercadante e Sérgio Guerra.
Estão aqui presentes os seus dois netos, que por
acaso estavam na Capital: o Deputado Vital do Rêgo Filho e
o Prefeito de Campina Grande, Veneziano Vital do Rego.
Essa era a minha solicitação, que peço a V. Exª
seja colocada em votação.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB – GO)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 801, DE 2005
Requeremos, nos termos do artigo 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa,
as seguintes homenagens pelo falecimento do ex-Governador, ex-Deputado Federal, ex-Deputado Estadual
Pedro Moreno Gondim.
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado da Paraíba, Assembléia Legislativa e a cidade de Alagoa Nova.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2005. – Ney
Suassuna – Aloízio Mercadante – Sérgio Guerra.
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O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB – GO)
– A Mesa se associa às homenagens póstumas que V.
Exª presta ao ex-Governador Pedro Moreno Gondim
e também registra a presença dos seus dois netos,
mencionados por V. Exª.
A Mesa encaminhará o voto de pesar apresentado por V. Exª e outros Senadores.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, só para tirar uma dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB – GO)
– Concederei a palavra ao ilustre Senador Antônio Leite, por cinco minutos.
Antes, prorrogo a sessão por 15 minutos para
que cada um possa exercer o seu direito por cinco
minutos.
Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado,
pela ordem.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Nesses cinco minutos, V. Exª pode-me inscrever como Líder?
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB – GO)
– Se for possível, vou atendê-lo com muito prazer.
O SR. ANTÔNIO LEITE (PMDB – MA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, há decisões que, uma vez tomadas, resolvem os problemas, porque a justiça da decisão é
percebida e aceita pela coletividade envolvida. É considerada justa, inquestionável, porque corrige erros e
restabelece a verdade.
Há outras decisões, no entanto, que revoltam e
deixam no ânimo das pessoas uma nítida impressão
de esbulho.
Leio, Sr. Presidente, uma carta que recebi do Sr.
Carlos Dantas, cronista esportivo da Rádio Mirante,
da cidade de Imperatriz, Maranhão.
In verbis:
Prezado Senador Antônio Leite, o time
de Imperatriz, conhecido como Cavalo de Aço,
após a conquista do título de Campeão Estadual de 2005, decidido em partida no dia 10 de
julho do corrente ano, acontecida no Estádio
Nhozinho Santos, em São Luís – MA, paralisada e encerrada aos 19 minutos do segundo tempo, isso após tumulto provocado pelos
jogadores do Moto Clube, conforme imagens
registradas em todos os canais de televisão,
oportunidade em que o árbitro, Sr. Luiz Gonzaga de Souza, acabou expulsando quatro
jogadores do Moto Clube e dois do Imperatriz,
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deu por encerrada a partida por número insuﬁciente de jogadores, como manda a lei.
Diante disso, o Presidente da Federação,
Sr. Alberto Ferreira, homologou o Imperatriz
como campeão por estar vencendo pelo placar de 3x2, inclusive entregando o troféu de
Campeão Estadual de 2005.
Depois de 12 dias (22 Jul.), o Procurador
Willians Dourado Costa, da Comissão Disciplinar da Federação Maranhense de Futebol,
apresentou uma denúncia contra o evento esportivo realizado naquela data (10.07). A decisão foi baseada no art. 257 do Código Brasileiro
de Justiça Desportiva – CBJD -, aplicando a
pena de perda de três pontos para os times
do Moto e Imperatriz.
Com a perda dos pontos, o time da região
Tocantina (Imperatriz) seria o maior prejudicado
e perderia o título de Campeão Estadual.
Diante de tudo isso, os milhares de torcedores da região Tocantina e porque não dizer
de todo o Estado estão indignados pela atitude
do Procurador acima citado.
Atenciosamente, Carlos Dantas – cronista Esportivo.”
Essa foi a carta que recebi, em que ﬁca evidente,
pelo detalhamento das circunstâncias que perturbaram
esse evento esportivo, que a decisão tomada pelo Sr.
Procurador da Federação Maranhense de Futebol não
prima pela transparência. Pelo menos, não ﬁcaram esclarecidas aos torcedores do Imperatriz as razões da
decisão, provocando, como aﬁrma a missiva, indignação, em particular diante da perspectiva de o Imperatriz ser o maior prejudicado, apesar de não ter sido o
responsável pelo desastroso tumulto.
Faço este pronunciamento ﬁrmado também em
declarações já formuladas e publicadas na imprensa
pelo eminente ex-Senador Francisco Escórcio e pelo
Deputado Federal José Sarney Filho.
Tenho a certeza de que a análise mais cuidadosa do problema se faz necessária e servirá para uma
solução mais adequada, subtraindo-lhe a sensação
de injustiça que magoa e revolta a população tocantina e os torcedores do bom futebol de todo o Estado
do Maranhão.
Era o que eu desejava dizer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Antônio Leite, o
Sr. Maguito Vilela, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Sibá Machado.
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O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT
– AC) – Concedo a palavra ao nobre Senador Maguito
Vilela, por até cinco minutos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assomo a esta
tribuna, novamente, para prestar um esclarecimento
em função de um aparte que ﬁz ao pronunciamento
do ilustre Senador Ramez Tebet.
É lógico que todos nós, o Brasil inteiro, queremos
a apuração rigorosa dos fatos que estão acontecendo
no País com relação à corrupção. Devemos apurá-los
e punir rigorosamente os culpados, sejam eles quem
forem, doa realmente em quem doer.
Não se pode brincar com dinheiro público. Ninguém tem esse direito, nem Deputado, nem Senador,
nem Prefeito, nem Governador, nem Presidente da
República, ninguém tem o direito de brincar com o dinheiro público. No entanto, se não ﬁzermos a reforma
política de que o País necessita, vamos continuar convivendo com corrupções. Foi assim nos Governos de
Collor e de Fernando Henrique Cardoso, e está sendo
assim agora. Se não taparmos os ralos, corrupções
vão continuar acontecendo no País.
A reforma política não vai acabar com toda a
corrupção, mas vai minimizá-la, vai reduzi-la. O trocatroca de partidos é uma indecência, porque todos, ou
a grande maioria, que o fazem querem levar vantagem
ﬁnanceira, cargos, empregos e assim por diante. É
assim que acontece no Brasil. Precisamos ter ﬁdelidade partidária.
Devido a essa gastança desmesurada, com grandes shows, artistas, carros de som em abundância,
todo tipo de panﬂetagem e propaganda, ninguém dá
conta de fazer campanha política neste País. Assim,
surgem os que investem em campanha: os banqueiros, os grandes empresários, os industriais, que, depois, exigem um retorno muito maior do que aquilo
que investiram nas campanhas políticas. Campanha
política serão as idéias, as propostas, os projetos dos
candidatos. Deve-se proibir muita coisa, porque senão
o pobre, a classe média, o idealista podem largar mão
de fazer política. Ninguém dará mais conta, pois, para
se eleger um vereador em qualquer cidade grande,
hoje, gasta-se uma fortuna.
Chamo a atenção da classe política e do povo
brasileiro para a necessidade urgente de se fazer a
reforma política, o que não impede a apuração de todos os atos de corrupção acontecidos no Brasil, no
passado e no presente.
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Ao apurarmos e punirmos, temos a obrigação
de blindar este País e as instituições públicas. Como?
Fazendo uma reforma política e administrativa, criando leis mais rigorosas para combater a corrupção e
os criminosos. É assim que vamos consertar o Brasil:
punindo, investigando, cassando e, ao mesmo tempo,
protegendo o País e as instituições.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
dizer que o jornal O Popular, diário de grande circulação de Goiás, publicou no penúltimo ﬁnal de semana uma importante entrevista com o Procurador
Regional Eleitoral, Dr. Hélio Telho Correia Filho. Na
entrevista, o Procurador trata com muita franqueza
e propriedade a necessidade urgente de realização
de uma reforma política no País, tese que tenho defendido insistentemente nesta Casa desde minha
posse, há seis anos.
Na visão do Procurador, o atual sistema políticoeleitoral está desgastado, necessitando urgentemente
de uma reforma. Como tenho repetido nesta tribuna, Dr.
Hélio Telho aﬁrma que é preciso aproveitar o momento de crise para fazer as mudanças necessárias. Sem
prejuízo, naturalmente, das apurações e punições.
Entre essas mudanças, está a necessidade de
dar transparência aos gastos de campanhas, de forma
que seja facilitado o trabalho de ﬁscalização da Justiça Eleitoral. É fundamental que a Justiça tenha mecanismos de ﬁscalização dos gastos em campanha,
o que diminuiria a impunidade nas falsas prestações
de contas de candidatos e partidos.
É óbvio que, sabendo de uma ﬁscalização mais
rígida, partidos e candidatos vão pensar duas vezes
antes de lançar mão de recursos do chamado caixa
dois. Esses recursos geralmente provêm de doações
de empresários que, no fundo, estão fazendo ou querendo fazer um investimento. Contribuem com a campanha para depois cobrarem do político eleito facilidades nos governos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se não a
ﬁzermos agora...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, não desejo interromper o eminente Senador, mas peço a V. Exª que prorrogue a sessão por, pelo menos, mais dez minutos, porque desejo
falar, pelo menos, cinco minutos. Serei rápido.
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT
– AC) – Lembro a V. Exª que a sessão já foi prorrogada
por quinze minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Pode ser mais.
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O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT
– AC) – Sem problema.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Há sessões que duram onze horas.
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT
– AC) – Concluindo o orador, ouviremos o Senador
Mão Santa e, em seguida, V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agradeço a V. Exª, como sempre, um grande
líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Sibá Machado. Bloco/PT
– AC) – Obrigado.
Pode concluir, Senador Maguito Vilela.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Se
não a ﬁzermos agora, poderemos ser cobrados por
uma omissão injustiﬁcável no futuro. A reforma política pode, sim, diminuir a corrupção no Brasil. E
diminuir a corrupção é aumentar recursos para serem investidos em obras e no setor social. Enﬁm,
menos corrupção é mais qualidade de vida para os
cidadãos de bem.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não tenho
o tempo necessário para concluir meu pronunciamento. Peço a V. Exª, Sr. Presidente, que o dê como lido,
inclusive fazendo menção ao artigo que foi escrito pelo
ilustre Procurador Regional Eleitoral de Goiás, Dr. Hélio
Telho Correia Filho.
Muito obrigado.
SEGUE,NAÍNTEGRA,DISCURSODO
SR. SENADOR MAGUITO VILELA.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o jornal O Popular, diário de maior
circulação de Goiás, publicou no último ﬁnal de semana uma importante entrevista com o procurador
regional eleitoral, Hélio Telho Correia Filho. Na entrevista, o procurador trata com muita franqueza e
propriedade a necessidade urgente de realização de
uma reforma política no país, tese que tenho defendido insistentemente nesta Casa desde minha posse,
há seis anos.
Na visão do procurador, o atual sistema político-eleitoral está desgastado, necessitando urgentemente de uma reforma. Como tenho repetido nesta
tribuna, Hélio Telho aﬁrma que é preciso aproveitar
o momento de crise para fazer as mudanças necessárias.
Entre essas mudanças, está a necessidade de
dar transparência nos gastos de campanhas, de forma
que seja facilitado o trabalho de ﬁscalização da Jus-
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tiça Eleitoral. É fundamental que a Justiça tenha mecanismos de ﬁscalização dos gastos em campanha,
o que diminuiria a impunidade nas falsas prestações
de contas de candidatos e partidos.
É óbvio que, sabendo de uma ﬁscalização mais
rígida, partidos e candidatos vão pensar duas vezes antes de lançar mão de recursos do chamado
Caixa 2. Esses recursos geralmente provém de doações de empresários que, no fundo, estão fazendo um investimento. Contribuem com a campanha
para depois cobrarem do político eleito facilidades
nos governos.
A instituição do ﬁnanciamento público de campanhas eleitorais acabaria com essa relação conﬂituosa.
Como bem deﬁniu o procurador Telho, caso os recursos para campanhas venham dos cofres públicos, o
político não ﬁcará comprometido com empresários e
empreiteiros, mas com o próprio eleitor.
O ﬁnanciamento público para as campanhas
daria uma contribuição essencial em outro ponto. Ele
tornaria mais igual o processo de disputa, possibilitando o surgimento de novos quadros políticos no país.
Hoje, muitos líderes importantes não conseguem se
sobressair justamente porque não contam com a força
do poder econômico.
Nunca é demais repetir que a raiz dos grandes
escândalos de corrupção no país está no ﬁnanciamento
privado de campanhas eleitorais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, junto com
o ﬁnanciamento público de campanhas deve estar atrelada a ﬁdelidade partidária. É preciso criar mecanismos
que impeçam políticos de, literalmente, venderem seus
mandatos outorgados pelo povo. Um outro câncer que
desmoraliza a classe política.
O momento é oportuno para essas mudanças.
O clima no Congresso Nacional e na opinião pública
favorece a realização dessas reformas. Cabe a nós a
responsabilidade de fazê-las, com urgência.
Se não a ﬁzermos agora poderemos ser cobrados por uma omissão injustiﬁcável no futuro. A reforma política pode sim diminuir a corrupção no Brasil. E
diminuir a corrupção é aumentar recursos para serem
investidos em obras e no setor social. Enﬁm, menos
corrupção é mais qualidade de vida para os cidadãos
de bem.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Siba Machado) – V. Exª
será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa, que dispõe de cinco minutos para o seu pronunciamento.
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Sibá Machado, que preside esta sessão, Srªs e Srs.
Senadores presentes, brasileiras e brasileiros aqui
presentes e que nos assistem pelo sistema de comunicação, Senador Sibá Machado, paciência, é com
paciência que se faz política. E V. Exª tem que mostrar
essa virtude presidindo a Casa no momento de maior
diﬁculdade política deste País.
Quinhentos e cinco anos de Brasil, nunca dantes
tanta indignação, tanta imoralidade, tanta corrupção
e tanta vergonha! Não houve. Podem estudar a história – e eu gosto de estudá-la. Tanto é verdade que o
Presidente da nossa Casa publicou – e eu li – o artigo
“Retratos da Crise”. Srªs e Srs. Senadores, o próprio
Presidente desta Casa reconhece, e eu farei minhas
suas palavras:
Responsabilidade, seriedade, isenção
e transparência. É dessa forma, com o mais
absoluto rigor e equilíbrio, que o Congresso
Nacional está conduzindo as investigações
sobre todas as denúncias de corrupção, desvio de dinheiro e ﬁnanciamento ilícito de partidos políticos. (...) Pois, nesse momento, mais
que nunca, precisamos ter como referências
básicas o respeito à Constituição brasileira, a
obediência ao regimento e a total atenção às
expectativas da sociedade.
Senador Maguito Vilela, Renan Calheiros diz:
(...) A população está atenta e não vai
admitir respostas pela metade, falsas versões,
arranjos políticos.
(...) ...o Congresso nunca se negou a
combater a corrupção, dentro ou fora de seu
corpo. Não será dessa vez que irá vacilar. Eventuais culpados serão devidamente punidos,
independente da coloração partidária.
(...) A sociedade quer uma investigação séria, profunda, minuciosa de todas as
denúncias.
(...)
Para que o Congresso continue cumprindo, com eﬁcácia, esses dois papéis – investigar e legislar (...)
O trabalho autônomo e rigoroso das CPIs
é o único caminho para separar os bons dos
maus homens públicos. E para que não se
façam generalizações, sempre desaconselháveis e perigosas.
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Então, esse artigo do Presidente desta Casa,
Senador Antonio Carlos Magalhães, traduz a conﬁança que o povo brasileiro tem no Senado Federal. Ao
longo de 181 anos e crises muitas, este Poder teve
uma solução; se não a melhor, pelo menos a que evitou guerras civis neste País. Muitas foram as crises e,
simbolizada pela inteligência e pelo saber jurídico de
Rui Barbosa, esta Casa deu uma saída. Talvez a da
sábia frase latina, minus malum, evitou o mal maior,
as guerras civis, e garantiu a paz.
Mas ouvi atentamente o pronunciamento do orador que me antecedeu, Senador Maguito Vilela: reforma política, bem-vinda. Quem não se lembra do caos
em que vivia a Igreja cristã? Foi preciso uma reforma
na Igreja, da qual surgiram os evangélicos. E aí está,
da mesma maneira.
Senador Sibá Machado, para onde vamos levamos nossa formação proﬁssional, e o momento, agora,
é de uma urgência. Senador Romeu Tuma, trata-se de
uma apendicite aguda. A crise é essa. Se não houver
uma solução, uma operação breve, de chofre, Senador
Antonio Carlos Magalhães, teremos um abscesso, peritonite, septicemia e depois a morte. Então...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – O País está
com apendicite aguda. Essa é a situação. A intervenção é urgente; a sociedade precisa dela.
Senador Eduardo Azeredo, lá, Juscelino Kubistchek, grandioso de Minas, como V. Exª, quando governava na democracia, chamava seus amigos íntimos,
Israel Pinheiro, José Maria Alckmim, e dizia: “Como vai
o monstro?” O monstro era o povo. E o monstro está
decepcionado, desiludido, foi enganado, está se sentindo roubado com os governantes que tem.
Essa é a nossa aﬂição. Cito Ulysses Guimarães,
do nosso PMDB, Senador Maguito Vilela, que fez
renascer a democracia. E o PMDB foi sempre isso.
Houve o PMDB autêntico, cuja liderança assumi no
dia de hoje, e o PMDB moderado, em que talvez V.
Exª se enquadre. O meu é aquele que veio à luta, que
veio aqui. V. Exª precisa reviver a história do MDB.
Não faz mal.
Em 1974 – atentai bem esses que querem ser cooptados, entregues ao PT –, na ditadura, o PMDB teve
candidato: Ulysses Guimarães e o jurista Sobral Pinto.
E o resultado, no colégio eleitoral – 400 e poucos
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – ... tinham direito a voto, e o Presidente Geisel se considerava o an-
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ticandidato para levar a mensagem “74 sem perspectiva”
– foi precisamente o seguinte: Geisel, 300 votos; Ulysses
Guimarães, do PMDB, 70. Vinte e seis eram do PMDB
autêntico, porque Ulysses se havia comprometido a não
vir ao colégio eleitoral, para fazer a campanha.
Assumo agora, Senador Antonio Carlos Magalhães, a liderança do PMDB autêntico, este que veio
aqui, que primeiro chegou, que, naquelas reformas,
bateu nesta mesa e disse: três coisas só fazemos uma
vez na vida – e digo isso como professor de biologia:
nascer, morrer e votar no PT.
O PMDB quer o PT forte, puriﬁcado, mas que eles
nos enfrentem frontalmente, de corpo aberto...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB –
GO) – Gostaria que V. Exª concluísse, para ouvirmos
o Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – É o suﬁciente,
e agradeço. O tamanho está quase o de V. Exª.
Concluindo, o PMDB aceita e não abre mão da
democracia, que pressupõe a alternância do poder.
Isto nós queremos: ter uma candidatura própria para
Presidente, para os Governos de Estado, numa alternância do poder, que é um patrimônio da democracia
e que não tem nada que ver com esse PT. O PT não
tem nada que ver com a democracia. Eles queriam
instalar aqui o regime de Cuba, e nós combatemos,
denunciamos, fomos os primeiros a aﬁrmar que havia
um “zé maligno” na política do Brasil.
Queremos todos os Partidos fortes, porque entendemos que a democracia é forte com Partidos fortes.
Alternância do poder...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – ...para que
nunca se enterre a esperança, que está sendo enterrada pela corrupção, pelo mar de lama da corrupção
do nosso Brasil!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o Sr.
Sibá Machado, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Maguito Vilela.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB –
GO) – Com a palavra, o ilustre Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Obrigado, Excelência.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje ocupo
esta tribuna, principalmente para trazer a minha solidariedade e a do meu Partido ao Senador Eduardo Aze-
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redo. Isso seria totalmente dispensável, tal o conceito
que desfruta Eduardo Azeredo nos meios políticos e
intelectuais de Brasília e da sua terra.
Entretanto, neste momento, para disfarçar os
crimes praticados por este Governo corrupto, alguns
querem enlamear ﬁguras que não podem ser sequer
respingadas da lama que hoje viceja em Brasília,
em todos os setores do Governo do Presidente Lula.
Quero dizer que o Sr. Eduardo Azeredo é por tradição
uma ﬁgura excepcional da vida pública mineira. Seu
pai exerceu seis mandatos nesta Casa e ainda teve a
glória de ser um auxiliar direto e da total conﬁança de
Juscelino Kubitschek. Nesse ambiente é que cresceu
e passou a fazer política Eduardo Azeredo.
Agora vem o PT, direta ou indiretamente, manchar
o Presidente do Partido da Social Democracia Brasileira, um homem de bem, sério, que nesta Casa só tem
amigos, salvo aqueles que são os inimigos dos cofres
públicos. Esses não devem gostar de S. Exª, porque S.
Exª é honesto. Esses devem querer enlameá-lo, para
ter companheiros de lama. Mas os demais, a grande
maioria, a quase totalidade, têm respeito e admiração
por Eduardo Azeredo, sobretudo pelo seu comportamento nesta Casa.
Ouvi apartes e discursos, como o do Senador
Arthur Virgílio e do Senador Sérgio Guerra, e não poderia deixar de trazer a palavra do meu Partido nesta
hora – esses são correligionários de Eduardo Azeredo
e conhecem S. Exª tanto quanto eu, essa ﬁgura que
já conheço há muito tempo e sobre a qual, por isso,
posso dar testemunho.
Sr. Presidente, quero dizer o quanto isso é errado. O que o PT, ou o Senhor Presidente Lula tem
de fazer rapidamente é dizer por que a Telemar deu
R$5 milhões a seu ﬁlho – o ﬁlho do Presidente Lula.
Não é possível que ele não soubesse que seu ﬁlho
mudou de padrão, passou a ser outra pessoa. Ele
passou também, mas aí por Duda Medonça, personal trainer e personal stylist. Ele também precisa
dizer como foi o empréstimo que tomou do PT. Se
foi do Fundo Partidário, é ilegal; se foi como Presidente da República – e o foi, ao contrário do que se
disse aqui ontem –, precisa mostrar. Esse Partido
está se desmoronando, porque ninguém sabe se
esse dinheiro que saiu para o empréstimo de Lula
e não foi pago não é também do grupo Valério/Delúbio. Essas dúvidas existem e, enquanto não forem
esclarecidas pelas Lideranças do PT, faltará autoridade a qualquer Parlamentar petista, para fazer
acusações a quem quer que seja, principalmente
aos homens de bem.
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Agradeço a V. Exª por me ter dado a oportunidade de vir a esta tribuna, para dizer coisas que todos
já sabem sobre Eduardo Azeredo. Mas é bom que se
repita:. não estamos com as mãos na lama; eles, sim.
E, para tirarem as mãos da lama, muitas mãos vão
ser cortadas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB – GO)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 802, DE 2005
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2° do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o que dispõe o art. 216, do
Regimento Interno, requeiro sejam prestadas, pelo
Senhor Ministro de Estado das Minas e Energia, as
seguintes informações:
1. Conﬁrma-se o anúncio feito pelo Senhor Presidente da República de já ter sido
tomada a decisão em favor do Estado de Pernambuco para sediar a reﬁnaria de petróleo
pretendida pelo Nordeste?
2. Para a tomada da referida decisão foi
realizado algum encontro entre os estados
pretendentes?
3. Que critérios teriam norteado tal decisão?
Sala das Sessões, 26 de julho de 2005. – Senador José Agripino.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB –
GO) – O requerimento lido será despachado à mesa
para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB –
GO) – O Sr. Senador Sibá Machado enviou discurso
à Mesa para ser publicado na forma do disposto no
art. 203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210
do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores,
A CRIAÇÃO DA
COMISSÃO EXTERNA DE RONDÔNIA
No início de maio o Senado Federal aprovou
Requerimento nºs 535 e 536, de 2005, da Senadora
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Fátima Cleide que objetivava o acompanhamento as
investigações referentes denúncias públicas por meio
de rede de televisão onde mostravam indícios de atitudes de deputados estaduais e do governador incompatíveis com o cargo que exercem.
A denúncia foi divulgada em uma ﬁta gravada
pelo próprio governador Ivo Cassol na época do PSDB,
em sua residência, com sete deputados estaduais
negociando vantagens e mesada mensal de 50 mil
reais para cada parlamentar de um grupo formado
por 10 deles.
Outras gravações foram sendo divulgadas pela
mídia nos dias seguintes sempre na mesma direção:
negociações entre o governador e parlamentares da
Assembléia do Estado.
Na época até mesmo houve censura nos meios
de comunicação do Estado impedindo que a população local obtivesse as mesmas informações recebidas
por todo o Brasil.
O LIMITE E OS TRABALHOS
DA COMISSÃO EXTERNA
A criação da Comissão Especial Externa de Rondônia diferentemente de uma CPI não tem o papel investigador. Seu papel principal é acompanhar as investigações em curso pelas instituições responsáveis.
No entanto a Comissão por meio de seus membros especialmente por parte da presidência e de seu
relator desempenhou um papel que julgo importante
para a identiﬁcação dos supostos crimes, seus autores e sugestões de encaminhamentos às instância
competentes.
Os trabalhos da Comissão até o momento transcorreram por meio de 09 reuniões, sendo 5 reuniões
para ouvir envolvidos no episódio, 01 reunião para
ouvir autoridades locais em caráter de colaboração e
demais administrativas ou para ouvir horas de ﬁtas de
vídeos para melhor apuração.
Foram tomados depoimentos de diversos parlamentares como Deputado Ronilton Capixaba ( PL)/
Deputado Leudo Buriti/Deputada Helen Ruth (PP)/
Deputado Emílio Paulista (sem partido ex-PPS)/Deputado Daniel Néri (PMDB)/Deputado Edézio Martelli
(PT)/Deputado Chico Paraíba (PMDB)/Deputado Kaká
Mendonça (PTB)/Deputado João da Muleta (PMDB)/
Deputado Amarildo Almeida (PDT)/Deputado Carlão
de Oliveira (PFL) que é o presidente da Assembléia
Legislativa de Rondônia/Edison Gazoni (PDT)/e Chico
Doido (PSDB).
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OS PRINCIPAIS IMPLICADOS E AS EVIDÊNCIAS
De acordo com as denúncias públicas o caso
da Assembléia Legislativa e do Governador do Estado de Rondônia, depois na coleta de depoimentos,
da análise de documentos e nas horas de ﬁtas de
vídeos apreendidas pela Polícia Federal com base
judicial implicam quase a totalidade da Assembléia
Legislativa de Rondônia e possivelmente o Governador do Estado.
Na Assembléia quase uma parte dos parlamentares (14) de diversos partidos está envolvida
em ações de chantagens ou recebimento de vantagens junto ao governador. Uma espécie de mesada
para aprovação e projetos em favor do governo do
estado.
Acrescenta-se aos parlamentares a acusação
de criação de folha de pagamento paralela, espécie
de caixa dois de pagamento de pessoal OU PAGAMENTO DE FASTASMAS. Neste caso praticamente a
totalidade da Assembléia esta envolvida. Apenas um
deputado estadual no caso do PT, não está envolvido
em nenhuma das denúncias até o momento.
OS PRÓXIMOS PASSOS DOS
TRABALHOS DA COMISSÃO
Os trabalhos da comissão externa ainda não estão concluídos. O relatório ﬁnal a ser apresentado pelo
Senador Demóstenes Torres e aprovado pela Comissão irá indicar caminhos e providência às instituições
públicas adequadas para a apuração e punição dos
envolvidos com destaque para o Ministério Público
Estadual e o Tribunal de Justiça como também a Assembléia Legislativa.
A participação do Ministério Público Federal ainda necessita de melhor análise.
Apesar da não conclusão dos trabalhos podemos
aﬁrmar que o caso de Rondônia nos trará um dilema
jamais visto pelas Instituições Públicas daquele estado e do país.
Como poderá haver punição onde praticamente
a totalidade dos deputados estaduais estão envolvidos e apenas os mesmos podem realizar julgamento
e cassação dos seus mandatos?
Como poderá haver punição do governador ou
autorização para indiciamento se a assembléia legislativa está composta de possíveis envolvidos em atos
ilícitos?
É bom deixar claro que a Comissão Externa tem
um limite em sua atribuição. Os encaminhamentos para
a deﬁnitiva apuração, indiciamento e julgamentos dos
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envolvidos irão requerer um nível de inovação jurídica
em função do seu ineditismo.
A INICIATIVA DO
PARTIDOS DOS TRABALHADORES
O Partidos dos Trabalhadores de Rondônia que
teve dois de seus três parlamentares envolvidos está
tomando algumas iniciativas visando contribuir com
este triste episódio da política de Rondônia e do
país.
A primeira é por meio de seu deputado estadual
Néri Firigolo – o único parlamentar não envolvido e a
Presidente Regional Senadora Fátima Cleide com uma
representação solicitando da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA a instauração de procedimentos para perda de
mandato parlamentar ENVOLVIDOS.
Outra iniciativa na mesma direção foi a apresentação de uma representação pelo PT ao Ministério
Público Estadual solicitando a adoção de todas medidas cabíveis e necessárias visando a apuração e
afastamento dos deputados estaduais já identiﬁcados
como forma de se garantir o respeito as instituições e
a Constituição Federal.
Tanto na primeira como na segunda iniciativa os
parlamentares envolvidos são: dos deputados Alberto Horny, Amarildo de Almeida, Carlos H. B. da Silva,
Carlão de Oliveira, Daniel Néri, Deusdete Alves, Edezio Martelli, Edison Gazoni, Elen Ruth, Everton Leoni,
Francisco I. Santos, Francisco L. B. Souza, Haroldo F.
C. Santos, João B. dos Santos, João R. G. Mendonça,
José Emilio Paulista M. de Souza, Leudo Buriti, Marcos A. Donadon, Mauro de Carvalho, Neodi C. F. de
Oliveira, Nereu José Klosinski, Renato E. C. D. Viana
e Ronilton R. Reis.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, faço este
breve relato visando dar satisfação a esta Casa e a
população de modo geral do andamento do trabalho da Comissão. Deixar claro o limite dos trabalhos,
mas ao mesmo tempo os avanços já alcançados visando a moralização da esfera pública no Estado de
Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB –
GO) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela. PMDB – GO)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas.)
OS Nº 14843/2005
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Ata da 120ª Sessão Não Deliberativa,
em 27 de julho de 2005
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência do Sr. Romeu Tuma

(Inicia-se a sessão às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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Ofício nº 71/05 – GSABOT
Brasília, 21 de julho de 2005
Senhor Presidente,
Por solicitação do Sr. Lauro Joaquim Barbosa,
Tuchaua (cacique) da Maloca Flexal, situada na região
do Monte Caburaí, ponto mais setentrional do Brasil,
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estou enviando a V. Exª cópia do manifesto assinado e
intitulado “Amazônia é Patrimônio dos Brasileiros – A
Demarcação”, na qual se posiciona, veementemente,
contra a demarcação contínua da Reserva Raposa
Serra do Sol.
Respeitosamente, – Senador Augusto Botelho.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
OF. GLPMDB nº 263/2005
Brasília, 26 de julho de 2005
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Sérgio Cabral, como
membro titular, em substituição ao Senador Papaléo
Paes, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
“criada para apurar os crimes e outros delitos penais
e civis praticados com a emigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos e outros países, e assegurar o direito de cidadania aos brasileiros que vivem
no exterior”.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Ney Suassuna,
Líder do PMDB.
Of. nº 688/05
Brasília, 26 de julho de 2005
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Senhor Deputado
Jovair Arantes (PTB – GO), como Titular e em substituição ao Senhor Deputado José Múcio Monteiro (PTB
– PE), para a Comissão Mista que analisa a Medida
Provisória nº 258 de 22 de julho de 2005, que “Dispõe
sobre a Administração Tributária Federal e dá outras
providências”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos
de estima e elevada consideração. – Deputado José
Múcio Monteiro, Líder do PTB.
OF/GAB/I/Nº 962
Brasília, 27 de julho de 2005
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Wladimir Costa passa a integrar, na qualidade de Titular,
a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada
a apurar as denúncias de recebimento de quaisquer
vantagens patrimoniais e/ou pecuniárias indevidas, por
membro do Congresso Nacional, com a ﬁnalidade de
aprovar as matérias de interesse do Poder Executivo
e as acusações do mesmo teor nas deliberações da
Proposta de Emenda à Constituição nº 1/1995, que
dispõe sobre a reeleição para mandatos executivos,
em substituição ao Deputado Aníbal Gomes.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração.
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Deputado Wilson Santiago, Líder do PMDB,
em exercício.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 803, DE 2005
Requeiro, nos termos do disposto no § 2º do art.
50 da Constituição Federal e do art. 215, I, a, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas
ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda as seguintes
informações sobre as dívidas dos Estados reﬁnanciadas
junto à União ao amparo da Lei nº 9.496, de 1997:
1) valor da dívida assumida pela União,
por Estado, com a respectiva data da assunção;
2) valor do saldo devedor inicial de cada
Estado, na data da assunção da dívida pela
União;
3) valor do saldo devedor de cada Estado, mês a mês, após o pagamento da prestação mensal de amortização e juros da dívida
reﬁnanciada;
4) valor pago mês a mês por cada Estado a título de amortização e juros da dívida
reﬁnanciada;
5) valor total da prestação mensal de
cada Estado, discriminando-se a quantia efetivamente paga e a quantia que, excedendo
ao limite mensal de pagamento, foi acrescida
ao saldo devedor.
Sala das Sessões, 27 de julho de 2005. – Senador Wellington Salgado.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO 804, DE 2005
Requer informações ao Exmº Sr. Ministro de Estado das Minas e Energia sobre o encargo de capacidade emergencial,
conhecido como “seguro-apagão”.
Requeiro, com fulcro no art. 50 § 2º da Constituição Federal e no art. 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, que o Excelentíssimo Sr. Ministro de
Estado das Minas e Energia, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, se digne a
prestar as informações que se seguem, referentes ao
encargo de capacidade emergencial, conhecido como
“seguro-apagão”:
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1. Qual é o montante de recursos arrecadado sob a rubrica Encargo de Capacidade
Emergencial, desde a sua criação, com base
nos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002 e nos arts. 2º e 3º da Resolução
nº 249, de 06 de maio de 2002 da Aneel, discriminado por:
a) ano-exercício;
b) unidade da federação;
c) número total e espécie de consumidor
ﬁnal de energia elétrica atendido pelo Sistema
Elétrico Interligado Nacional que contribui para
o encargo de capacidade emergencial.
2. Qual é o número total de consumidores
ﬁnais que não participa do rateio dos custos
relativos à contratação de capacidade de geração ou potência – encargo de capacidade
emergencial – de que tratam os arts. 1º e 2º da
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002 e os arts.
2º e 3º da Resolução nº 249, de 06 de maio
de 2002 da Aneel, discriminado por:
a) espécie de consumidor ﬁnal de energia
elétrica atendido pelo Sistema Elétrico Interligado Nacional;
b) unidade da Federação.
Sala das Sessões, 27 de julho de 2005. – Romeu Tuma.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
despachados à Mesa para decisão, nos termos do art.
216, III, do Regimento Interno.
Passamos à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Magalhães, por permuta com o Senador Marco Maciel.
S. Exª dispõe de dez minutos, mais cinco de prorrogação e outros de tolerância, se V. Exª desejar.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente e, dentro da minha vontade,
vou usar o plural, Srs. Senadores, acabo de ouvir que
Sua Excelência, o Senhor Presidente da República,
sancionou o aumento dos vencimentos dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal.
Nada mais justo, nada mais correto. Quero, entretanto, dizer que Sua Excelência está brincando com
o funcionalismo federal, que não vê aumento há muito tempo, que não recebe mensalão, seus ﬁlhos não
têm a oportunidade de receber recursos da Telemar,
ou mesmo que os Partidos políticos lhe emprestem
dinheiro para sobrevivência. O funcionalismo público
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federal vive à míngua, sofrendo demais sem que ninguém venha ao seu socorro.
Nós, e principalmente V. Exª, Presidente Romeu
Tuma, temos deveres com o funcionalismo federal, que
ganha, na sua maioria, em média R$700 a R$800 e
que, comparado com o Legislativo e com o Judiciário
– agora mais ainda –, não chega a perceber 20% do
que percebem aqueles funcionários. Isso é um absurdo e, eu diria, é uma desumanidade!
Querer que o sujeito sustente seus ﬁlhos quando
não lhe dão escola pública; querer que o sujeito coloque seus ﬁlhos em escolas particulares quando eles
não têm os recursos para colocar sequer numa escola
particular primária, que dirá secundária ou superior...
A situação é vexatória e o funcionalismo federal não
pode ﬁcar nessa situação.
Quero, neste instante, também me referir, eu diria, à brincadeira que estão a fazer com os membros
das Forças Armadas. O caso dos magistrados foi rápido, porque o Senhor Lula, provavelmente, vai cair nas
mãos dos magistrados para seu julgamento, porque
tem foro privilegiado. Mas os militares não poderão
continuar percebendo o que percebem.
Somos contra o impeachment, temos dito isso
aqui várias vezes. E ainda hoje fui injustiçado por uma
querida jornalista que me incluiu entre os que pedem
o impeachment. Não quero o impeachment, quero
eleições para que o Presidente Lula seja derrotado
nas urnas. De maneira que a minha querida jornalista Tereza Cruvinel, quando me colocou nesse balaio,
colocou-me mal. Toda esta Casa sabe o quanto tenho
dito que não deve haver impeachment do Presidente
Lula. Não é por ele, até o impeachment ele merece.
Mas o impeachment que ele deve ter é nas urnas. É
o povo que tem que decidir. O povo é que vai resolver
a situação do PT.
Felizmente, temos aqui alguns Senadores com
mandado de oito anos e nós dá até alegria saber que
continuarão aqui, porque a Bancada do PT vai diminuir,
vai diminuir bastante, mas não vamos perder o concurso
de muitos Senadores que merecem estar aqui.
Daí porque peço a atenção do Governo. Sei que
o Ministro José Alencar quer dar o aumento. As Forças Armadas estão realmente cansadas, extenuadas,
sacriﬁcadas, mas cumprindo o seu dever proﬁssional.
Ninguém ouve reclamações, a não ser daqueles que
têm direito de reclamar, que são os presidentes dos
clubes militares. Os presidentes dos clubes militares
já reclamaram várias vezes o aumento dos seus salários, dos salários dos seus colegas que estão inclusive dando segurança à Nação, porque as Forças
Armadas, por mais que tenham sido estigmatizadas
pelo PT, nunca agiram contra a vontade do povo. Em
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todos os movimentos brasileiros, o povo contou com
as Forças Armadas. Ninguém venha me falar em 64,
que teve o apoio das Forças Armadas, “Diretas Já”
também teve o apoio das Forças Armadas. Posso dizer isto com tranqüilidade: hoje todos nós queremos
as Forças Armadas nos seus devidos lugares, mas
não queremos que elas sejam humilhadas como estão
sendo por esse Governo.
Presidente Lula, o senhor prometeu 23%, um
aumento insigniﬁcante diante dos outros aumentos
que tenham sido dados. Prometeu no ano passado,
mas até agora não cumpriu. Vai ter que cumprir! Vai
ter que cumprir! Então, cumpra logo! Não faça com
que as senhoras dos militares tenham que ir para as
ruas pedirem o sustento dos seus maridos. Faça logo,
já que vai ter que fazer mesmo!
Ainda ontem recebia de um juiz-auditor de mérito,
de muito valor, que correu este Brasil todo, um apelo
para que viesse a esta tribuna pedir o aumento dos
militares. Estou fazendo, como também em relação ao
funcionalismo civil, que não pode ﬁcar na situação em
que se encontra.
Portanto, antes que seja obrigado a fazer pelo
desﬁle das tropas no Palácio do Planalto, conceda o
aumento. Não pense que os que estão calados são pessoas inermes. Não. Têm apenas a disciplina, que é um
ponto básico das Forças Armadas do nosso País.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Com prazer, ouço V. Exª
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Antonio
Carlos Magalhães, árvore boa dá bons frutos. Quero
dizer a V. Exª que passei a manhã apreciando os frutos
de V. Exª, aqueles disquinhos dos melhores discursos
do Congresso brasileiro: Afonso Arinos, apresentando
a Constituinte; Ulysses Guimarães, dizendo que trair
a Constituição é trair a Pátria. Ulysses Guimarães,
no discurso, disse – e já que não lê, Presidente Lula,
ouça! Peça o disquinho do Antonio Carlos Magalhães.
O Suplicy mandou um livro para ele, mas dizem que
não gosta de ler. Mande o disquinho, que é gostoso!
Então, Ulysses diz nesse seu disquinho: “Não roubar,
não deixar roubar e meter na cadeia quem rouba”. É
fácil, Presidente Lula, aprender esse e outros ensinamentos, como os de Marcos Freire, Humberto Lucena e V. Exª! Eu vinha ouvindo no carro. Padre António
Vieira diz que um bem nunca vem só. O exemplo arrasta. V. Exª é que arrastou. Foi o primeiro a chegar
aqui, dando esse exemplo de vigília, de luta, de coragem e de justiça. V. Exª está falando aquilo que Cristo disse: “Bem-aventurados os que têm fome e sede
de justiça”. E esse salário é uma indignidade, é uma
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imoralidade. O Poder Judiciário tem um pico: R$27 mil.
Senador, em qualquer civilização moderna, da globalização, da justiça, da lei, o maior salário é dez vezes
maior que o menor. Então, o mínimo deveria ser R$2,7
mil. Não é. E aquele vampiro! Fiquei ouvindo atentamente V. Exª analisar as ações do vampiro. Senador
Antonio Carlos Magalhães, médico, assim como nós,
Juscelino Kubitscheck e eu. A medicina é a mais humana das ciências, e o médico, o grande bem feitor
da humanidade. V. Exª sabe quanto é a consulta no
SUS neste Governo? R$2,00. Eu paguei pela graxa
do meu sapato, em Teresina, R$5,00. Dois reais! Este
é o Governo da injustiça salarial. V. Exª fala em nome
da justiça salarial, e, como disse Montaigne, a justiça
é o pão do qual a humanidade mais precisa e, conseqüentemente, os brasileiros.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª o disse com muito propriedade e, fazendo esse exame do salário mínimo brasileiro, nós
nos envergonhamos.
Não sei como o PT pode ainda aceitar o salário
de R$300,00 para o trabalhador brasileiro. Hoje, o salário de um Ministro do Supremo passou, com justiça,
para R$21 mil. Será R$24 mil em janeiro – e é retroativo! Enquanto isso, o trabalhador brasileiro, Senador
Suplicy, que elege o Presidente, que o estima, ainda
está percebendo R$300,00.
Isso não pode continuar. É uma desigualdade que
leva o País a uma situação muito mais difícil do que
essas CPIs que aqui estão sendo realizadas, porque
essas CPIs correm o perigo de pegar muito poucos
diante da maneira pela qual o próprio Governo manipula a entrega de documentos para a ação da CPI.
Enquanto não se paga ao funcionalismo público,
enquanto o salário mínimo é R$300,00, a Petrobras triplicou suas despesas com publicidade. Eram de R$250
milhões, em 2002; neste ano, são de R$700 milhões.
Veja V. Exª que, só nessa empresa, houve um aumento da ordem de R$400 milhões. Só com a Protemp,
sediada em Santo André – célebre Santo André! –, a
Petrobras mantém vários contratos, totalizando R$70
milhões. Só com a área de comunicação é de R$23
milhões em Santo André, vigendo de 2003 a 2006.
A Petrobras tem sido, freqüentemente, vítima de
um golpe desferido por algumas prestadoras de serviços. Aqui já apontamos e provamos que até a Land
Rover, prestadora de serviço, presenteia homens do
Governo.
Ora, meus senhores, é preciso que cheguemos
a uma situação mais real em relação ao povo brasileiro. A desigualdade regional é imensa. A desigualdade
das pessoas é muito maior. Esses salários, como disse
ainda há pouco, são muito mais graves do que o que
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se apura na CPMI. O povo, que conﬁava no Presidente
da República, tanto que lhe deu a maior eleição neste
País, é um povo decepcionado, é um povo triste, é um
povo que passa fome.
Apresentei um projeto de combate à pobreza,
mas de pouco adiantou. O Programa Fome Zero é
um engodo. Espero que o Bolsa Família, do Senador
Eduardo Suplicy, não seja coisa semelhante.
Vamos trabalhar. Ninguém aqui quer impedir projetos bons do Governo, Sr. Presidente, mas queremos
e poderemos exigir um tratamento melhor para o povo
brasileiro, principalmente para os mais carentes, para
aqueles que precisam mais do apoio do Poder Legislativo, porque já estão totalmente desiludidos com o
Poder Executivo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Já terminou o tempo de S. Exª. Depois V. Exª se
manifesta.
Presidente Antonio Carlos Magalhães, se V. Exª
me permite, quero comentar o discurso de V. Exª,
extremamente objetivo. Eu nem poderia fazê-lo. V.
Exª foi Presidente e sabe que o Presidente não pode
dialogar com o orador, mas senti uma alegria no coração quando V. Exª disse: “o Presidente sancionou”.
Pensei que se tratava do projeto dos militares, porque
ontem V. Exª demonstrava essa grande preocupação
numa conversa informal comigo e com outros Senadores. Agora, tenho vontade de chorar, realmente, pela
decepção que senti depois de ouvir o seu discurso,
lembrando a amargura por que deve estar passando
o povo brasileiro. Desculpe-me, mas essa notícia foi
chocante para mim.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agradeço a V. Exª. Pode-se até transgredir o
Regimento para defender o nosso povo, que está espoliado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko
por permuta com o Sr. Senador Eduardo Suplicy por
dez minutos, prorrogáveis por mais cinco minutos.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Sr.
Senador Romeu Tuma, que preside esta sessão, nesses últimos dias, nessas última semanas em que tudo
se articula neste Congresso em torno das Comissões
Parlamentares de Inquérito que apuram uma série de
irregularidades que envolvem setores do Governo e
agentes políticos de diversos Partidos, notadamente
agentes políticos do PT, tenho me esforçado ao máximo para estar junto do meu eleitorado, daqueles
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brasileiros e brasileiras que acreditam no Partido dos
Trabalhadores e que me ﬁzeram Senadora da República pelo Estado de Mato Grosso.
Aliás, eu deveria ter feito uma introdução antes
de começar a ler o meu discurso, até porque, Sr. Presidente, V. Exª é testemunha de que não gosto de ler
discursos. Gosto de fazer discursos improvisados.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Que venham do coração.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Exatamente. Mas, hoje, devido à linha do meu
discurso, preciso fazê-lo lido. Por isso, peço um pouco
de paciência.
Por todos os cantos, em todas as mídias, a crise do Governo e a crise do PT têm sido uma notícia
permanente. As revelações que nos chegam de Minas
Gerais, neste início de semana, demonstram que há
uma crise abrangente, que envolve a prática sistemática dos principais Partidos políticos, principalmente
durante as disputas eleitorais. É a roupa suja da política brasileira que se está lavando em público. E é importante que seja lavada em público, diante dos olhos
da população que nos deu o mandato para chegamos
até aqui – todos nós!
Há muitos aspectos a considerar em toda essa
situação. E devo dizer que me parece particularmente importante a preocupação com o futuro do Partido
dos Trabalhadores. Por isso, ao mesmo tempo que
sigo cumprindo com minhas responsabilidades aqui
em Brasília, tenho-me empenhado, lá em Mato Grosso, naquilo que já estamos caracterizando como um
esforço de reconstrução do PT e do seu espaço na
política do nosso Estado e do nosso País.
Ataques nos são feitos de todos os lados e é natural que isso aconteça. Como diria o Barão de Itararé,
lembrado em boa hora pelo companheiro Paulo Delgado, um petista que sabe se preservar, preservando o
seu bom humor: “Tudo seria mais fácil se não fossem
as diﬁculdades”. Mas cabe a nós, do PT, a responsabilidade de reagir, de responder a esses ataques, tendo
em vista o que representa o Partido dos Trabalhadores dentro da estrutura política do Brasil. O PT é um
Partido que não surgiu por acaso, mas que é resultado de uma caminhada histórica da classe trabalhadora, e não podemos, por isso mesmo, permitir que
se desmanche no ar. Se erros aconteceram, também
tivemos muitos acertos, e esses acertos precisam ser
preservados. Se houve um grande desvio em nossa
trajetória, agora é a melhor oportunidade de corrigirmos a nossa rota e retomarmos o PT de acordo com
os princípios que estão em seu manifesto e em seu
programa. Esse Partido, forjado na resistência à violência do regime militar, tem uma história que merece
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respeito. Muitas foram as mulheres e os homens que
deram a sua vida no esforço de tornar possível essa
grande legenda.
Penso já ter ﬁcado muito evidente para a maioria
de nossa população que as práticas que parecem ter
irmanado o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o exSecretário-Geral do Partido, Silvio Pereira, o ex-Presidente José Genoino, um grupo de Parlamentares de
nosso Partido, de Partidos da base de apoio a nosso
Governo e também de Partidos da Oposição e o poderoso esquema articulado pelo empresário Marcos Valério constituíram-se em uma surpresa estonteante para
uma expressiva parcela do Partido dos Trabalhadores
e para a maioria de nossa militância. Se a sociedade
brasileira se espantou e se espanta a cada dia com
os fatos e os esquemas que vão sendo revelados, o
choque e a revolta tomam conta ainda mais do coração e das mentes da comunidade petista.
Nós, que construímos esse Partido, Senador
Eduardo Suplicy, como um espaço diferenciado de
militância política e eleitoral, ﬁcamos boquiabertos,
estupefatos, tomados por uma surpresa arrasadora,
desde que o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, em
surpreendente entrevista à Rede Globo, confessou ter
participado da montagem de um esquema de caixa
dois, à sombra do nosso Partido e à revelia de todas
as instâncias partidárias. Um esquema de corrupção
eleitoral, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores! Aquela
conﬁssão foi como uma punhalada em nossos sonhos,
em nossa história, em nossa esperança de conseguir
mudar os rumos da política brasileira a partir da presença do PT no Governo Federal.
Nosso esforço de construção do PT como um
Partido diferenciado dos demais e comprometido com
a ética foi colocado, desde então, sob suspeita. Muitos
fazem, hoje, chacota dos propósitos que o PT sempre
procurou sustentar, e sabemos que existem muitos
interessados em estabelecer a terra arrasada, acabar
com as esperança do povo brasileiro de que possa existir honradez nas atividades políticas. Não interessa a
essas pessoas e a esses grupos que os trabalhadores
sejam ativistas da política, que deﬁnam e exponham
de forma independente os seus interesses de classe
e as suas bandeiras de luta.
A verdade é que, sem que a militância contasse
com o mínimo de informação antecipatória, nosso Partido viu ruir, a partir da conﬁssão de Delúbio Soares de
que comandava um esquema de corrupção eleitoral,
grande parte do carisma do PT, construído durante mais
de 25 anos por homens e mulheres das mais diversas
regiões brasileiras, das mais diversas proﬁssões, das
mais diversas formações, todos identiﬁcados sempre
pelo desejo de depuração da prática política.
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Sim, muitos de nossos adversários, hoje, fazem
piada e comemoram, porque o PT sempre sustentou,
de fato, essa busca da moralidade pública como um de
seus princípios. Nosso Partido se fortaleceu, através
dos tempos, identiﬁcando e denunciando muitas das
falcatruas alheias, e, agora, se vê enlameado, porque
alguns dos seus dirigentes entenderam, numa atitude
inaceitável, que poderiam recorrer aos mesmos esquemas de corrupção que sempre foram combatidos pelo
discurso e pela prática do PT.
Não tenho outro nome para caracterizar esses
dirigentes senão como oportunistas, traidores abjetos
do projeto do PT. São pessoas que merecem nosso
mais vívido repúdio, já que desrespeitaram um processo de construção, lutas que se vinham desdobrando
há décadas, envolvendo mulheres e homens de bem,
que ﬁzeram da bandeira do PT a melhor expressão do
seu modo de vida.
Existem aqueles militantes que, espantados, revoltados, feridos em seu orgulho de pessoas de bem,
de brasileiros e brasileiras que tanto conﬁavam na direção e nas lideranças do PT, já anunciaram, inclusive
no Congresso Nacional, seu desligamento de nossa
legenda, por se sentirem atraiçoados de forma covarde, de forma infame.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Permite-me
um aparte, Senadora?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Eu já vou ceder os apartes aos Senadores
Eduardo Suplicy e Leonel Pavan.
Foi o que aconteceu, em Mato Grosso, com alguns companheiros do Diretório Municipal da cidade
de Sinop, que se desﬁliaram, capitaneados pelo companheiro Rui Farias e pela nossa querida companheira Ivonete. Lamento profundamente a perda desses
companheiros, mas compreendo a angústia de sua
decisão. Vejam que o companheiro Rui Farias, advogado da maior respeitabilidade, sempre se caracterizou,
em Sinop, por sua luta incansável contra a compra de
voto. Agora, jogam-lhe na cara que o PT é um partido que pode estar comprando votos no Congresso,
usando para isso um sórdido esquema apelidado de
mensalão.
Concedo o aparte ao Senador Suplicy e, logo de
imediato, ao Senador Pavan.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Querida
Senadora Serys Slhessarenko, quero expressar a minha solidariedade à preocupação de V. Exª, sobretudo
com a história de nosso Partido e o seu destino. Todos
estamos empenhados em corrigir seus rumos. Como o
Partido dos Trabalhadores é uma organização composta
por seres humanos, obviamente, alguns erros podem
ser cometidos e, no caso, foram erros graves. É muito
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importante que saibamos como corrigir esses rumos e
isso vai depender muito das medidas que nós e o próprio Presidente Lula viermos a tomar. Devemos colocar
o Partido no rumo daquilo que sempre foi o conjunto de
ideais que nos ﬁzeram fundá-lo, fazê-lo crescer e nos
levaram a uma vitória tão excepcional em 2002, quando
o povo brasileiro escolheu o Presidente Lula. De maneira que é importante que tenhamos todo o empenho em
contribuir para que as Comissões Parlamentares de Inquérito possam apurar com equilíbrio e profundidade as
responsabilidade de cada uma das pessoas envolvidas
em problemas. Obviamente, há que se dar o direito de
defesa para cada um explicar inteiramente os episódios,
mas eu tenho a convicção de que, mesmo diante das
diﬁculdades que alguns têm demonstrado de relatar inteiramente, nas Comissões Parlamentares de Inquérito,
tudo aquilo que sabem, a comparação dos testemunhos,
a colaboração que está havendo por parte de pessoas
de todo o Brasil, acompanhando muito atentamente os
trabalhos de investigação da CPMI, e a documentação
que está chegando ao Congresso Nacional, tudo isso
contribuirá para que possamos fazer um trabalho investigativo o mais sereno e profundo, com as conseqüências
que teremos que levar adiante.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Senador Pavan, pediria que V. Exª fosse muito breve.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Peço que os apartes sejam breves, porque já prorroguei.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Exatamente. Eu já saltei seis páginas e preciso terminar.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senadora,
apenas um minuto. Senadora Serys, apenas quero
dizer que o tempo que a conheço no Senado já foi suﬁciente para eu saber que V. Exª é uma pessoa ética
e que, certamente, engrandeceria qualquer legenda
partidária, tanto o PT quanto outros entes partidários.
Sabemos que V. Exª trabalha com seriedade e está
demonstrando a sua indignação em seu discurso. Mas
é bom dizer, Senadora, que o Delúbio não é ex, ainda
é tesoureiro, está licenciado. Ainda usa o carro do PT,
não o devolveu, e ainda está recebendo salário. Ele
não é ex, ainda é integrante. Ele não convenceu ainda o PT – a elite de que tanto fala o Lula – de que ele
não está envolvido. Todos nós, brasileiros, sabemos
que ele está envolvido. Quero dizer o seguinte a V. Exª:
que também são nojentos e asquerosos não apenas
o Delúbio e o Silvio, mas também aqueles que receberam dinheiro deles. Eles também o são.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Sim, claro. Foi o que acabei de dizer.
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O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Quero alertar V. Exª para não citar muitos nomes deles, porque,
daqui a pouco, se eles resolverem falar tudo, vai sobrar
pouca gente no PT. Com certeza, V. Exª vai sobrar,
porque é uma pessoa ética. É bom não provocá-los
muito, porque, se o ﬁzer e essas pessoas abrirem a
boca, pouca gente no PT vai sobrar.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Eu diria o contrário, vai sobrar muita gente
no PT.
Mas, independentemente disso, V. Exª tem razão
com relação à questão do Delúbio. Se V. Exª consultar
as minhas falas da semana passada, Senador, vai veriﬁcar que eu pedi por duas vezes, em dois momentos
diferenciados, a expulsão de Delúbio Soares do PT,
porque é inadmissível o PT pagar salários, advogados
e outros privilégios para uma pessoa que agia realmente como bandido no Partido dos Trabalhadores e que
já devia ter sido expulsa há muito tempo. Eu já havia
dito isso há bastante tempo aqui; na semana passada, reiterei, e reitero novamente. Mas vai sobrar muita
gente, com certeza.
Peço mais um tempo para tentar terminar o meu
discurso, porque já pulei seis páginas.
Eu diria, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que, para superarmos esta fase danosa para o PT, nada
mais justo, nada mais apropriado, Senador Suplicy, do
que uma completa renovação dos nossos quadros dirigentes, a partir da manifestação direta de cada um dos
nossos ﬁliados. No dia 18 de setembro, que já estava
marcado há mais de dois anos, cada militante petista vai se manifestar, com o seu voto, sobre tudo isso
que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores. Dia
18 de setembro, não serão uns poucos, mas todos os
petistas que, votando de forma direta, vão decidir os
melhores rumos para o PT. Para superar esses tempos
sombrios em que foi possível a alguns dirigentes manipular a sorte e os destinos de tantos petistas, vamos
submeter o PT a um processo de renovação em que
o militante petista é que falará mais alto.
Não ao adiamento do PED! Não ao adiamento
do processo de eleições diretas no PT! É dia 18 de
setembro e ponto. Está marcado há muito tempo e não
é agora que vamos mudar.
Temos diversos candidatos à presidência do PT
que merecem nosso respeito. Escrevi meu nome na
chapa da companheira Maria do Rosário, mas destaco também as candidaturas dos companheiros Valter
Pomar, Raul Pont e Plínio de Arruda Sampaio, que,
coincidentemente, são lideranças que representam
aquelas correntes que, em Mato Grosso, estão unidas na defesa de minha candidatura à presidência do
PT regional.
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Sim, não podemos vacilar em dizer que alguns dirigentes do PT cometeram equívocos tremendos nesse
período em que estiveram à frente do Partido.
Devemos voltar a fortalecer a voz e a decisão
da militância. Precisamos retomar a construção dos
núcleos de base. Precisamos dar uma nova força aos
nossos encontros municipais, estaduais e nacionais.
Não podemos deixar pontos vagos e indeﬁnidos no
nosso programa de ação e nos nossos compromissos
partidários. Falamos tanto em reconstruir o Brasil, em
trabalhar pela construção do socialismo no Brasil, mas
isso não pode ﬁcar restrito a palavras ocas. Precisamos delinear melhor esse processo, senão nosso País
corre o risco de ﬁcar à mercê de ataques de qualquer
oportunista melhor articulado, que, nos seus exercícios
verbais, conseguem até parecer gente séria.
Precisamos de muita clareza e muita humildade,
precisamos estudar mais, de forma mais aprofundada,
a realidade brasileira, para nos capacitarmos melhor
para oferecer soluções efetivas às graves e continuadas carências que tanto sacriﬁcam o nosso povo. O
nosso Governo está devendo as grandes mudanças
que nosso povo ainda espera.
O Sr. Edson Lobão (PFL – MA) – Abaixo os
oportunistas!
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Abaixo os oportunistas em todas as siglas
partidárias! Nosso Governo está devendo as grandes
mudanças que o nosso povo ainda espera.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Vou conceder-lhe mais dois minutos, Senadora.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Obrigada.
Há ainda muito o que fazer neste primeiro mandato, de forma a nos credenciarmos a ter um segundo
mandato do PT à frente da Nação brasileira. Nosso
Governo precisa se ajustar aos reclamos da maioria
do povo e aﬁnar sua política econômica com os interesses do povo pobre deste nosso Brasil, que ainda
continua à espera de que se pague a enorme dívida
existente em nosso passivo social.
Entendo que o PT tem tudo para continuar sendo um espaço de defesa privilegiada dos interesses
da maioria do nosso povo. Por isso, continuo no PT,
defendo-o e entendo que o PT deve sobreviver para
além da crise atual. O PT é um patrimônio da classe
trabalhadora e estamos a postos para limpar de suas
ﬁleiras os bandidos que nele se abrigaram.
Quero o meu PT de volta!
Muito obrigada. (Palmas.)

JULHO 2005

Julho de 2005

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRA. SENADORA SERYS
SLHESSARENKO.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (PT – MT.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs.
e Srs. Senadores, nestes últimos dias, nestas últimas
semanas, em que tudo se articula neste Congresso em
torno das Comissões Parlamentares de Inquérito que
apuram uma série de irregularidades que envolvem
setores do Governo e agentes políticos de diversos
partidos, notadamente agentes políticos do PT, tenho
me esforçado ao máximo para estar junto do meu eleitorado, daqueles brasileiros e brasileiras que acreditaram
no Partido dos Trabalhadores e me ﬁzeram Senadora
da República pelo Estado de Mato Grosso.
Por todos os cantos, em todas as mídias, a crise
do Governo e a crise do PT tem sido notícia permanente.
As revelações que nos chegam de Minas Gerais, neste
início de semana, demonstram que é uma crise abrangente, que envolve a prática sistemática dos principais
Partidos políticos, principalmente durante as disputas
eleitorais. É a roupa suja da política brasileira que se
está lavando em público e é importante que seja lavada em público, diante dos olhos de nossa população,
com o mandato de quem chegamos até aqui.
Há muitos aspectos a considerar, em toda esta
situação, e devo dizer que me parece particularmente importante a preocupação com o futuro do Partido
dos Trabalhadores. Por isso, ao mesmo tempo que
sigo cumprindo com minhas responsabilidades aqui
em Brasília, tenho me empenhado, lá em Mato Grosso, naquilo que já estamos caracterizando como um
esforço de reconstrução do PT e do seu espaço na
política do nosso Estado e do nosso País.
Ataques nos são feitos de todos os lados e é natural que isto aconteça. Como diria o Barão de Itararé,
lembrado em boa hora pelo companheiro Paulo Delgado, um petista que sabe se preservar, preservando o
seu bom humor: “Tudo seria mais fácil se não fossem
as diﬁculdades.” Mas cabe a nós do PT a responsabilidade de reagir, de responder a estes ataques, tendo
em vista o que representa o Partido dos Trabalhadores dentro da estrutura política do Brasil, um partido
que não surgiu por acaso mas que é resultado de uma
caminhada histórica da classe trabalhadora e que não
podemos, por isso mesmo, permitir que se desmanche
no ar. Se erros aconteceram, também tivemos muitos
acertos e estes acertos precisam ser preservados. Se
houve um grave desvio em nossa trajetória, agora é
a melhor oportunidade de corrigir a nossa rota e retomarmos o PT de acordo com os princípios que estão
em seu manifesto e em seu programa. Esse partido,
forjado na resistência à violência do regime militar, tem
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uma história que merece respeito, muitas foram as mulheres e os homens que deram a sua vida no esforço
de torná-lo possível, esta grande legenda que é hoje.
Penso já ter ﬁcado muito evidente, para a grande maioria de nossa população, que as práticas que
parecem ter irmanado o ex-Tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o ex-Secretário-Geral do Partido, Silvio
Pereira, o ex-Presidente José Genoíno, um grupo de
Parlamentares do nosso Partido, de Partidos da base
de apoio ao nosso governo, mas também Parlamentares de Partidos da oposição, e o poderoso esquema articulado pelo empresário Marcos Valério, essas
práticas se constituíram em uma surpresa estonteante
para uma expressiva parcela do PT e para a grande
maioria de nossa militância. Se a sociedade brasileira
se espantou e se espanta, a cada dia, com os fatos e
os esquemas que vão sendo revelados, o choque e
a revolta tomam conta ainda mais do coração e das
mentes da comunidade petista.
Nós, que construímos este Partido como um
espaço diferenciado de militância política e eleitoral,
ﬁcamos boquiabertos, estupefatos, tomados por uma
surpresa arrasadora, desde que o ex-tesoureiro do
PT, Delúbio Soares, em surpreendente entrevista à
Rede Globo, confessou ter participado da montagem
de um esquema de Caixa Dois à sombra do nosso
Partido e à revelia de todas as instâncias partidárias.
Um esquema de corrupção eleitoral, senhor presidente, Srªs e Srs. Senadores! Aquela conﬁssão foi como
uma punhalada em nossos sonhos, em nossa história,
na nossa esperança de conseguir mudar os rumos da
política brasileira, a partir da presença do PT no Governo Federal.
Nosso esforço de construção do PT como este
Partido diferenciado dos demais e comprometido com
a ética, foi colocado, desde então sob suspeita. Muitos
fazem, hoje, chacota dos propósitos que o PT sempre
procurou sustentar – e nós sabemos que existem muitos
interessados em estabelecer a terra arrasada, acabar
com as esperanças do povo brasileiro de que possa
existir honradez nas atividades políticas. Não interessa
a estas pessoas e as estes grupos que os trabalhadores sejam ativistas da política, que os trabalhadores
deﬁnam e exponham de forma independente os seus
interesses de classe e as suas bandeiras de luta.
A verdade é que, sem que a militância contasse com o mínimo de informação antecipatória, nosso
Partido viu ruir -, a partir da conﬁssão de Delúbio Soares, de que comandava um esquema de corrupção
eleitoral -, grande parte do carisma do PT, construído
durante mais de 25 anos por homens e mulheres das
mais diversas regiões brasileiras, das mais diversas
proﬁssões, das mais diversas formações, todos iden-
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tiﬁcados sempre pelo desejo de depuração da prática
política. Sim, muitos de nossos adversários hoje fazem
piada, e comemoram porque o PT sempre sustentou,
de fato, esta busca da moralidade pública como um dos
seus princípios. Nosso Partido se fortaleceu, através
dos tempos, identiﬁcando e denunciando muitas das
falcatruas alheias – e, agora, se vê enlameado, porque
alguns dos seus dirigentes entenderam, numa atitude
inaceitável, que poderiam recorrer aos mesmos esquemas de corrupção que sempre foram combatidos pelo
discurso e pela prática do PT. Não tenho outro nome
para caracterizar esses dirigentes como oportunistas,
traidores abjetos do projeto do PT. São pessoas que
merecem nosso mais vívido repúdio, já que desrespeitaram um processo de construção, lutas que vinham
se desdobrando há décadas, envolvendo mulheres
e homens de bens, que ﬁzeram da bandeira do PT a
melhor expressão do seu modo de vida.
Existem aqueles militantes que, espantados, revoltados, feridos em seu orgulho de pessoas de bem,
de brasileiros e brasileiras que tanto conﬁavam na
direção e nas Lideranças do PT, já anunciaram seu
desligamento de nossa legenda, por se sentirem atraiçoados de forma covarde, de forma infame.
Foi o que aconteceu lá em Mato Grosso, com
os companheiros do Diretório Municipal da cidade de
Sinop, que se desﬁliaram, capitaneados pelos companheiros Rui Farias e pela nossa querida companheira
Ivonete. Lamento profundamente a perda destes companheiros, mas compreendo a angústia de sua decisão. Vejam que o companheiro Rui Farias, advogado
da maior respeitabilidade, sempre se caracterizou, lá
em Sinop, por sua luta incansável contra a contra de
voto – e agora lhe jogam na cara que o PT é um Partido que pode estar comprando votos no Congresso,
usando para isso um sórdido esquema apelidado de
“mensalão”.
Como reação imediata, entendemos que tudo
deva ser apurado. Que o PT e o seu Governo que, em
alguns momentos, chegaram a vacilar, não interponham mais qualquer tipo de barreira às investigações
que precisam ser feitas para esclarecer todo o alcance
desta vergonha que cerca este nefando esquema caracterizado como esquema do mensalão. É preciso ir
às últimas conseqüências nestas investigações, tanto
aqui no Congresso Nacional, quando na Policia Federal e no Ministério Público. Como disse o companheiro
Lula, que se corte na própria carne do PT, se for o caso,
sem dor nem piedade – e os fatos já demonstram que
a carne do PT já está sendo cortada.
Como reação imediata, já defendi anteriormente
e volto a defender hoje, que é preciso que o sr. Delúbio
Soares, que confessa ter traído o PT e jogado por terra
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os compromissos do PT, seja expulso imediatamente
do Partido e que deixe também de receber qualquer
tipo de proteção de nosso Partido. Entendemos, por
tudo isso, que esse é um processo do qual o PT e
seus militantes devem participar de peito aberto, com
a maior disposição, já que ao mesmo tempo em que
se desvenda o alcance da corrupção que envolveu alguns setores de nosso partido, vai se estabelecendo os
marcos para uma retomada do processo de construção
do PT. Sim, é importante que se saiba até onde foi a
contaminação de nossa legenda, de nossa representação parlamentar, quais foram aqueles petistas que
se deixaram embeiçar pelas tentações das facilidades
ﬁnanceiras, para que se possa fazer um balanço das
perdas e se dimensionar o esforço que nos exigirá
reconstruir a respeitabilidade do PT aqui em Brasília,
dentro do Governo Federal, mas também lá no Brasil
profundo, onde cada diretório zonal e municipal do
PT, onde cada militante nosso também está tendo a
sua honra colocada em questão. É preciso fazer isso,
com urgência, para mostrar aos militantes de base do
PT que nós os respeitamos, que nós nos miramos no
seu exemplo e que nós também queremos um partido
sem vendilhões, sem pessoas que se envolvam em
tramóias, sem oportunistas.
É por isto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que aceitei o convite dos companheiros do Movimento PT e me juntei à chapa da companheira Deputada
Maria do Rosário, para a disputa das eleições diretas
através das quais o Partido dos Trabalhadores irá deﬁnir seus novos dirigentes em votação marcada para
o dia 18 de setembro.
Todos nós temos acompanhado pelos jornais,
pela tevê, o esforço desenvolvido pelo Direção interina
do PT, para tomar pé da situação em que se encontra
o Partido. Com o afastamento de Genoino, Delúbio,
Silvinho e Marcelo Sereno, houve a substituição nos
cargos, assumindo Tarso Genro como Presidente, Ricardo Berzoini como Secretário-Geral, José Pimentel
como Tesoureiro e Humberto Costa como Secretário
de comunicação. São companheiros que assumiram a
difícil missão de conduzir o Partido até a eleição do dia
18 de setembro, quando caberá à nossa militância, aos
milhares e milhares de ﬁliados que o PT tem espalhados
por todos os rincões deste País, determinar, através do
voto direto, quem serão aqueles que vão comandar o
PT neste processo de reconstrução que eu diria que
já está em andamento. As estatísticas apontam que
existem mais de 800 mil ﬁliados do PT aptos a votar
no dia 18 de setembro. Tenho para mim que será uma
votação histórica, exemplar, um verdadeiro processo
de faxina dentro do PT, comandado por sua militância.
Sim, depois da infâmia desta traição, depois da sordi-
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dez deste esquema montado à revelia das instâncias
do nosso Partido, no próximo dia 18 de setembro, os
militantes do PT vão pras ruas, vão sair de casa decididos e vão votar no processo direto de escolha dos
nossos novos dirigentes, fazendo a faxina que precisa
ser feita na direção do nosso Partido, uma faxina dura,
implacável, decisiva, que há de devolver nosso PT a
seus rumos históricos. Essa é a minha conﬁança, esta
é a minha esperança de militante petista.
A crise em que mergulhamos, dentro do PT, surgiu da centralização exagerada de poder que se operou dentro do Partido dos Trabalhadores, momentaneamente controlado por uma maioria do chamado
Campo Majoritário. Tudo indica que Delúbio Soares,
Silvinho Pereira, Marcelo Sereno, e José Genoino
perderam completamente as estribeiras, deixaram de
se referenciar na militância do PT e passaram a tomar
decisões como se fossem decisões de todo o Partido.
Tudo isto representou uma série de ofensas, um desrespeito enorme para tantos quantos têm participado
da construção do PT, nestes últimos tempos. Estão aí
os companheiros do Movimento PT, da Articulação de
Esquerda, da Democracia Socialista, do Trabalho, dos
movimentos comunitários, do movimento sindical, das
comunidades eclesiais de base, do movimento dos
Sem Terra, enﬁm, militantes das mais variadas esferas
de participação que foram desconsiderados por estes
companheiros que passaram a decidir sozinhos, como
se tivessem cabeças iluminadas.
Ora bolas, o PT foi feito para acabar com este
tipo de partido que é controlado por cabeças iluminadas. Isto pode ﬁcar bem para o PSDB, para o PFL,
para estes partidos que são controlados por caciques
ﬁsiológicos, mas nós do PT devemos repudiar e punir
este tipo de prática!
O PT é um Partido sem caciques, em que os seus
ﬁliados se recusam terminantemente a fazer papel
de massa de manobra para quem quer que seja. Por
isso, nosso repúdio ao Sr. Silvio Pereira, que de modo
vergonhoso aceitou como presente uma camionete
luxuosa de um dono de empresa que tinha grandes
interesses dentro da Petrobras. O PT não pode aceitar
este tipo de troca de favores, ainda mais se tratando
de um dirigente nacional de nosso Partido que, em
boa hora pediu seu boné, se desﬁliou do Partido, senão teríamos fatalmente que expulsá-lo, como entendo
que deva ser expulso também o Sr. Delúbio Soares,
por toda esta infâmia que tem trazido para dentro de
nosso Partido.
Para superarmos esta fase danosa, nada mais
justo, nada mais apropriado, do que uma completa
renovação dos nossos quadros dirigentes, a partir da
manifestação direta de cada um dos nossos ﬁliados.
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Dia 18 de setembro, cada militante petista vai se manifestar, com seu voto, sobre tudo isto que aconteceu
com o Partido dos Trabalhadores. Dia 18 de setembro,
não serão uns poucos, mas todos os petistas que, votando de forma direta, vão decidir os melhores rumos
para o PT. Para superar esses tempos sombrios em
que foi possível a alguns dirigentes manipular a sorte
e os destinos de tantos petistas, vamos submeter o
PT a um processo de renovação em que o militante
petista é que falará mais alto.
Essa votação e essa renovação feita a partir das
bases, acredito que será o passo primeiro, inicial, num
processo de reavivamento do nosso partido. Por isto,
não podemos concordar com aquelas vozes que nos
chegam, propondo que, em sua próxima reunião, o
Diretório Nacional do PT vote por um adiamento do
PED, das eleições diretas do PT. E vejam que essa
proposta tem sido feita, com mais insistência por lideranças e militantes ligados ao Campo Majoritário. Seria
bom que esses companheiros do Campo Majoritário
se despissem um pouco da empáﬁa, da arrogância
que insistem em manter, mesmo diante de todo o caos
em que mergulharam o PT, e se curvassem a esta
evidência de que não se pode antecipar mas também
é inaceitável que se adie a livre manifestação dos militantes de base do PT sobre os rumos e os destinos
de nosso partido.
Temos diversos candidatos à Presidência do PT
que merecem nosso respeito. Escrevi meu nome na
chapa da companheira Maria do Rosário, mas destaco
também as candidaturas dos companheiros Valter Pomar, Raul Pont e Plínio de Arruda Sampaio que, coincidentemente, são lideranças que representam aqueles
correntes que, em Mato Grosso, estão unidas na defesa
de minha candidatura à presidência do PT Estadual.
E o que nos une é o desejo de ver o PT retomar os
trilhos da ética, da decência, acabar com esta fase de
prostituição que representou a atuação dos srs.Genoíno e Delúbio e Silvio Pereira à frente do PT.
Sim, não podemos vacilar em dizer que o Campo
Majoritário cometeu equívocos tremendos neste período em que esteve à frente do PT. Mas não nos basta
acusar. Devemos aprender com os erros cometidos por
eles, que acabaram se constituindo em erros de todos
nós, erros de todo o PT. Precisamos, agora, democratizar profundamente a gestão de nosso Partido. Acabar
com esta concentração de poderes que permitiu que
alguns dirigentes introduzissem, nos assuntos do PT,
oportunistas como Sr. Marcos Valério, sem que grande
parte da Executiva do PT e do Diretório Nacional do
Partido percebessem o tremendo buraco em que estavam mergulhando o PT. Trouxeram para dentro do PT
uma prática de corrupção eleitoral, que o senhor Mar-
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cos Valério, pelo que as investigações já demonstram,
começou a exercitar em proveito próprio e em proveito
do PSDB, a partir da campanha eleitoral de 1998. Isso
foi possível porque, de alguma forma, os controles internos da gestão petista estiveram frouxos.
Devemos voltar a fortalecer a voz e a decisão
da militância. Precisamos retomar a construção dos
núcleos de base. Precisamos dar uma nova força aos
nossos encontros municipais, estaduais e nacionais.
Não podemos deixar pontos vagos e indeﬁnidos no
nosso programa de ação e nos nossos compromissos
partidários. Falamos tanto em reconstruir o Brasil, em
trabalhar pela construção do socialismo no Brasil, mas
isso não pode ﬁcar restrito a palavras ocas. Precisamos delinear melhor este processo senão nosso País
corre o risco de ﬁcar à mercê de ataques de qualquer
oportunista melhor articulado do tipo de César Maia ou
de Antony Garotinho que, nos seus exercícios verbais,
conseguem até parecer gente séria.
Precisamos de muita clareza. Precisamos de
muita humildade, precisamos estudar mais, de forma mais aprofundada, a realidade brasileira para nos
capacitarmos melhor para oferecer soluções efetivas
às graves e continuadas carências que tanto sacriﬁcam o nosso povo. O Presidente Lula está devendo
as grandes mudanças que nosso povo ainda espera.
Ainda há muito que fazer neste primeiro mandato de
forma a nos credenciarmos a ter um segundo mandato do PT à frente da nação brasileira. Nosso Governo
precisa se ajustar aos reclamos da maioria do povo
e aﬁnar sua política econômica com os interesses do
povo pobre deste nosso Brasil, que ainda continua à
espera de que se pague a enorme dívida que existe
no nosso passivo social.
Entendo que o PT tem tudo para continuar sendo um espaço de defesa privilegiada dos interesses
da maioria de nosso povo. Por isso que continuo no
PT, defendo o PT e entendo que o PT deve sobreviver
para além da crise atual.
O PT é um patrimônio da classe trabalhadora e
estamos a postos para limpar de suas ﬁleiras os bandidos que nele se abrigaram.
Quero o meu PT de volta!
Obrigada, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Antes de conceder a palavra ao próximo orador, Senador Mão Santa, a Presidência do Senado comunica
que a sessão não deliberativa de amanhã será realizada às dez horas.
Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Com a palavra, o Senador Arthur Virgílio, pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, outro
dia pedi a inserção das minhas contas de campanha,
em seus detalhes, nos Anais da Casa. E aqui está
(Mostra exemplar do Diário do Senado Federal, edição de 15/07/2005.). Isso aqui, modéstia à parte, é
quase tudo meu, ou seja, o discurso, os documentos
que anexei, demonstrando a corrupção no Governo
petista e as minhas contas de campanha. Aqui está o
nome do Sr. Joãozinho da Gasolina – está aqui. Está
todo mundo aqui.
Quero só dizer que este aqui é o Diário do Senado Federal de um dia normal e este aqui é o que
publica os documentos mostrando a corrupção, bem
como o meu discurso, longo, de duas horas. Não retiro
uma só palavra do que disse ali, nem uma nem meia.
Aqui estão as minhas contas de campanha com Pareceres do Tribunal de Contas e do Ministério Público e
tudo o mais. Pedi aos Srs. Senadores que ﬁzessem a
mesma coisa. Entendo que os outros 80 devem remeter à Mesa os detalhes das suas contas de campanha.
Chega deste País de caixa dois! Chega! E vamos ver
se na próxima eleição não terá essa história de campanha em que eu gasto R$10,00 e o partido paga
R$10 milhões por mim. Vamos ver se fazemos algo
parecido com isso aqui. Sou responsável pela minha
campanha, sou responsável por tudo que aconteceu
na minha campanha. Cada senador deve ser responsável por tudo que aconteceu na sua campanha. Fora
disso, ﬁcamos dando nome: caixa 1 para um, caixa 2
para outro; caixa 0,75; caixa 2,25; caixa 3,13; caixa 5,7
– e o Brasil vai afundando na imoralidade.
Aqui está. A grandona é minha e a pequenina é
de um dia comum do Senado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Pois não, Senador.
Com a palavra, o Senador Mão Santa.
A contagem do tempo se dará depois que V. Exª
iniciar.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr.
Presidente Romeu Tuma, Congressistas, brasileiras e
brasileiros presentes e que nos assistem pelo sistema
de comunicação.
Senador Antonio Carlos Magalhães, atentamente,
ouvimos V. Exª. Depois, a Senadora Serys. E, como estamos no Senado, isso já existiu, ninguém vai inventar
a roda... Teve um grande Senador que dizem ter sido o
maior orador da história: Cícero. E Cícero disse: nunca
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fale depois de um grande orador. Vou ter de falar depois do Antonio Carlos e, pior ainda, de uma grande
e bela oradora, que é a Serys. Nada contra. Agora, se
ela tivesse vindo de verde no lugar do vermelho, que
está metendo medo, a esperança não estaria ainda
morta, como estamos todos temendo – a esperança,
que tinha sido engolida pela corrupção gigante.
Mas o mesmo Cícero, Senador Romeu Tuma,
disse algo muito oportuno. E daqui – ó, Senador Arthur Virgílio, sei que o pai de V. Exª daqui combateu
a Ditadura e o AI–2 –, eu adverti: ó, Lula, tire o Zé
Maligno. Isso, antes desse Roberto Jefferson, que é
o Maligno II. Foi antes, aqui. Não, Zé Maligno. Pode
buscar nos arquivos.
Em Roma também havia os malignos. E o Senador Marco Maciel, que é da Academia de Letras,
talvez saiba a frase até em latim; S. Exª é da Igreja,
sabe tudo. Eu não sei em latim, mas Cícero disse mais
ou menos assim: até quando, Catilinas, abusarás de
nossa paciência? E a história se repete. Essas são
as nossas palavras: até quando vão abusar de nossa
paciência?
Senador Antonio Carlos Magalhães, mas o melhor de Cícero é um livro sobre amizade e velhice. Os
militares jovens chegaram até Cícero. Ele, no plenário,
como V. Exª, e sem ﬁlosoﬁa de vida; os jovens militares,
corajosos das batalhas, mas temerosos da vida. Que
seria a vida, se eles iam perder a força, que era necessária para vencer? E Cícero, como Antonio Carlos
Magalhães, disse: Não! Vocês vão ganhar experiência.
Também fui como vocês; fui militar, herói de guerra, e
aqui trago a experiência, para melhorar a Itália e Roma,
fazer leis boas e justas.
Mas, querida Senadora Serys Slhessarenko,
tem-se que entender as coisas. V. Exª é Professora
e do PT. Já o ﬁlósofo disse, Senador Leonel Pavan: o
homem é um animal sociável, que passou a viver em
sociedade, em comunidades, em cidades. Os gregos,
antes de Cristo. E se buscaram formas de governo,
muitas. Havia os absolutistas, esses que acompanharam o PT, de Cuba, dos países absolutistas. O Zé Maligno foi lá e chorou, por quê? Que negócio é esse de
homem andar chorando? Eu nunca chorei. Só com o
Senador Antonio Carlos Magalhães o admito, na perda
do ﬁlho. Mas vai lá chorar no ombro de Fidel Castro?
Eu, como médico e psicólogo, vi que o homem estava
mal-intencionado, que era maligno o Zé Maligno que
está aí. Denunciei daqui.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Mas o povo,
vendo esses governos absolutistas, Senador Arthur
Virgílio, foi às ruas decepcionado – como está agora,
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nas ruas do Brasil, frustrado, enganado, sem esperança, afogado no mar de corrupção. O povo foi às ruas e
gritou: liberdade, igualdade e fraternidade. Nasceu o
governo do povo, pelo povo e para o povo.
Aqui, no Brasil, ocorreu o mesmo, com Ulysses.
Eu represento o PMDB autêntico; eu o lidero. Nesta
Casa, há o PMDB do Senador Ney Suassuna e o PMDB
autêntico, que lidero, porque nossos princípios são a
ética, a grandeza partidária, o sacrifício dos mortos: de
Ulysses Guimarães, de Teotônio Vilela*, de Juscelino
Kubitscheck, de Tancredo Neves. Venham os mortos,
que eu posso representá-los.
Ulysses Guimarães disse: “ouça a voz rouca das
ruas”. Eu ouço. Não ouço os cofres dos palácios, do
bancos e das vantagens dos DAS, das propinas e das
negociações; ouço a voz da vergonha. Entendemos,
então, que nasceu a democracia, que não tem nada
a ver com o PT, Senador Romeu Tuma. Nada, nada,
nada! Nem a redemocratização. A redemocratização é
nossa, dos autênticos do PMDB. Aqui, Marcos Freire,
Lysâneas Maciel, Freitas Nobre, Teotônio Vilela, com
seu estoicismo. É nossa!
Eu, muito jovem, na minha Parnaíba. Conquistamos a primeira Prefeitura do MDB, no inicio dos anos 70,
contra a ditadura. Essa é a história. Agora, não admito.
Olhem o que o Zé Maligno queria: cooptar, comprar o
grande MDB. Eu, não, quero que esse PT exista, para
enfrentá-lo de peito aberto, frontalmente. Eu entendo,
não são os vendilhões do PMDB que entendem, os
abutres. Nós, que falamos, os da rua, queremos e defendemos aqui a participação democrática.
Senador Valdir Raupp, atentai bem, pensai, acreditai e mudai! Venha para cá, para o PMDB autêntico.
Ulysses, em 1974, enfrentou Geisel sem chances, para
que nascesse a redemocratização. Isso aconteceu em
1974; em 2005, vamos ser cooptados, comprados?
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Concede-me
um aparte, nobre Senador?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Dou tudo.
Não quero aparte de V. Exª; quero V. Exª integralmente para o PMDB autêntico, da luta. Queremos o PT, o
PFL, o PSDB. A democracia só será forte, se houver
Partido forte.
Quando começamos aqui, Senador Arthur Virgílio,
a ordem era cubanizar. Aqui éramos eu, Leonel Pavan
com a bengala, Antero Paes Barros, Efraim Morais,
Arthur Virgílio, combatendo o que queria implantar um
só Partido. E nós estamos aqui.
(O Sr. Presidente faz soar a campanhia.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presidente,
eu pediria dez mais cinco. E depois há a generosidade
de São Paulo.
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Concedo o aparte ao Senador Arthur Virgílio, Parlamentar que tem a grandeza de continuar o trabalho
de seu pai, que lutou contra a ditadura nesta Casa e
que foi cassado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Eu pediria que os apartes fossem rápidos, para não
comprometer o tempo dos demais oradores.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Mão Santa, serei bastante breve. Até acho que
homem emocionado chora sim, mas o choro do exMinistro a que se refere V. Exª foi, por coincidência e
ironia perversas, mais ou menos na mesma época em
que o regime ditatorial – para mim, hoje assassino – de
Fidel Castro executou sumariamente, sem direito de
defesa, aqueles rapazes que tentaram fugir de Cuba,
para irem para Miami. Ou seja, não eram nem conspiradores contra o regime. Eram pessoas que, pura e
simplesmente, queriam deixar o regime em paz e ir
embora dele e que foram executadas sumariamente.
Esse choro não foi pelos assassinados, pelos mortos
pelo regime ditatorial, e o abraço foi em solidariedade
ao ditador. Isso é lamentável. Já tive minhas quimeras
em relação a Cuba e, hoje, tenho profunda aversão
pelo regime que está posto lá, profunda aversão! Não
dá para pactuar com nada que signiﬁque desrespeito
aos direitos fundamentais da pessoa humana. Parabéns a V. Exª.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agradeço a
V. Exª pelo aparte e o incorporo ao meu pronunciamento.
Ouço um aparte do extraordinário homem público Senador Valdir Raupp. Convido-o para, conosco,
neste momento do PMDB, ajudar os autênticos a superarem os moderados. Houve isso aqui na redemocratização.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Senador Mão Santa, somos todos autênticos. Estou no
PMDB há 25 anos. Fui eleito cinco vezes pelo PMDB.
Sempre votei nos candidatos do PMDB à presidência
da República. Votei em Ulysses Guimarães, para quem
ﬁz campanha e dez comícios em meu Estado, quando
foi candidato à Presidência da República pelo PMDB
e teve apenas 5% de votos no País, mas, em meu estado, houve cidades em que ele ganhou. Na eleição
do Quércia, mesmo sabendo que era difícil, o apoiamos para Presidente da República. Na última eleição,
votei, no primeiro e no segundo turnos, em Serra. Por
que votei em Serra e ﬁz campanha para ele? Porque,
em sua chapa, estava nossa companheira do PMDB,
Rita Camata, esposa do nosso irmão Senador Gerson
Camata. Autêntico é votar sempre nos candidatos do
PMDB. Não é por que estou votando favoravelmente
a alguns projetos do Governo Lula que não posso ser
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mais autêntico no PMDB, nobre Senador Mão Santa.
Quero continuar sendo autêntico, votando com minha
consciência nos projetos para o País. Nunca votei no
Lula. Não tenho medo de falar que nunca votei no Presidente Lula, porque sempre que o Lula disputou eleição,
o PMDB tinha candidato à Presidência da República
ou candidato à Vice-Presidência da República. Se, na
próxima eleição, o PMDB tiver candidato à Presidência
da República e o Lula for candidato à reeleição, votarei
no candidato do PMDB e trabalharei novamente para
ele. Não posso permitir, com todo respeito que tenho
a V. Exª, que não me considere como um autêntico do
PMDB. Sempre fui e sempre serei autêntico. Obrigado,
Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agradeço.
Nunca tinha tido réplica, mas agora terá. Autênticos
existem. O próprio Ulysses Guimarães disputou. Ele
tinha combinado que faria a campanha para ﬂorescer
a democracia e não viria. Então, na eleição do colégio
eleitoral, que tinha 406 brasileiros – havia menos Deputados e menos Senadores –, 300 votos foram para o
Geisel; 70, para Ulysses; e 26 autênticos votaram em
branco, porque ele não cumpriu o compromisso. Era
para não vir no dia da eleição, para não haver homenagem ao Geisel. Por isso, os outros representantes
votaram em branco. Foi esse o resultado. Cito alguns
desses autênticos: Lysâneas Maciel, Marco Maciel,
Fernando Lira, Francisco Pinto, Teotônio Vilela e muitos outros. Isso é histórico. Estou dando andamento,
daí querer recrutar o nome de V. Exª, porque faremos
um bloco que já existiu. Ele teve 26 votos do PMDB
em 1974.
Que votei no Lula, votei. Eu acredito em Deus.
Senador Marco Maciel, acredito no amor, no estudo
e no trabalho. Foi isso que me trouxe até aqui. Mas,
Carreiro, eu vi que Satanás existe. Eu não acreditava,
não, mas passei a acreditar ultimamente, por quê?
Na primeira vez, eu não votei no Lula; na segunda, eu
não votei; na terceira, eu não votei; e na quarta, Satanás me tentou e eu votei. Votei porque fui afastado
do combate e o candidato natural havia chegado a me
convidar para ser o seu Vice-Presidente. E o PMDB foi
cooptado e nós estamos aqui.
Senador, eu queria apenas citar Ortega y Gasset.
Senador Valdir Raupp. Ortega y Gasset disse que “o
homem é o homem e suas circunstâncias”. Naquelas
circunstâncias, eu votei.
Agora, eu sou médico, Senador Arthur Virgílio. Há
muitos e muitos anos, no começo do mandato, quando
se votava a reforma perversa do servidor público, que,
depois, minimizaram com a PEC Paralela, eu disse
daqui: três coisas o homem só deve fazer uma vez na
vida: nascer, morrer e votar no PT.
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Mas eu quero lembrar uma verdade médica,
agora, Senador Leonel Pavan: aprendi em Medicina,
Senador Arthur Virgílio, arrependimento não mata, porque se arrependimento matasse eu já estava morto,
porque votei no Lula.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senadora Ideli Salvatti, eu queria pedir licença a V.
Exª. Estamos inscrevendo para uma comunicação urgente. Falaria o Senador César Borges e, em seguida, V. Exª, se concordar, não havendo assim uso da
palavra pelas Lideranças hoje.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pois
não, eu lhe agradeço. Estou no aguardo.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Agradeço à nobre Senadora Ideli Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao nobre Senador César Borges,
por dez minutos.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Por dez,
prorrogáveis por mais dez, Sr. Presidente? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª quer se inscrever?
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.) – Também estou inscrito para falar. Para uma
comunicação inadiável, são dez minutos?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Não, são cinco minutos intercalados, quer dizer,
orador e...
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Então
vou permanecer com minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador César Borges, vou marcar seu tempo, assim que V. Exª estiver pronto para falar.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Estou
pronto, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª.
Sr. Presidente, nobre Senador Romeu Tuma, Srª
Senadora Ideli Salvatti, Srs. Senadores, sem sombra
de dúvida, o Brasil vive hoje uma de suas maiores crises políticas, a meu ver, a maior crise política após a
redemocratização. O País está todo estarrecido com
os fatos que são desvendados a cada dia com relação à malversação de recursos públicos, com relação
à formação de verdadeiras quadrilhas, que não só
assaltam o Erário, mas também utilizam recursos de
diversas fontes para promover a criação de uma base
parlamentar artiﬁcial no Congresso Nacional. Não foi
essa a proposta, Srs. Senadores, do Partido dos Trabalhadores.

JULHO 2005

Julho de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Hoje, o jornal Financial Times, da Inglaterra,
disse que havia três compromissos básicos do atual
Governo: fazer do Brasil um país mais justo, um país
mais desenvolvido e um país mais limpo. E, ainda,
segundo o próprio jornal, o PT e o Presidente Lula
tropeçam tristemente nesses três itens, nesses três
compromissos fundamentais com relação ao nosso
País e ao seu povo: um País mais desenvolvido, um
País mais justo e um País mais limpo.
A crise é grande e o que o povo brasileiro exige de todos nós, do Congresso Nacional, e, de forma
especial, daqueles que compõem a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, que foi implantada mesmo contra a vontade do Presidente Lula
e do Partido dos Trabalhadores, que só aceitou a realidade após as denúncias graves do Deputado Roberto
Jefferson, é que possamos fazer os esclarecimentos
necessários e o aprofundamento das investigações.
Que a verdade venha à tona, por mais que diﬁcultem,
por mais que procrastinem, por mais que criem empecilhos e obstáculos até na captura dos documentos
na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E mais
duas estão implantadas.
Entretanto, Sr. Presidente, é importante que se
diga que em momento nenhum a Oposição nesta
Casa, composta por diversos partidos – pelo Partido da
Frente Liberal, de que faço parte, pelo partido que tem
como Líder o nobre Senador Arthur Virgílio, o PSDB,
pelo PDT, entre outros que compõem a oposição democrática nesta Casa – pregou o “Fora Lula”. Nunca
pregamos o impeachment. Isso foi feito lá atrás, quando o PT era oposição, era oposição irresponsável, era
oposição da bravata. Nunca pregamos.
Hoje, a prestigiada colunista do jornal O Globo,
Tereza Cruvinel, diz que há uma mudança no discurso
da Oposição; que a Oposição vinha pregando impeachment, e que agora não o faz mais. Inclusive disse que
os mais notáveis na pregação do impeachment eram
os Srs. Senadores ACM, César Borges e a Deputada
Juíza Denise Frossard. O Senador ACM já se reportou desta tribuna, dizendo que nunca pregou aqui o
impeachment ou o “Fora, Lula!”, nunca, muito menos
eu. O que estamos defendendo de forma ardorosa é
que se façam as investigações, que não se faça blindagem para ninguém neste País. Onde houver indícios,
evidências, acusações, que se investigue e se chegue
às conclusões para culpar aqueles que efetivamente
estiverem comprometidos com as práticas delituosas,
seja de formação de caixa dois – como quer restringir
o Governo a questão da crise – seja de pagamento de
mensalão, que é muito pior porque afronta as instituições republicanas deste País. Então, nunca defendemos o impeachment de forma alguma.
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O Senador Antonio Carlos fez essa defesa, e
faço a mesma, em meu nome pessoal, porque nunca
tivemos essa posição. No entanto, vamos apurar, inocentar quem não tiver culpa, e efetivamente condenar
aqueles que tiveram essas práticas inaceitáveis, Sr. Presidente. Se as investigações chegarem ao Presidente
da República, isso é problema dele, não é nosso. Não
são as Oposições nesta Casa que estão defendendo
o impeachment do Presidente Lula ou o “Fora, Lula!”.
Somos uma Oposição democrática, ﬁscalizadora...
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite-me um
aparte, Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Aceitamos
os resultados das urnas, e espero que o Presidente
possa concluir o seu mandato. Discordo da sua maneira de governar e sempre vou combatê-lo porque creio
que ele não está na linha correta, sequer na economia,
que tanto se fala que é preciso defender, uma economia com os maiores juros do Planeta. Os juros reais
crescem a cada mês no Brasil porque, baixando a inﬂação, crescem os juros reais, uma vez que o Copom
não baixa os juros. Essa é a realidade.
Pois bem, nós não defendemos o “Fora, Lula!”,
como fez o PT no passado.
Concedo um aparte ao nobre Senador Mão Santa, com muita honra.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador César
Borges, quero dar o meu testemunho aqui. Essa Bahia
é grandiosa, e por isso que o Brasil começou por lá.
Ela tem o Senhor do Bonﬁm, o Rui Barbosa, Antonio
e V. Exª, César Borges. Roma teve doze, a Bahia só
tem um, mas é grandiosa. Mas eu queria ensinar ao
PT. Como eu já disse, o PT não tem nada a ver com a
democracia. Ele queria botar aqui o regime totalitário
de Fidel Castro, de Cuba, do “Zé Maligno”. Essa era
a intenção e a ação, que nós não deixamos. Essa é
a verdade. Quero dizer o seguinte: o que enriquece a
democracia é a alternância do poder. Disso não abriremos mão. Nós queremos a alternância do poder. Lá
no Piauí mesmo, nós votamos, mas vamos tomar, o
povo vai tomar, o povo vai cantar no Piauí. O povo é o
poder, e o PMDB vai ganhar as eleições no Piauí.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agradeço
seu aparte, Senador, e desejo-lhe sucesso nas urnas.
Aproveito o seu aparte para dizer que é exatamente pelas urnas que queremos derrotar o Partido dos
Trabalhadores, derrotar o Presidente Lula porque ele
não cumpriu com seus compromissos com a Nação
brasileira.
Aqui vejo membros do PT – está ali o Senador
Sibá Machado, a quem vou permitir um aparte –, que
ﬁcaram indignados com a Oposição. Inclusive vi o
Senador Sibá Machado, na CPMI, dizer que defendia
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com orgulho o seu companheiro José Genoino e que
este não poderia ser atacado. Vi os membros do Partido dos Trabalhadores desta Casa defenderem com
unhas e dentes o tal que o Senador Mão Santa chama
de “Zé Maligno”, que é o ex-Ministro da Casa Civil, o
Deputado José Dirceu. Nós assistimos a isso, Srªs e
Srs. Senadores.
Então, o Governo do Partido dos Trabalhadores
terá que ser derrotado pelas urnas. Ele teve 53 milhões de votos e nós o respeitamos. Se o povo brasileiro decidir que deve continuar com o Governo do PT,
respeitaremos essa decisão, porque, acima de tudo,
está a democracia, coisa que o Sr. José Dirceu não
aprendeu. Ele gostava, sim, era do regime de Cuba,
a maior ou talvez mais longa ditadura que temos em
todo o Planeta, mais de 40 anos com um único governante. Não é isso que queremos para o Brasil. Esse é
o gosto do Sr. José Dirceu, talvez se espelhando em
Stalin e tendo como exemplo Cuba, mas não é a nossa
posição. Somos democratas e saberemos respeitar o
resultado das urnas.
O que não podemos aceitar é o Presidente da
República não ter a dignidade de vir perante a Nação
reconhecer os seus erros, tentar dissimular, como se
não houvesse crise. O Presidente da República tenta
criar uma divisão no País entre os cidadãos brasileiros,
dizendo que há uma elite golpista. Que bobagem! Onde
está a elite, Senador Sibá Machado? Nunca os bancos
ganharam tanto, em governo algum, com os juros a
19,75%. Os especuladores mundiais, internacionais,
estão aplicando no Brasil porque entendem que, apesar do risco que corre a economia em função da crise
política, vale a pena, já que entre os 19,75% daqui e os
3% ou 4% que se pagam nos Estados Unidos há uma
diferença de 15 pontos percentuais, Senador Romeu
Tuma. Quem não quer aplicar?
E quem está pagando esses juros, Senador Sibá
Machado, a não ser o povo brasileiro, a classe trabalhadora, o crescimento do Brasil, a nossa juventude
sem expectativa, três milhões de brasileiros deixando o
País? E éramos conhecidos como o País das oportunidades. Para cá vinham os portugueses, os japoneses,
os franceses, os espanhóis, os italianos, vinham todos
compor essa mescla de nacionalidade que temos, forjar
o povo brasileiro. Pois bem, hoje eles estão aí sendo
presos, assassinados em Londres, por conta de quê?
Porque a sua Nação não tem oportunidade.
O Presidente não vem a público dizer que não
cumpriu os seus compromissos, que o seu Partido
errou, que ele errou quando disse que conﬁava em
Roberto Jefferson, que ele errou quando disse que
conﬁava no seu Ministro, o Chefe da Casa Civil, que
há um ano já tinha um escândalo com o Sr. Waldomi-
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ro Diniz, mas tenta agora dividir o País. É isso que temos que lamentar, mas temos também que imaginar
e ter ainda uma esperança. No passado se dizia que
a esperança vencia o medo, e hoje sabemos que a
corrupção venceu a esperança, mas vamos retomar
a esperança, a esperança desse povo brasileiro que
está frustrada com o que está havendo, com o que
está acompanhando, com aquilo a que está assistindo
a cada dia na televisão, que transmite esses debates
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
Ouço o aparte do Senador Sibá Machado.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Agradeço
muito também, porque creio que V. Exª traz um tom de
discurso hoje para esta Casa muito importante. Estamos trabalhando aqui sobre idéias, sobre o que V. Exª
vê e pensa da conduta do Governo e até mesmo da
pessoa do Presidente Lula. O que me cabe aqui dizer
apenas é que as atenções do Presidente Lula...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador, coloque o microfone mais próximo, porque
está com o som baixo, por favor.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – A conduta
do Presidente Lula a respeito de Cuba, como da Venezuela, como de qualquer país, acredito que é linear; é
um equilíbrio dos países mais pobres do mundo frente
ao mercado mundial ter um novo foro de tratamento. A
outra é sobre essa questão da migração brasileira. Vi
uma reportagem – não me lembro exatamente a data
– da revista Veja dizendo que, na década de 80, mais
de cem intelectuais brasileiros migraram para outros
países por não encontrarem campo de trabalho aqui
satisfatório para seus desejos de condições de vida. Vi
uma outra reportagem tratando de um eminente matemático brasileiro, de que não me lembro com certeza
do nome, creio que seja Sartoro – desculpe-me, posso
trazer o nome dele completo depois –, reclamando que,
na época do escândalo dos “anões do Orçamento”, o
Presidente Fernando Henrique teria até sugerido a ele
um prêmio de reconhecimento, e ele disse que o salário não dava para pagar a compra de um terno novo.
Então, há muitas injustiças no Brasil que infelizmente
o esforço do Presidente Lula, por maior que seja, não
conseguir vencer em quatro anos. O que queremos é
que todos os governos que se sucederem superem-se.
É lógico, penso que isso é inerente à natureza humana. Têm que se superar, até mesmo nós temos que
nos superar de um ano para o outro. Então, quero dizer que o governo que vier, como V. Exª bem frisou, o
povo tem o direito de julgar o mandato do Presidente
Lula no ano que vem, se assim o Presidente considerar
importante e for candidato à reeleição. Portanto, parabenizo-o pelo tom do seu discurso e gostaria, neste
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caso, de me sentir provocado a voltar à tribuna daqui
a pouco para continuar o debate.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agradeço
a V. Exª, Senador Sibá Machado.
Sr. Presidente, como meu tempo é curto, gostaria
de trazer um assunto que é produto da CPI instalada.
O Governo do Presidente Lula fez um Decreto, de nº
4.799, de agosto de 2003, que permite que os contratos de publicidade com as empresas de marketing e
publicidade sejam estendidos também para promoção
e instituição mercadológica. E inclui, na alínea b, inciso
III, os patrocínios.
Isso não era permitido, não era possível. No entanto, por meio desse decreto do Presidente Lula, de
inspiração do Ministro Gushiken, que o PT não quer que
venha à CPMI – ele não é mais Ministro a essa altura,
porque foi rebaixado, assim como o Sr. José Dirceu –,
empresas de publicidade passaram a patrocinar todo
tipo de eventos com o dinheiro das estatais.
Por conta disso, na segunda-feira, estourou um
novo escândalo que foi publicado pelo jornal O Estado
de S.Paulo. Hoje, o jornal volta ao assunto, dizendo
que já foram levantados R$10 milhões, pagos em patrocínio pelas estatais. Desses R$10 milhões, R$6,1
milhões por meio da agência Link; R$2,3 milhões pela
SMP&B, por intermédio do contrato dos Correios; e
R$830 mil pela Giovanni. O pagamento feito por meio
das agências de propaganda tem por base, exatamente, o Decreto nº 4.799, que determina a intermediação
obrigatória de agências de propaganda em toda a ação
publicitária. E inclui muito mais do que isso: além da
publicidade, inclui o patrocínio.
Por aí, então, Sr. Presidente, foram patrocinados
o Fórum Social Mundial, um encontro de juízes em
Costa do Sauípe, na Bahia – e até nós, como baianos,
ﬁcamos satisfeitos, mas são recursos de estatais utilizados para manipular organizações que ﬁcavam generosamente recebendo recursos. E as instituições,
agora, estão estupefatas porque não sabiam que era
dinheiro da empresa SMP&B, do Sr. Marcos Valério.
Tanto que aqui está uma manchete: “Surpresa, juíza
suspeita de lavagem pelos Correios”.
O Presidente da Associação dos Juízes Federais
da 1ª Região disse que a entidade pediu patrocínio à
estatal, mas não sabia que a origem dos R$70 mil era
da agência de Valério. Era a agência de Valério que
respondia pela publicidade dos Correios, do Banco do
Brasil e assim por diante.
Portanto, Sr. Presidente, veja a importância dessa
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A cada dia,
uma nova denúncia, uma nova surpresa, como dizia
ontem o Senador Arthur Virgílio, com muito brilhantismo, no “Programa do Jô”: parece a saideira do bêba-
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do do bar, quando diz que é a última, a penúltima, a
expulsadeira. Sempre há uma última a ser divulgada,
no caso das denúncias. Ficaremos assim até quando,
Sr. Presidente?
Isso mostra a justeza de a CPMI ter sido instalada, que o Governo não queria de forma nenhuma,
porque dizia que tudo não passava de uma estratégia
da Oposição para desgastar o Governo, que o escândalo dos Correios era de um funcionário de quinto escalão que tinha recebido R$3 mil de propina. Já
estamos, Sr. Presidente, em mais de R$1 bilhão em
todo esse descalabro que, infelizmente, infelicita a
República brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Eu que agradeço e cumprimento V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Só um minuto. Vou ler um documento, Senador.
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, §
3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.106, de 2004
(nº 920/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Nova São Manuel Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade
de São Manuel, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.348, de 2004
(nº 1.118/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Panamericana S/A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.363, de 2004
(nº 828/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Cultura de Campinas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.373, de 2004
(nº 1.015/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio e Televisão Educadora Música e Cultura
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Batatais,
Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.474, de 2004
(nº 754/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
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e Televisão Record S/A. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade
de São Paulo, Estado do São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 76, de 2005 (nº
1.270/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Sociedade Distribuidora de Pão aos Pobres a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 96, de 2005 (nº
1.337/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação dos
Moradores da Comunidade de Restinga – SP a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Restinga, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de 2005
(nº 1.102/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rede Elo
de Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Várzea Alegre, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 144, de 2005
(nº 1.371/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Cultural de Radiodifusão Educativa Horizontes
para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Artur Nogueira, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 146, de 2005
(nº 1.382/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Transamérica de São Paulo Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 198, de 2005
(nº 1.405/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Ambientalista de Marilândia a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Marilândia,
Estado do Espírito Santo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 202, de 2005
(nº 1.414/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Tiradentes Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Parintins, Estado do Amazonas;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 205, de 2005
(nº 1.420/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
de Divulgação Comunitária de Júlio de Castilhos
a executar serviço de radiodifusão comunitária
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na cidade de Júlio de Castilhos, Estado do Rio
Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 207, de 2005
(nº 1.430/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Acoli – Associação
Comunitária do Município de Lidianópolis a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lidianópolis, Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 208, de 2005
(nº 1.432/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de Pedro II a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pedro II, Estado do Piauí;
Projeto de Decreto Legislativo nº 209, de 2005
(nº 1.433/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico
de Nova Olímpia – Adecuar a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Nova
Olímpia, Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 210, de 2005
(nº 1.434/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação do
Movimento de Desenvolvimento Social e Radiocomunicação da Cidade de São Pedro do Butiá
– Amor Butiá a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Pedro do Butiá,
Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 216, de 2005
(nº 1.449/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Pompéia a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pompéia, Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 218, de 2005
(nº 1.451/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Shalon a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Cassilândia, Estado do Mato Grosso do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 225, de 2005
(nº 1.462/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Nova Canaã Diácono Bruno Oliveira
– ACNCDBO a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Nova Canaã, Estado
da Bahia;
Projeto de Decreto Legislativo nº 226, de 2005
(nº 1.466/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Sapucaia a
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executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Sapucaia, Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 228, de 2005
(nº 1.468/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Beneﬁcente Santo Antônio a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Couto
Magalhães, Estado do Tocantins;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 231, de 2005
(nº 1.472/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão a Squadron
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Conceição do Jacuípe, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 233, de 2005
(nº 1.499/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Bastos a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Bastos,
Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 234, de 2005
(nº 1.532/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio Independência FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Piacatu, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2005
(nº 1.539/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM
Serrote Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Ipueiras, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 237, de 2005
(nº 1.452/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária “São Francisco” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alcântaras,
Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 254 de 2005 (nº
1.484/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural Capimense a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São
Domingos do Capim, Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 272, de 2005
(nº 1.544/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação dos
Moradores de Nova Rosalândia – TO – (AMNR)
a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nova Rosalândia, Estado do Tocantins;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 273, de 2005
(nº 1.508/2004, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação de Rio Maria a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Rio Maria,
Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 279, de 2005
(nº 2.359/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a autorização outorgada à Fundação de Telecomunicações do Pará
– Funtelpa para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical na cidade de Belém,
Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 289, de 2005
(nº 1.578/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Fundação Assistencial Educacional e Cultural de Petrolina – Faepe
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de 2005 (nº
998/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Comunicação (Rádio Comunitária Muaná FM)
a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Muaná, Estado do Pará; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 293, de 2005
(nº 1.406/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação da Rádio
Comunitária Gurupatuba FM de Monte Alegre a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Monte Alegre, Estado do Pará.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Educação, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) –
Pela ordem, tem a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Com revisão do orador.) – Infelizmente, parece que tem vindo de fora para dentro também certo
choque de realidade para o País. Depois da derrota
do candidato brasileiro, o Embaixador Seixas Corrêa,
para a Diretoria-Geral da OMC, Organização Mundial
do Comércio, vem outra, desta vez sem termos o voto
do Uruguai, o que prova que agimos taticamente de
maneira equivocada naquele primeiro caso. O Brasil
acaba de perder para a Colômbia a indicação do excelente e brilhante economista João Sayad, ex-Ministro
de Estado e ex-Secretário de Finanças da Prefeitura
de São Paulo, na gestão Marta Suplicy.
São dois choques de realidade numa política
externa que, a meu ver, com toda serenidade, precisa
ser rediscutida – e aí crescerá e avultará o papel da
Comissão de Relações Exteriores, no Senado, no di-
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álogo, que espero proveitoso e profícuo, com o Ministério das Relações Exteriores, para avaliarmos muito
bem por que estaria acontecendo isso e que rumos
seriam os melhores para a política externa de um País
de peso, pelo menos médio, no cenário internacional,
que é o Brasil.
Solidarizo-me com o Dr. João Sayad e digo que
perde o BID grande oportunidade de ter um excelente
homem público, do melhor nível, a dirigi-lo.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senadora Ideli Salvatti, para uma comunicação inadiável.
V. Exª tem a palavra por cinco minutos.
Em seguida, o Senador Valdir Raupp.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos, já não
diria todos os dias, mas todas as horas, muitas novidades. Não só fatos, mas também posicionamentos. Então, é bom ﬁcarmos acompanhando atentamente toda
a evolução dos fatos, das opiniões e das posições.
Mas o que me traz à tribuna hoje são algumas
questões, entre elas a revelação de uma pesquisa que
está na Folha de S.Paulo, do Datafolha, de que metade dos brasileiros não consegue citar nome de político
honesto. Portanto, estamos todos muito em baixa de
maneira geral, porque, se metade da população não
consegue identiﬁcar honestidade na atividade que
exercemos, penso que é uma preocupação generalizada para todos nós.
Mas, quando a população é instada a fazê-lo,
mesmo metade não conseguindo citar nenhum nome,
os que conseguem citar um nome colocam exatamente
o Presidente Lula como o primeiro colocado.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Quantos por
cento?
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Dezenove por cento lembram do Presidente Lula como
uma pessoa honesta. E é interessante que o segundo
mais citado ﬁca nove pontos percentuais atrás. Então,
o Presidente Lula com dezenove, e o segundo citado
com apenas dez por cento.
É importante trazer esses dados pela preocupação que traz a todos nós, porque metade não consegue identiﬁcar ninguém, nenhum político honesto, até
porque houve alguns decibéis nos debates políticos
nos últimos dias a respeito de honestidade etc. E é
muito importante lembrar como a população está enxergando a todos nós, os fatos, as situações que estamos vivenciando.
A outra questão que considero de fundamental
importância trazer é que estamos exatamente sendo
avaliados pela população em relação ao critério de
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honestidade e envolvimento com as investigações em
andamento no Congresso Nacional, nas várias CPIs em
funcionamento, algumas em verdadeira ebulição. Todos
nós temos que dar uma demonstração inequívoca da
nossa responsabilidade com os fatos, com aquilo que
está sendo apresentado e trazido pela imprensa todos
os dias – ou melhor, a toda hora –, e do nosso envolvimento e da nossa preocupação. Aﬁnal, é assim que
a população estará nos apreciando e nos avaliando,
durante esse processo, em relação a nossa atuação
e ao nosso empenho nas investigações.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago, ainda, alguns ingredientes que considero importantes. Primeiro: corrupção não tem data de vencimento. Corrupção,
quando ocorre, deixa mácula, deixa digitais, deixa o
episódio que, se não foi investigado, apurado e punido no tempo adequado, quando volta à baila –isso foi
citado aqui ontem – não prescreve, como o iogurte,
que tem data de validade, que não pode ser consumido quando passa o prazo. Ou seja, não existe o “não
investigue mais porque é assunto de antigamente”.
Acho que corrupção não tem data de validade nem
data de vencimento. Ou seja, episódios – volto a dizer
– existem muitos, vários que, infelizmente, não foram
investigados, apurados, nem os culpados punidos.
Quero dizer que também que em corrupção não
tem essa história de foco, de dizer “vamos focar só a
corrupção daqui, deste episódio”, como dito em vários jornais. Não quero personalizar, mas dizer que é
preciso investigar sem mudar o foco só porque apareceram outras questões, outros episódios assemelhados, creio que – temos que ter bastante clareza disto
– não é por aí.
O outro ponto se refere a não se fazer blindagem.
Gostaria de deixar muito claro, porque, como estamos
on-line – pelo visto a TV Senado e a TV Câmara acompanham os nossos trabalhos no Congresso Nacional
pior do que em ﬁnal de Copa do mundo –, quem tentar fazer blindagem realmente terá muita diﬁculdade
depois para se expressar.
Existe algo que volto à tribuna para ressaltar de
forma inequívoca: o compromisso com a investigação,
com a apuração dos fatos, com a punição de todos os
atos de corrupção, sem fazer blindagem, sem essa
lógica de não mudar o foco. Nós conquistamos, neste
País, instituições democráticas, uma Constituição e
uma legislação que estão em vigor, e que ninguém
tenha a tentação de se contrapor a elas ou querer fazer subterfúgios para trilhar caminhos tortuosos para
qualquer coisa.
Luiz Inácio Lula da Silva, dos políticos honestos,
é o mais citado. Foi eleito por 53 milhões de brasileiros,
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conquistou um mandato de quatro anos e vai cumprir
o mandato de quatro anos.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Será
reeleito ou não, pela Constituição e, volto a dizer, pelo
povo nas urnas. Se ele entender que deve se candidatar
à reeleição, será o povo brasileiro que lhe concederá
ou não um novo mandato.
E não cabe a ninguém dizer aqui que respeitaremos a decisão do povo se o reeleger, até porque não
há outra alternativa. Não há outra alternativa a não ser
respeitar aquilo que o povo decide nas urnas. Nenhum
outro caminho que não seja o respeito à decisão do
povo nas urnas cabe mais neste País. Não cabe mais.
Nós já superamos isso.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – É possível
conceder um aparte, Senadora?
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Acho
que não, porque estou com o meu tempo esgotado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP. Fazendo soar a campainha.) – Eu já prorroguei seu tempo
por dois minutos e gostaria que V. Exª concluísse.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Mas
dois Senadores me pedem aparte.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Eles terão oportunidade de falar. V. Exª está falando
para uma comunicação inadiável.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Senador César Borges, estou falando para uma comunicação inadiável. Até poderia retomar o assunto depois.
Só quero aﬁrmar, porque tenho...
O Sr. César Borges (PFL – BA) – V. Exª não
gosta do debate. É bem verdade isso.
SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) – Se
V. Exª ﬁzer questão de conceder apartes, posso conceder mais um minuto, desde que sejam rápidos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Concedo o aparte ao Senador César Borges e ao Senador
Sibá Machado, rapidamente, para eu poder concluir e
não dizerem que eu estou fugindo do debate.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Primeiro, quem
não respeitava o resultados das urnas era o Partido
de V. Exª, que pregava “Fora FHC”. Nós não pregamos
isso. Nós fazemos uma oposição democrática. Segundo, para o Presidente da República, que está na mídia
todos os dias, só ter 19% da população brasileira que
o aponta como honesto – ou seja, 81% acham que ele
é desonesto – é realmente estarrecedor. Eram apenas
essas observações, dizendo que V. Exª tem melhorado muito, tem saído daquela posição de querer blindar
as pessoas. Continue nessa linha que V. Exª vai bem.
Muito obrigado pelo aparte, Senadora.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Senador César Borges, em primeiro lugar, a teoria de
“Fora FHC” foi muito debatida dentro do PT e não foi
tese vencedora nas instâncias do Partido. Parcela de
militantes do PT levou essa bandeira, à revelia das
decisões majoritárias do Partido.
Em segundo lugar, a pesquisa Datafolha não diz
que 19% considera o Presidente Lula honesto e que
81% o consideram desonesto. Não! Senador César Borges, a pesquisa Datafolha diz que metade dos brasileiros não apresenta nenhum político honesto. Portanto,
isso é grave para todos nós. Dos que lembraram algum
político honesto, 19% citaram o Presidente Lula.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – E o
segundo nome citado tem 9% a menos ainda que o
Presidente Lula.
Então, para que não paire nenhuma dúvida, não
quero trazer ao debate meramente a questão da honestidade, mas o debate do respeito às instituições,
ao direito do povo, porque é dele que emana o poder.
Em nossa Constituição, está colocado que é do povo
que emana o poder. Portanto, se o povo elegeu o Presidente Lula por quatro anos, este mandato dado pelo
povo será respeitado. E, se o povo der o direito ao Presidente Lula de reeleição, tem de ser respeitado.
Outros caminhos, quaisquer que sejam, são caminhos que este País não voltará a trilhar, porque nos
custou muito reconstruir a democracia, Senador Romeu
Tuma, foi muito dolorosa e muito difícil a reconstrução.
Talvez haja pessoas que sintam saudades. Eu não tenho e a ampla maioria da população não tem e quer
respeitar a democracia e o direito de o povo votar.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra, como inscrito, por dez minutos,
ao Senador Valdir Raupp.
Em seguida, falará o Senador Marco Maciel.
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª se importa de
ﬁcar no lugar da Senadora Serys Slhessarenko?
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Pois não.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Como
o debate está muito bom, salutar, quero saber se V. Exª
pode me inscrever para uma comunicações inadiável
ou como Líder do Bloco.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª será o próximo a falar para uma comunicação
inadiável.
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presidente, pela ordem, antes do Senador Valdir Raupp,
com a licença de S. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Pois não.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Quero apenas secundar as
palavras do Senador Arthur Virgílio quanto ao Ministro
João Sayad. Em verdade, trata-se do melhor nome que
poderia ter sido apreciado naquele conclave e, lastimavelmente, não foi aceito.
Estou no convencimento de que os países que
derrotaram o nome do Dr. João Sayad – e o ﬁzeram
com toda liberdade e soberania – cometeram um grave
erro. João Sayad não é apenas um técnico de grande
valor, mas, sobretudo, um homem público de grande
experiência, que teria uma contribuição signiﬁcativa
a dar a toda a América Latina com sua presença na
Presidência do BID.
Lamento, portanto, muito que a América Latina
tenha perdido a contribuição de um homem de tamanha competência.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Pela ordem, Senador, lembrando que há um orador
na tribuna, peço que sejam bastante rápidos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, V. Exª disse que a Senadora Serys Slhessarenko estaria inscrita para falar após?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Deixe-me explicar. Cedi o meu lugar a S. Exª, que
trocou com o Senador Eduardo Suplicy. Então, estou
cedendo o meu lugar ao Senador Marco Maciel e V.
Exª fala no lugar da Senadora Serys Slhessarenko, ou
seja, do Senador Eduardo Suplicy.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Certo.
Depois de quantas pessoas?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Depois do Senador Eduardo Suplicy é V. Exª.
Deixe-me contar, desculpe-me, Senador!
Senador Marco Maciel, no meu lugar; Senador
Luiz Otávio, ausente; Senador João Batista Motta,
ausente; Senador Antonio Carlos Magalhães, que já
falou. Senadores Eduardo Suplicy, Leonel Pavan e
Arthur Virgílio.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Então, está claro.
Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp por
dez minutos.
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O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o nosso País, desgraçadamente, já se acostumou a ﬁgurar no topo da
lista das nações mais desiguais do mundo. Parece
que já perdemos a capacidade de nos chocar com a
brutal concentração de renda e com as gritantes disparidades sociais que assolam a maior Nação latinoamericana.
Talvez, o que os nobres Senadores aqui falaram,
sobre um candidato brasileiro a uma vaga na Organização Mundial do Comércio, que não conseguimos
emplacar, tenha sido em função de um pouco de inveja
que as outras nações sul-americanas têm do nosso
País, do nosso querido Brasil, pelo tamanho, pela pujança do Brasil.
Somos detentores da décima quarta maior economia do mundo. Possuímos enormes extensões de
terras produtivas, condições climáticas extremamente favoráveis e um forte sentimento nacional que nos
une e fortalece. Todavia, a despeito de tudo isso, ainda
estamos longe de minimamente amortizar a imensa
dívida social que contraímos com os excluídos e miseráveis deste País.
Basta de falatórios bonitos, relatórios coloridos e
retórica vazia! O que precisamos realmente para acabar com o fosso de desigualdade que existe em nosso
País é de um planejamento sério e da formatação de
políticas públicas que transformem em prioridade nº
1 a busca pela justiça social.
E devemos começar, Sr. Presidente, pela política tributária que praticamos; ou melhor, pela política
arrecadatória, que é verdadeiramente o que os governos praticavam e ainda praticam. A fúria desenfreada
e ensandecida de arrecadação por parte do Estado
brasileiro acaba por deixar em segundo plano a justiça tributária. Isso sem falar, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na taxa de juros, que já foi mencionada
aqui hoje: 19,75%. Ninguém agüenta! Talvez seja até
por isso que muitas empresas ajam pelas vias ilegais
da sonegação, porque não agüentam o pagamento
dos juros. Creio que este País não suporta mais essa
taxa de juros. Talvez se estivesse hoje a 12%, isso seria
de bom tamanho, embora ainda fosse uma alta taxa,
mas talvez as empresas brasileiras e o nosso povo
estivessem em melhores condições. Hoje, os impostos são mais de 40%, como disse V. Exª, e a taxa de
juros, mais de 19.75%. É muito pesado para que as
nossas empresas, para que o nosso comércio possa
sobreviver. O que não dizer do cidadão comum, que
precisa recorrer ao banco muitas vezes?
No Brasil, Srªs e Srs. Senadores, segundo dados
do Instituto Brasileiro de Política Tributária (IBPT), 49%
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da arrecadação vem de tributos indiretos, que incidem
sobre os bens e serviços, agravando o consumo. Para
se ter uma idéia, nos Estados Unidos da América, a
mesma categoria de tributos responde por cerca de 16%
do total e, no Japão, essa cifra é de apenas 11%.
Ainda segundo o IBPT, 76% da arrecadação brasileira provém de tributação que recai sobre os salários
e o consumo. Ora, não é difícil compreender que tal
situação prejudica gravemente as famílias dos estratos
inferiores de renda, que gastam praticamente tudo o
que recebem em bens de consumo. Ademais, na incidência dos tributos indiretos, não há progressividade
em grau adequado ou proteção ao economicamente
desfavorecido.
Sr. Presidente, o fato é que quem trabalha e produz neste País é duramente atingido pela gula arrecadatória do Governo, mas quem especula e vive do
mercado ﬁnanceiro é agraciado com as benesses de
um paraíso ﬁscal.
Segundo especialistas em tributação, tal opção
se deve a uma postura comodista por parte do Estado. Realmente, é muito mais fácil, do ponto de vista da
arrecadação e dos mecanismos de ﬁscalização, agravar o consumo e o salário do que o capital. Este, pelo
seu caráter arredio e volátil, mostra-se extremamente
escorregadio ao controle ﬁscal.
Essa distorção também é apontada por estudo
realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Nele, veriﬁcou-se que a carga dos tributos
diretos que incidem sobre as famílias com rendimento
per capita superior a R$2.700,00 mil, cujos recursos
vêm predominantemente da venda de ativos e das aplicações de capital, representa apenas 5%. Por outro
lado, nas famílias de assalariados com rendimento per
capita de R$129,00, esse número passa de 6%.
Não dá mais para suportar tal desproporção, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Torna-se urgente
reformularmos, por completo, a maneira como tributamos o trabalho produtivo no Brasil, que hoje onera o
consumo e “alivia” o capital especulativo.
Além disso, Srªs e Srs. Senadores, precisamos
combater, com rigor e determinação inabaláveis, a
corrupção e a sonegação em nosso País, essas verdadeiras chagas que, desgraçadamente, sangram tantos
bilhões de reais em recursos públicos.
De forma alguma podemos transigir com a sonegação ou com qualquer forma de corrupção. É dever
indelegável do Estado combatê-las implacavelmente,
porém sempre dentro dos limites e de acordo com os
princípios democráticos do Estado de Direito.
Vimos, recentemente, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, operações realizadas pela Polícia e pela
Receita Federal contra grandes empresários suspei-
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tos de sonegação, operações que suscitariam grande
polêmica. Muitos viram, ali, espalhafato e pirotecnia
não condizentes com a sobriedade e a cautela que a
situação exigia.
Honestamente, Sr. Presidente, entendemos que,
de fato, o espetáculo e os holofotes são totalmente
dispensáveis, no sentido de se preservar as garantias
constitucionais de proteção e inviolabilidade à imagem
do suspeito. Porém, consideramos imprescindível que
o combate a esse tipo de delito e de delinqüentes continue e se aprofunde cada vez mais. Aﬁnal, sem revanchismo, voluntarismo ou demagogia barata, precisamos
passar este País a limpo.
Creio que é chegada a hora de passarmos o País
a limpo. Temos hoje uma grande oportunidade para isso,
e há um dito popular muito antigo que diz que “há mal
que vem pra bem”. Acredito, sinceramente, que esse é
um mal – um mal grande –, mas que talvez tenha vindo
para o bem deste País, para que se tenha o oportunidade de passar o País a limpo neste momento.
Srªs e Srs. Senadores, a mensagem que aqui
quero deixar é a de esperança em um futuro melhor
para o Brasil e para os brasileiros. Esperança de que
um dia consigamos quitar a nossa imensa dívida social e diminuir a concentração de renda ora existente;
esperança de que possamos ter um sistema tributário
mais justo e mais eﬁciente; esperança de que a corrupção e a sonegação não sejam mais regras, mas
exceções duramente punidas; e, sobretudo, esperança
de que tais palavras, ﬁnalmente, saiam do papel para
orientar ações e políticas públicas, a ﬁm de que sejam
concretizadas para o bem da nossa Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado a V. Exª, por ter cumprido o tempo.
A Presidência do Senado comunica que a sessão não deliberativa de amanhã será realizada às
dez horas.
Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel,
por permuta com o Senador Romeu Tuma, por dez
minutos.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna, na tarde de hoje, para fazer um
registro sobre a aprovação, ocorrida no dia 13 deste
mês, de emenda constitucional do Parlamento chileno que, a meu ver, tem um grande e forte simbolismo,
pois representa a conclusão do processo de transição
para o Estado democrático de direito por que passa a
marcar a vida da República do Chile.
Essa emenda constitucional, que será promulgada em 16 de agosto de 2005, tem, como disse, um
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grande simbolismo, além de preceitos importantes,
posto que deixa evidente que o Chile passa a viver
uma democracia sem adjetivos, isto é, na sua plena
e ampla acepção.
Como sabe V. Exª, Sr. Presidente, o processo de
transição para a democracia do Chile foi diferente do
percorrido pelo Brasil. Aqui, iniciamos o processo de
transição investindo na abertura institucional, que não
foi curta mas muito longa, e conseguimos concluí-la
com a Constituição de 1988. É lógico que muito concorreu para a abertura política no Brasil a aprovação
da Emenda Constitucional nº 11, de 1978. Então, a
partir de 1978 o Brasil reingressou no Estado de direito
e, com a Constituição de 1988, passamos a viver no
Estado de direito democrático.
No Chile tal não ocorreu. Lá, a transição se deu
primeiro no plano da economia. Logo foram adotadas
medidas voltadas para a estabilidade econômica, de
combate à inﬂação, criar uma legislação que assegurasse a certeza para os investidores e não foi por outra
razão que conseguiu – e talvez seja o único país da
América do Sul que o obteve – o chamado investiment
grade, ou seja, o nível A de investimento. Isso explica
por que o Chile progrediu tanto nos últimos anos sob
o ponto de vista econômico, de inclusive ter um acordo
comercial com os Estados Unidos, possuir um vínculo
também com o Mercosul e ser um de seus membros
associados.
De alguma maneira, o processo chileno foi diferente do brasileiro e, se eu quisesse compará-lo com
o de outros países, eu diria que o projeto andino foi
semelhante ao que está acontecendo – perdoem-me
a comparação e talvez possa parecer estranha –, na
China. A China partiu para, primeiro, abrir a sua economia, mas mantendo a questão democrática e, em
segundo plano, daí por que se diz que naquele país
há um regime fechado, convivendo com dois sistemas
econômicos, o capitalista e o socialista.
O Chile, obviamente, não conheceu algo sequer
próximo do modelo chinês, mas é fato de que houve
uma preocupação, primeiramente, com a abertura
econômica, que foi extremamente exitosa.
No Brasil, somente começamos a buscar na abertura econômica depois da Carta de 1988 e conseguimos, ﬁnalmente, em 1994, dar um grande passo com
a aprovação do Plano Real, permitindo que, ao lado
da estabilidade política, passássemos a gozar também
da estabilidade econômica.
O Plano Real, podemos dizer, porque já transcorreram 11 anos do seu lançamento, é a mais bem
sucedida experiência de estabilidade econômica que
conheceu o País. O Plano Real, tenho insistido nisso,
representou mais do que a introdução de uma nova
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moeda; representou, também, a adoção de uma série
de medidas que nos livraram da inﬂação e garantiramnos uma maior higidez, uma melhor saúde da nossa
economia. Ele foi sucedido por uma série de leis extremamente importantes: ligadas à privatização, que
impulsionaram em muito a economia, trazendo investimentos do exterior para o nosso País; relacionadas ao
controle dos gastos dos entes federativos, sobretudo
Estados e Municípios, de que é testemunho a Lei de
Responsabilidade Fiscal; e o aparecimento das agências reguladoras, que se voltam para dar estabilidade
ao processo econômico e ampliar a certeza jurídica
do investidor. As agências são entes do Estado e não
órgãos do Governo, e sabemos que o Estado permanece e o Governo passa.
Tudo isso fez com que o Brasil desse um salto
qualitativo muito importante no campo da estabilidade
política, que, conjugada com a estabilidade econômica,
assegurasse melhores condições para o nosso povo
e, também, por que não destacar, com repercussões
no exterior. Hoje, o Brasil é percebido lá fora, graças
à estabilidade econômica e à estabilidade política, de
forma privilegiada, de forma mais positiva.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permite V. Exª
um aparte?
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço com
prazer V. Exª, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Marco Maciel, quero apenas observar que estudo e já li
livros sobre o Presidente Lagos, do Chile. Ele foi, como
V. Exª, Ministro da Educação. Isso tudo é conversa
do Duda Mendonça. Nós estamos muito atrasados.
Antes, no Chile, eram obrigatórios oito anos de ensino. Ele aumentou esse tempo para 12 anos – V. Exª,
que foi Ministro da Educação, veja a falácia. Assim, a
valorização do Chile foi sobretudo pela educação e
pela cultura. Vou dar um exemplo a V. Exª: Fernando
Henrique Cardoso, aquele que estava bonitão ontem,
aparecendo na televisão, fez um curso em São Paulo,
mas sua formação foi no Chile – Cepal. Ele passou
sete anos, assim como sua mulher, que era bolsista,
numa boa, estudando. Seis anos são a duração de um
curso de Medicina. Depois, sabido, ele foi para Paris e
para os Estados Unidos, mas a sua grande formação
cultural foi feita na Cepal. Então, o Chile agora tem
outra lei, Senador Marco Maciel. Todo chileno tem de
saber duas línguas. E o mais bonito que achei lá não
foi o vinho, que é bom, e as chilenas, que são bonitas.
O mais bonito é o povo. Romeu Tuma, a gente na rua
ouve todo mundo dizer: a polícia daqui não é corrupta.
Não podemos dizer isso do nosso Brasil.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Nobre Senador Mão Santa, só quero dizer a V. Exª que, em parte,
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o êxito do Chile se deve a uma continuidade política que
houve, porque lá as lideranças políticas dos diferentes
partidos ﬁzeram o chamado “pacto de concertação”,
que permitiu fazer com que, independentemente do
partido que esteja governando o Chile, regras básicas
no plano democrático e no plano econômico sejam
observadas. Isso começou com o Presidente Patrício
Aldin; depois, prosseguiu com Eduardo Frei, ﬁlho do
ex-presidente, também de mesmo nome e agora, como
lembrou V. Exª, com Ricardo Lagos. Eram mandatos
de seis anos e se permitiu que, da década de 1980
aos nossos dias, houvesse uma certa continuidade no
plano político e no plano econômico.
Desejo, Sr. Presidente, agora, para não me alongar em consideração, fazer algumas observações das
medidas aprovadas no Chile, que concluirão o processo de sua transição para a democracia.
A duração do mandato presidencial diminui de
seis para quatro anos, sem reeleição imediata. O Presidente da República prestará à Nação conta anual do
exercício do seu mandato, perante o Congresso Nacional, no dia 21 de maio. É restituída ao Presidente
da República a faculdade de remover os comandantes
em chefe das Forças Armadas, como o Diretor Geral
dos Carabineiros (polícia nacional, mediante decreto,
informando ao Senado da República. O Presidente
da República poderá decretar Estados de Assembléia
(casos de guerra exterior) ou de Sítio (casos de guerra interna) com o acordo do Congresso Nacional, no
prazo de cinco dias. Cumprido esse prazo sem pronunciamento do Congresso Nacional, entender-se-á
aprovada a declaração do Presidente.
Com relação do Poder Legislativo, foram extintos os senadores designados e vitalício (a partir de 11
de março de 2006), ﬁcando o Senado da República
composto por 38 senadores. A Câmara dos Deputados
poderá criar comissões parlamentares de inquérito a
requerimento de 40 dos seus integrantes. As comissões de inquérito poderão convocar ministros de Estado, funcionários públicos ou de empresas estatais,
com obrigação de comparecerem.
À Corte Suprema corresponderá a superintendência diretiva correcional e econômica dos tribunais
militares em tempos de guerra. O Ministério Público lá
chamado Fiscalia Nacional, como ocorre na Espanha
e na Itália, recebeu novo tratamento. Para remoção de
Fiscal Nacional, cuja idade limite é 75 anos, necessita
o voto da maioria dos integrantes da Corte Suprema.
Serão chilenos os ﬁlhos de pai ou mãe chilenos nascidos em território estrangeiro.
O Tribunal Constitucional é aumentado para 10
ministros, sendo 3 de nomeação do Presidente da República, 2 pelo Senado, 2 pela Câmara dos Deputados
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e três nomeados pela Corte Suprema de Justiça, com
mandatos de nove anos. O Controlador Geral da República tem função por 8 anos e idade máxima de 75
anos. O Conselho de Segurança Nacional será apenas
um órgão assessor do Presidente da República.
Como eu disse, essa reforma constitucional deverá ser votada em último trâmite pelo Plenário do Congresso chileno, no dia 16 de agosto de 2005. Com isso,
o Chile terá concluído o seu processo de transição para
a democracia. E não podemos deixar de aproveitar esta
ocasião para cumprimentar o Governo e povo chilenos
pelo progresso alcançado e dizer que realmente isso
dará ao Continente sul-americano outro bom exemplo, porque, na América do Sul, ainda padecemos de
instituições não consolidadas em muitos países, e o
Chile, a exemplo do que ocorre no Brasil, certamente
poderá fazer com que se crie cada vez mais uma cultura democrática na região e se criem condições para
constituir instituições cada vez mais robustas.
Enﬁm, momentos como os que vive o Chile são,
portanto, momentos positivos e comprovam também
que as crises têm um sentido docente, as crises ensinam e não representam, como disse certa feita Gilberto Melo Kujawski, decadência; pelo contrário, podem ser momentos de reﬂexão e, conseqüentemente,
de enriquecimento cívico do povo e de fortalecimento
das instituições.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) –
Senador Marco Maciel, pergunto: como já prorroguei por
cinco minutos, mais dois minutos são suﬁcientes?
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Sr. Presidente, ao concluir, eu gostaria de voltar a chamar a
atenção para a necessidade de continuarmos investindo na estabilidade institucional. As instituições políticas sofrem, aliás, no mundo todo, críticas generalizadas. As próprias práticas políticas são vistas como
insuﬁcientes para superar os desaﬁos do presente e
ineﬁcazes para afrontar os problemas do futuro. Não
estou aludindo somente aos instrumentos tradicionais
e seculares de representação, ao princípio de separação de poderes ou a modelos em confronto com a
estruturação do poder, como o presidencialismo, o
parlamentarismo ou modelos mistos, como é o caso,
por exemplo, do semi-presidencialismo, praticado de
forma mais visível na França e em Portugal – apenas
para dar dois exemplos. Reﬁro-me também às demais
instituições do Estado, como o Judiciário, tido em quase
todo o mundo como adequado para cumprir a função
jurisdicional necessária, mas incapaz de promover a
justiça que a sociedade reclama. Em outras palavras,
é a própria legitimidade democrática que está em cau-
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sa. Não são apenas as instituições políticas que estão
em crise, mas, igualmente, as instituições econômicas
também – é importante lembrar.
Nunca houve tanta prosperidade mundial, mas,
em compensação, nunca houve tanta incerteza com
relação ao futuro, pois a pobreza continua a crescer e
a desigualdade entre as nações e as desigualdades
intranacionais também crescem, ampliando o fosso
entre ricos e pobres. Na escala social, esse ambiente
se revela em questões como solidariedade e coesão,
desenvolvimento, exclusão, proteção de minorias, equilíbrio ecológico, migração, saúde, educação, moradia
e alimentação.
Há, como certa feita aﬁrmou Gilberto Amado, uma
distonia entre as instituições políticas e o meio social.
Além disso, existe uma incontestável distonia também
entre o diagnóstico plausível e as soluções possíveis.
Essas crises exigem de nós, políticos especialmente,
algo além de imaginação e ousadia. Exigem, em última
análise, a capacidade de inovarmos as bases éticas
das instituições sob as quais vivemos, para ajustá-las
às experiências e às esperanças da sociedade. Tal nos
leva a concluir que estamos sendo mais atentos aos
diagnósticos do que ao prognóstico.
Considero, por ﬁm, Sr. Presidente, que a legitimidade do poder contemporâneo não se esgota na sua
investidura, mas decorre, também e sobretudo, do seu
exercício. A legalidade da origem de todo poder político
é apenas aspecto formal da sua juridicidade. O aspecto
institucional de seu desempenho está cada vez mais
condicionado ao seu exercício, ou seja, se quisermos
dizer de forma mais direta, o poder será tão mais legítimo quanto mais seu desempenho corresponder,
ao que os especialistas chamam de imagem social
do poder, isto é, corresponder à expectativa que dele
tenha o conjunto dos cidadãos.
Isso implica, portanto, Sr. Presidente, mudança
nos fundamentos da política e, do mesmo modo, pode
ser aplicado às bases da economia.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy,
por dez minutos, por permuta com a Senadora Serys
Slhessarenko.
Em seguida, falarão os Senadores Leonel Pavan
e Arthur Virgílio.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de fazer o registro do requerimento
que estou encaminhando, juntamente com o Deputado
Fernando Gabeira, à Comissão de Relações Exterio-
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res do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
nos termos do Regimentos Internos das duas Casas,
para que o Ministro Celso Amorim, em reunião conjunta das Comissões, preste esclarecimentos sobre
as providências que o Governo está implementando
junto ao Reino Unido, visando a solucionar o episódio
relativo à morte do brasileiro Jean Charles de Menezes, e sobre as medidas que o Ministério das Relações
Exteriores vem adotando em defesa dos brasileiros
residentes ou em trânsito no exterior; também para
que, na mesma oportunidade, S. Exª explique o estágio atual das negociações para a libertação do engenheiro brasileiro José Carlos de Vasconcelos Júnior,
seqüestrado no Iraque.
A família do engenheiro tem procurado o Presidente Lula para que Sua Excelência próprio se empenhe em obter informações sobre se está vivo, se está
de fato sob controle dos rebeldes no Iraque.
Pela experiência, pelos fatos que têm ocorrido
nos últimos anos, quando Chefes de Estado – como
o Presidente Chirac, da França, o Presidente Berlusconi, da Itália, e os Chefes de Estado do Japão e da
Austrália – empenharam-se pessoalmente, houve a
possibilidade de libertação de cidadãos daqueles países e de sua volta ao seio da família.
Jean Charles de Menezes, um inocente brasileiro
de 27 anos, que nada tinha que ver com os atentados
terroristas, infelizmente foi morto no metrô de Londres
com sete tiros desferidos contra sua cabeça. Ele, que
estava em situação normal e regular na Inglaterra e que
não tinha cometido qualquer delito de natureza grave,
foi simplesmente perseguido pela polícia do metrô de
Londres e acabou sendo morto. O corpo de Jean Charles de Menezes está vindo de Londres para o Brasil e
deverá chegar amanhã a Minas Gerais, à sua cidade,
Gonzaga, onde toda a população o receberá.
Renovo a palavra de solidariedade à sua família.
Avalio que será muito importante que as Comissões
de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal ouçam o Ministro Celso Amorim a
respeito das providências relativas a ambos os casos:
de José Chaves de Menezes e de João José Vasconcelos Júnior.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan por
dez minutos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, tenho percorrido
o meu Estado, Santa Catarina, e mantido conversas
com os catarinenses justamente sobre os trabalhos
dos Senadores, do Congresso Nacional. Dizia e digo
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seguidamente, até por telefone, que estamos no período de julho, no recesso, trabalhando sem aquela
remuneração extraordinária. E o fazemos, porque é o
nosso compromisso, a nossa missão.
Toda a conversa se relaciona à questão do mensalão, de todas essas falcatruas que estão ocorrendo
com o atual Governo Federal. Muitos me questionam:
e o PSDB? Por que ocorreu isso em 1998? Por que
ocorreu isso em 1997? E respondo: aquilo que empresas ﬁnanciaram em campanhas passadas é até uma
questão que pode ser discutida. Mas o que estamos
discutindo hoje não é o que ocorreu em ﬁnanciamento
de campanha do Estado A ou B; do PT ou do PSDB
ou do PFL ou do PMDB. Estamos discutindo hoje as
minúcias de roubos dos cofres públicos; os contratos
milionários que ocorreram recentemente com os Correios; os contratos milionários, sobre os quais se coloca
um ponto de interrogação enorme – se lícitos ou ilícitos
–, com o IRB – Instituto de Resseguros do Brasil; os
contratos dessa grande entidade pública do nosso País,
que é o Banco do Brasil, cujos funcionários merecem
nosso respeito e reconhecimento. Estamos discutindo
se esses contratos eram legais ou ilegais.
Os temas de discussão são a Petros, Instituto de
Previdência da Petrobras, os contratos, as liberações
de recursos, as denúncias de roubo que envolvem a
Secom, Secretaria de Comunicação da Presidência
da República, os benefícios a determinadas pessoas ligadas ao Governo. Hoje se discute se tudo isso
serviu para cooptar, para comprar a consciência de
Deputados, a ﬁm de que votassem a favor dos projetos
do Presidente Lula. É essa a discussão que estamos
fazendo hoje, no Congresso Nacional.
Não se trata de buscar coisas eventuais, dúvidas,
suspeitas do passado, mas de discutir o presente, que
abala a moral deste Governo, que prometeu administrar com lisura, ética, seriedade, honestidade, transparência e exercer um governo democrático. Estamos
discutindo o presente, o que está ocorrendo agora, à
frente de nossos olhos, coisas palpáveis.
É bom dizer que tentam levar tudo para a mesma
vala e confundir a opinião pública. Tentam trazer outros
temas, para diminuir toda a corrupção e os desmandos
que estão ocorrendo neste Governo. Não vamos fugir
do debate, mas a sociedade não pode ser enganada.
Não podemos misturar tudo isso, como se tudo fosse
a mesma coisa. Tem-se de ﬁscalizar o que ocorreu
no passado, tem-se de punir, se houve envolvimento
ilícito, mas não vamos misturar isso com o que está
acontecendo no presente, no momento e justamente
com o governo do PT.
Até há poucos dias, meu querido Senador Mão
Santa, nobre Presidente Romeu Tuma, uma pessoa
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respeitada nesse Brasil, diziam que era golpe, que
tudo que estavam falando era mentira, que não havia
provas, que o PT não rouba e não deixa roubar. Vimos
lágrimas de pessoas dizendo: “A direita quer destruir o
PT; a Oposição quer impedir que se governe; a Oposição quer tirar proveito da situação”. Vimos as lágrimas
de uma pessoa muito próxima do Presidente, que viaja
e que viajou com o Presidente, que aconselhou e vem
aconselhando há muitos anos o Presidente.
Ora, ouvimos as pessoas dizerem aqui: “Não vamos aceitar que o PT seja abatido por coisas que não
faz e que nunca fez”. Hoje, estamos vendo os próprios
integrantes do PT admitindo que o seu partido precisa
resgatar a ética, a dignidade, a transparência, a honra.
Os integrantes do PT estão pedindo a lavagem dessa
sigla. Nem todos do PT; nem todos do PT! É claro que
a grande maioria são pessoas trabalhadoras, honestas; mas os líderes, a elite do PT, a elite que o Lula
fala, a elite está envolvida até o pescoço. Aqueles que
estavam e ainda estão em volta do Presidente estão
envolvidos conforme o que a imprensa já noticiou,
conforme a CPI mostrou.
Vou dar um aparte com muita honra ao nobre
Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Leonel
Pavan, estamos em 27 de julho. Deus fez a natureza,
Camboriú, mas V. Exª foi o melhor administrador que
houve lá – três vezes Prefeito. Eu sou testemunha. É
um dos pólos turísticos mais importantes do Sul, porque no Norte é o litoral do Piauí, o Delta. Tenho 62
anos de idade, Senador Romeu Tuma, e nunca deixei de ir lá nessa época. Estamos aqui de vigília, de
vigília porque nunca dantes, nunca jamais neste País
houve tanta corrupção. Acompanhamos a história: as
Capitanias Hereditárias, o Governo-Geral, a Monarquia, a República; vimos um Presidente da República
ser levado ao suicídio, outros renunciarem, outros os
canhões botaram para fora, outro o Plenário do Congresso botou para fora, mas nunca esteve tão podre a
política do Brasil. Lembro-me de Shakespeare, quando, no seu livro, ele diz: “Há algo de podre no reino da
Dinamarca. É melhor ser um mendigo em Nápoles do
que rei da Dinamarca”. Que diria Shakespeare diante da podridão do Governo que está aí? Agora, digo
a V. Exª que não perdi em vão meus banhos de mar
no meu litoral do Piauí, onde V. Exª é convidado pelos
prefeitos para dar curso de turismo. O exemplo, a luta
e a vida de Romeu Tuma, que jamais pensou encontrar
mais bandido nesse Congresso do que lá nos bairros
pobres de São Paulo, nas favelas do Rio, na marginalidade que ele enfrentou tão bem quando Chefe da
Polícia Federal. Então, serão afastados. Obedecemos,
sobretudo, antes da Constituição, que está aqui, à lei
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de Deus que diz: “Não roubarás”. Aprenda pelo menos
isso, Presidente Lula.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agradeço o aparte do Senador Mão Santa e o incorporo ao
nosso pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Prorrogo o tempo de V. Exª por cinco minutos.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agadeço,
nobre Senador Romeu Tuma.
Ouvi dias atrás um pronunciamento do Presidente. Sabe V. Exª que, quando ele se pronuncia, chego a
pensar: “puxa, será que o Lula não sabia?” Mas se não
sabia, o que ele estava fazendo? Viajando? Onde ele
estava que não cuidou da própria casa nem de seus
ﬁlhos, nem daqueles que o aconselham?
Ele dizia o seguinte: “Não existe homem mais
honesto do que Lula”; e falava mais: que não existe
ninguém, homem ou mulher, com maior biograﬁa do
que a dele para falar em ética. E, quando ele falou isso,
ﬁquei pensando o seguinte: a Santa Madre Teresa de
Calcutá, o Santo João Paulo II, se vivos, o que iriam
dizer? Se não existe ninguém que possa dar aula ou
que possa falar em ética ou que seja mais ético que
Lula, o que vai dizer o novo Papa Bento XVI, se o Lula
falou que não existe uma mulher nem um homem que
possa falar em ética com ele? O que dizer o Nelson
Mandela e milhares de brasileiros tão honestos quanto o Lula?!
O Lula deveria meditar um pouco. É ético prometer e não cumprir? É ser ético cobrar o dinheiro da
Cide, aquele imposto do combustível que pagamos
quando abastecemos nossos veículos, e não investir
em rodovias? É ético o Presidente dar apenas 0,1%
de aumento ao salário dos servidores públicos e não
cumprir quando prometeu dobrar o salário mínimo?
Eu perguntaria ao Presidente se ele já andou pelas rodovias do nosso Brasil, já que ele lamentou que
tinha vergonha de saber que, no passado, não se fez
nada pelas rodovias do Brasil. Será que ele está percorrendo as rodovias do Brasil? Ele está terminando o
seu mandato e as nossas rodovias estão deterioradas,
estão acabadas, não se faz nada para investir.
Ora, é ético investir 0,6% em saneamento? Não
cumprir com o Orçamento? Não atender o Orçamento do Congresso, dos Deputados e dos Senadores? É
ético não atender os prefeitos das cidades do interior?
É ético prometer um plano para acabar com a fome
no Brasil, gastar dinheiro com mídia e não investir? É
ético gastar milhares de recursos para gerar o primeiro
emprego e só gerar um emprego na Bahia?
Ora, para falar em ética, Sr. Presidente, é preciso
cumprir o que se prometeu.
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Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, leio trecho de um
e-mail que recebi do Sr. Ilton Carlos Dellandréa, desembargador aposentado de Santa Catarina:
Por isto, de igual para igual, tenho, sim, coragem
de lhe dizer que o senhor não tem o direito de subir
num palanque e tentar impor-se como dono absoluto
da ética, da honestidade e da moral. O senhor não é o
único nem o último brasileiro honesto. A grande maioria
está na mesma situação que o senhor e eu. Estamos
no mesmo nível de igualdade. Por isto, ninguém, nem o
senhor, têm autoridade de nos lançar advertências de
palanque ou de nos desaﬁar promovendo-se às nossas
custas. A grande diferença, Senhor Presidente, é que
nem todos conseguiram juntar ao seu redor tantos homens que não detêm essas mesmas qualidades. Poucos presidentes deste país conseguiram se assessorar
de tantos corruptos, de tantos desonestos, de tantos
aéticos e amorais quanto o senhor conseguiu.
Esse é o e-mail que nos manda Ilton Carlos
Dellandréa, desembargador aposentado de Santa
Catarina.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– O tempo já se esgotou e já o prorrogamos por duas
vezes.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Mas quero lembrar lá da Inglaterra. Thatcher, a primeira dama, a
Dama de Ferro, disse muito bem – Lula, aprenda – que
quando uma senhora precisa dizer que é honesta, ela
tinha dúvidas.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, quero ﬁnalizar. O Senador Arthur Virgílio não
está presente ainda, está chegando, então, concedame mais um minuto.
Quero dizer ao PT e ao Presidente Lula que não
vamos fazer o “Fora, Lula” porque Tarso Genro, o atual
Presidente do PT, fez isso quando Fernando Henrique
Cardoso era o Presidente da República. Torcemos muito
pelo PT, torcemos muito para que essa CPMI levante
os culpados, mas precisamos puni-los, e o Presidente poderia ajudar-nos. Já que defende tanto a ética e
é um homem ético, ajude-nos a denunciar, a mostrar
quem são realmente as pessoas que compravam votos
de Parlamentares para votar em seus projetos, para
que possamos punir essas pessoas. E espero que a
reforma política venha para fechar totalmente as oportunidades, as janelas para esses abusados, para esses
que infelizmente estão denegrindo a classe política e
envergonhando a sociedade brasileira. Precisamos de
justiça, e é o que queremos.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado, Senador.
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Senador Ney Suassuna, V. Exª tem a palavra,
para uma comunicação urgente e inadiável, por cinco
minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos em uma
época de muita denúncia e temos visto o fenômeno
político ocupar com voracidade todas as manchetes
de jornal. Todos estamos vivendo essa paranóia. Vejo
todos os meus companheiros permanentemente ligados à imprensa em tempo real e à televisão, dia e
noite. E, quando os políticos se encontram, ouve-se:
“O que há de novidade? O que aconteceu?” Estamos
vivendo tempos difíceis no Brasil.
Já falei aqui algumas vezes da necessidade de
se apurar o que for possível, mas também da necessidade de não se descuidar do dia-a-dia da Nação. E
volto a insistir: prestem a atenção às estatísticas da
nossa Casa, onde 90% dos discursos são de acusação. A Oposição não faz outra coisa senão denúncia,
denúncia e denúncia. Não vejo mais a Oposição, como
antigamente, fazer sugestões, trazer projetos. E, por
incrível que pareça, os Senadores da base do Governo,
também por causa dessa paranóia, ou se pronunciam
buscando defender – e são poucos – ou até igualmente
se curvam a denuncismo.
Há poucos minutos, recebi uma leva de denúncias. Fico impressionado, porque, além de estar acontecendo com a Oposição e com a própria Bancada de
apoiamento do Governo, esse mal está se espalhando
principalmente pela Internet. A cada dia recebo toneladas de denúncias, infundadas ou com algum fundamento, mas a verdade é que o País está vivendo uma
era e uma política do denuncismo.
Não é isso que constrói um País. Estamos gastando energia demais. Imaginem o Senador Leonel
Pavan, com toda essa energia, com todo esse vozeirão, com toda essa capacidade que S. Exª tem, falando
aqui de projetos para Santa Catarina, fazendo denúncias também – o que é direito e dever da Oposição –,
mas igualmente apresentando projetos e cobrando
projetos e ações.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Líder Suassuna,
V. Exª me permitiria um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não
sei se a Presidência permitiria, porque só disponho
de cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Nobre Senador, depois V. Exª terá a palavra. Permita que S. Exª conclua – a não ser que V. Exª faça
questão.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Então,
peço aos meus companheiros, peço aos Congressis-
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tas das duas Casas que continuemos com todo o denuncismo que seja necessário. Insisto: o PMDB quer
toda a transparência e toda a investigação, mas precisamos também cuidar da outra parte, para o bem do
Brasil. O Governo tem uma missão: tem que arregaçar
as mangas e colocar este País para trabalhar – cobrar
dos Ministros, dos Governadores, dos empresários. A
Oposição tem que continuar na sua santa cruzada de
denunciar, mas também não pode ser só isso; tem,
além disso, que lutar por projetos.
Creio que a própria base do Governo está muito
contaminada, e não é atacando a Oposição que conseguirá sucesso; tem que dar informações as necessárias, e quem for culpado que pague a culpa. No entanto,
Sr. Presidente, não podemos continuar nesse clima,
que está tirando a energia do Brasil. Temos tudo para
darmos uma arrancada. Já fomos a oitava economia
do mundo, caímos para a décima quinta colocação,
voltamos para a décima quarta e poderíamos ser um
País de primeiro mundo. Lamento muito o que estamos
vivendo e lamento que também a nossa imprensa dê
tanto espaço e tanto gás a todo esse denuncismo.
Era para isto que eu queria usar a tribuna, para
lamentar esse status quo que estamos vivendo e
dizer que temos de cuidar do futuro do nosso Brasil,
trabalhando, e trabalhando muito, porque estamos
gastando energia demais nessa infame fase de tanto
denuncismo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio, que
dispõe de dez minutos, pela ordem de inscrição.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.)
– Recorro ao art. 14, porque fui citado pelo Senador
Ney Suassuna, dizendo que não defendo projetos por
Santa Catarina.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª foi citado com simpatia.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Presidente, pela ordem. Não é simpatia dizer que eu tinha
que usar o mesmo vozeirão para defender os projetos
de Santa Catarina. Quero dizer os projetos que defendo por Santa Catarina. Portanto, recorro a V. Exª, de
acordo com o art. 14 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concederei a palavra a V. Exª, mas depois do pronunciamento do Senador Arthur Virgílio. V. Exª acabou
de sair da tribuna e teve várias prorrogações. E creio
que o Senador Arthur Virgílio já está há mais de duas
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horas esperando. Está inscrito também o Senador
Luiz Otávio.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Gostaria depois de ter o direito de responder em relação
aos projetos por Santa Catarina, até porque não são
poucos.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Só pediria a V. Exª que esperasse os dois oradores
citados.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Senador Leonel Pavan, V. Exª é, sobretudo, um grande representante de Santa Catarina – e isso deve ser
ressaltado, a cada momento e a cada instante por todos aqueles que fazem, como se faz aqui no Senado,
política de boa-fé.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, leio o meio
decálogo de uma escada, a “escada da perdição”. Foi
exatamente um petista, o vice-presidente do PT, Walter Pomar, quem desenvolveu a metáfora dos cinco
degraus da perdição.
Ei-los:
1 – ﬁnanciamento legal da campanha:
2 – caixa dois;
3 – parcerias público-privadas para bancar campanhas futuras;
4 – associação desse esquema com o
crime organizado; Vimos isso claramente no
episódio Waldomiro Diniz. Tem razão o Sr.
Walter Pomar.
5 – colocar o dinheiro arrecadado no
bolso. Vimos isso claramente no episódio Delúbio, no episódio Silvinho, tudo que está aí
sendo exibido, com podridão, a partir das investigações da CPMI dita “dos Correios”, mas
que na verdade investiga a corrupção no Governo Lula.
Essa metade de um decálogo ou a metáfora –
como pretende o dirigente petista – está publicada no
Jornal do Brasil. Segundo seu autor, o PT até hoje
“só discutiu internamente as contradições do primeiro
degrau (ﬁnanciamento legal), como lutar contra o capital e mesmo assim aceitar contribuições do sistema
ﬁnanceiro nacional. Para ele, já passou da hora de o
PT enfrentar o dilema dos outros degraus.
Seria o caso de indagar ao dirigente do quase
extinto Partido: O PT subiu todos os degraus dessa
escada?
Se subiu, deu um baita escorrego lá de cima, rolou e escrachou-se todo. Finish! Acho que não subiu os
degraus, deﬁnitivamente, e desceu ladeira abaixo.
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O Brasil, que Lula sonhou em transformar na República Petista, está, de fato, diante de duas hipóteses,
sem mais nem menos.
Hipótese “a” ou hipótese “b”. Uma coisa já é certa:
o Presidente Lula passará à História como o Governo
do quatriênio perdido.
Quais são as duas hipóteses?
Primeira, Lula completará o mandato, como prevê
a Constituição. Vai até 31 de dezembro do próximo ano.
Esse, aliás, é o cenário com que procuram trabalhar
as Oposições brasileiras.
Segunda hipótese, se ele vier a ser incriminado
no curso das CPIs, o panorama muda. Torço, sinceramente, para que não vá por aí o rumo da realidade.
Desta tribuna, já ﬁz referência à sem-cerimônia
com que o Presidente Lula disparou farpas contra setores das chamadas elites brasileiras, como se delas
estivessem partindo movimentos para derrubar o seu
Governo.
Tive de explicar ao nosso desavisado Presidente
que nada disso existe. Pelo contrário, espero em Deus
que ele chegue ao ﬁnal de seu mandato, na hipótese
desejável de as CPIs não o incriminarem no meio do
caminho.
Restaria, então, ao País salvar pelo menos o ano
ﬁnal do mandato Lula, sem que se possa acreditar no
milagre de o Presidente acertar o passo e começar ﬁnalmente a governar. Tudo se destrambelhou nesses quase
três primeiros e perdidos anos do Governo Lula.
A Oposição atual, diferentemente daquela Oposição golpista e petista de antes, é responsável e dispõe-se a velar pela tranqüilidade do País.
O dever primeiro do Governo seria pensar no País
e não nos milhões de reais ou de dólares carreados
para os cofres do PT.
Como aqui também há duas hipóteses, a que sugere ao Governo que governe e a que enlameia o País,
a salvação de um ano do quatriênio perdido de Lula
consistiria na votação da chamada agenda mínima.
Pena que já não possa ser agenda máxima. O
Governo Lula jogou fora três anos, e o que resta ﬁca
mesmo para uma mínima agenda.
Indago ainda o que se pode esperar de um Presidente que diz ser desnecessário diploma para governar.
Que exemplo passa ele à juventude brasileira?
Ter diploma, Presidente Lula, não signiﬁca propriamente estar de posse do chamado canudo. Diploma, no caso, seria sinônimo de cultura, de preparo, de
saber. O Presidente não tem nada disso. E não está
em jogo ser formado ou não ser. Carlos Lacerda, o
maior orador que este País já conheceu, não concluiu
o curso de Direito. Nem por isso deixou de ser um dos

JULHO 2005

Julho de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mais cultos parlamentares da história do Congresso
brasileiro.
É que o Presidente não é, evidentemente, tampouco um autodidata. O Presidente, pura e simplesmente,
não se preparou, não estudou. E o País é muito maior
do que ele, e ele não sabe governar o país Brasil. Tem,
sim, muito marketing, muita gritaria frenética, alarido
e alvoroço em dose múltipla.
Na segunda-feira, por exemplo, não deu ele uma
de mestre-de-obras no aeroporto de Brasília? Monitorado por Duda Mendonça, foi lá e encontrou tudo preparado para mais um festival de besteiras. Ali estava
o funcionário Francisco Cavalcante, que trabalha na
limpeza e que ﬁcou famoso, no ano passado, ao devolver aquela maleta com 10 mil dólares que encontrou
durante seu trabalho.
A frase infeliz foi preparada, não foi de improviso:
“Se tivéssemos 180 milhões de Franciscos, o dinheiro
daria muito mais para o povo pobre do Brasil”. Insulto torpe aos brasileiros, que estão muito mais para
Franciscos do que para Delúbios e Waldomiros, companheiros diletos do Presidente.
É de fazer pena! Lula fala, ensaiado dudeanamente, como se seu Governo não fosse íntimo da corrupção.
E fala insultando seus governados, como se a regra,
no Brasil, fosse a desonestidade, e a exceção ﬁcasse
à conta do Francisco, aquele da mala honesta.
Sem dúvida, aquele Francisco não pertence a
esse tronco podre do petismo. Ele devolveu a maleta.
Na república petista, as maletas cresceram e as cuecas se avolumaram. O volume de dinheiro inchou. Agora são malas do Sr. Delúbio para pagar “mensalões”.
Não se devolve. Pega-se. Surrupia-se. Ele devolveu a
maleta, o Francisco.
Mas não é à toa que o jornal Financial Times,
de Londres, diz em seu editorial de segunda-feira que
o Governo Lula está uma bagunça e que o Presidente
da República precisa reconhecer a extensão da crise
e assumir alguma responsabilidade por ter permitido
que ela, a crise, ocorresse.
E, então, o Governo Lula acabou ou não?
Que virou bagunça, isso é voz corrente no País
todo e no exterior, como mostra o Financial Times.
Acabou ou não o seu Governo, Presidente Lula?
Seu velho amigo, João Pedro Stédile, dono desse movimento clandestino chamado MST, diz que sim, que o
Governo Lula já acabou – está nos jornais de ontem.
Acabou mesmo. Como bem esclareceu, por sinal, Arnaldo Jabor, em sua crônica das terças, o Brasil
precisa de uma nova Esquerda. A concepção antiga,
para não dizer...
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Arthur
Virgílio, V. Exª me permite um aparte?
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Concedo o aparte a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Arthur Virgílio, estou dando mais cinco minutos a V. Exª.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Arthur
Virgílio, ainda estou com sono, porque, ontem, eu,
como todo o Brasil, ﬁquei assistindo ao Jô Soares. O
Senador Romeu Tuma não viu. Eu pediria que V. Exª
viesse com aquele terno, porque estava elegante, até
recebeu os aplausos de todas as mulheres. Mas o mais
bonito de tudo foi quando V. Exª mostrou e falou de sua
família. A árvore boa dá bons frutos. Gosto muito das
Leis de Mendel, da genética. Quando V. Exª buscou
seu pai, falou como Cristo, que falava por parábolas.
V. Exª foi muito inteligente e revelou o seu caráter ao
dizer: “Só dois Senadores votaram contra o primeiro
ditador militar: Josaphat Marinho e Arthur Virgílio”.
Essa frase mostrou o seu caráter. Fui testemunha de
que – quando aqui chegamos – o Zé Maligno queria
fazer deste País uma espécie de Cuba. Conseguiu a
Câmara Federal. Aqui, nós resistimos. Éramos muito
poucos: Efraim Morais, Antero Paes de Barros, Leonel
Pavan e Arthur Virgílio. Buscávamos quatro, cinco, para
podermos começar uma reunião. A ordem era não ter,
era abafar. Hoje, conseguimos que, em pleno recesso,
o Congresso esteja vigilante pela moralidade. O Presidente Lula – e faltou V. Exª dizer ao Jô – não gosta
de ler nem aprender com a sabedoria popular. Nunca
vi um provérbio errado, nunca vi a sabedoria popular
errar. Lá no meu Piauí, Sr. Presidente, a gente aprende
que “o boi engorda com o olho do dono”. O dono da
República vivia no mundo, o Lula, tirando fotograﬁas
com Dona Marisa. E aí muita gente engordou. Aprendi,
lá no Piauí, que “pau que nasce torto morre torto”. Este
Governo vai morrer torto porque nasceu torto.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa pelo seu aparte, sempre
brilhante, sempre oportuno, sempre adequado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador, vou dar-lhe mais dois minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não, Sr. Presidente. Vou acelerar.
Acabou, sim, como bem esclareceu, por sinal,
Arnaldo Jabor, em sua culta crônica das terças. Para
ele, o Brasil precisa de uma nova Esquerda. A concepção antiga, para não dizer retrógrada, foi para espaço.
Está provado o fracasso. Não adianta apenas refazer
o PT “moralmente” – estou aspeando moralmente, Jabor aspeou moralmente – agora que ele se esboroou
como um biscoito.
Aspas de novo para Jabor:
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O PT começou com Lula, como um partido original e prático, e terminou caindo pelas
doenças já catalogadas da “Esquerda” de 1917.
Os vícios do PT foram causados por velhas
teses, principalmente do Zé Dirceu.
Eis aí belo diagnóstico: o PT pode ter nascido
morto, porque já carcomido por teses de antanho, superadas, que nada têm a ver com o Brasil moderno.
E para não dizer que não falei em boa vontade,
em máxima boa vontade, enumero aqui a realidade
deturpada do Brasil da corrupção montada pelo Governo que aí está.
São dados extraídos do simples noticiário, Sr.
Presidente. E aí peço a V. Exª que considere como
lida essa parte do discurso e os tópicos dos jornais,
mostrando a gravidade da crise, mostrando como está
distante do Planeta Terra este Governo que prefere
habitar, para se esconder, talvez envergonhado, as
crateras lunares mais distantes.
Passo – e concluo, Sr. Presidente – uma mensagem. E aí peço a tolerância de V. Exª para concluir o
meu pronunciamento anunciando que no início de agosto – já que este Governo não governa, este Governo
é incapaz, é inapetente, é inoperante, este Governo é
despreparado, este Governo não é bem intencionado,
este Governo é inerte, é desarticulado – no início de
agosto, o PSDB apresentará a sua proposta de agenda mínima para o País.
Em suma, investigação a todo vapor de um lado
e, de outro, o compromisso com a idéia de se manter
o Brasil funcionando, governável e viável. A agenda
mínima, aliás, começa na apuração desses fatos deslavados de assaltos aos cofres públicos e termina pela
votação de matérias essenciais ao bom andamento
da economia brasileira, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ARTHUR
VIRGÍLIO.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, leio o meio decálogo de uma escada,
a escada da perdição, algo que só passa pela cabeça
de petistas.
Foi exatamente um petista, o vice-presidente do
PT, Walter Pomar, quem desenvolveu a metáfora dos
cinco degraus da perdição. Metaforou e gostou!
Ei-los:
1 – ﬁnanciamento legal da campanha;
2 – caixa dois;
3 – parcerias público-privadas para bancar campanhas futuras;
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4 – associação desse esquema com o
crime organizado;
5 – colocar o dinheiro arrecadado no
bolso.
Essa metade de um decálogo ou a metáfora, como
pretende o dirigente petista está publicada no Jornal
do Brasil. E segundo seu autor, o Pomar, o PT até hoje
só discutiu internamente as contradições do primeiro
degrau (ﬁnanciamento legal) como lutar contra o capital e mesmo assim aceitar contribuições do sistema
ﬁnanceiro nacional. Para ele, já passou da hora de o
PT enfrentar o dilema dos outros degraus.”
Seria o caso de indagar ao dirigente do quase
extinto partido: O PT subiu todos os degraus dessa
escada?
Se subiu, deu um baita escorrego lá de cima,
rolou e escrachou-se todo. Finish! Acho que não subiu os degraus, deﬁnitivamente. Na verdade, desceu
ladeira abaixo.
O Brasil, que Lula sonhou em transformar na República Petista, está, de fato, diante de duas hipóteses,
sem mais nem menos.
Hipótese a ou hipótese b, uma coisa já é certa:
o Presidente Lula passará à História como o Governo
do quatriênio perdido.
Quais são as duas hipóteses?
Pela primeira, Lula vai completar o seu mandato,
como prevê a Constituição. Vai até 31 de dezembro do
próximo ano.
Pela segunda hipótese, se ele vier a ser incriminado no curso das cpis, o panorama muda.
Desta tribuna já ﬁz referência à sem-cerimônia
com que, na sua habitual sandice, o Presidente Lula
disparou farpas contra as elites brasileiras, como se
delas estivessem partindo movimentos para derrubar
o seu Governo.
Tive que explicar ao nosso desavisado Presidente que nada disso existe. Pelo contrário, esperamos
em Deus que ele chegue ao ﬁnal de seu mandato, na
hipótese de as cpis não o incriminarem no meio do
caminho.
Restaria então ao País salvar pelo menos o ano
ﬁnal do mandato Lula, sem que se possa esperar
que o milagre se faça e o Presidente acerte o passo,
comece a governar e ajeite as coisas. Tudo se destrambelhou nesses três primeiros e perdidos anos do
Governo Lula.
A oposição atual, diferentemente daquela oposição petista de antes, é responsável e dispõe-se ao
que seria dever do Governo.
O dever primeiro do Governo seria pensar no País
e não nos milhões de Reais ou de Dólares carreados
para os cofres petistas.
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Como aqui também há duas hipóteses, a que sugere ao Governo que governe e a que enlameia o País
e que foi a da opção da República Petista, a salvação
de um ano do quatriênio perdido de Lula consistiria na
votação da chamada agenda mínima
Pena que já não possa ser agenda máxima. O
Governo Lula jogou fora três anos e o que resta ﬁca
mesmo para uma mínima agenda.
Indago ainda o que se pode esperar de um Presidente que diz ser desnecessário diploma para governar.
Que exemplo ele passa à juventude brasileira?
Ter diploma, Presidente, não signiﬁca propriamente estar de posse do chamado canudo. Diploma, no
caso, seria sinônimo de cultura, de preparo, de saber.
O Presidente não tem nada disso.
Tem, sim, muito marketing, muita gritaria frenética,
alarido, alvoroço e banzé em dose múltipla.
Na segunda-feira, por exemplo, ele não deu uma
de mestre– de-obras no aeroporto de Brasília?
Na cola de Duda Mendonça, foi lá e encontrou
tudo preparado para mais um festival de besteiras. Ali
estava o funcionário Francisco Cavalcante, que trabalha na limpeza e que ﬁcou famoso no ano passado ao
devolver uma maleta com 10 mil dólares, que encontrou durante seu trabalho.
A frase foi preparada: Se tivéssemos 180 milhões
de Francisco, o dinheiro daria muito mais para o povo
pobre do Brasil.
Acho que seria melhor para esses milhões de
brasileiros se não tivessem esse presidente conduzindo este País.
É de fazer pena! Lula fala, ensaiado dudeanamente, como se seu Governo não fosse íntimo da
corrupção...
A diferença é que o Francisco é honesto. Sem
dúvida, ele não pertence a esse tronco podre do petismo.
Ele devolveu a maleta. Na República Petista, as
maletas cresceram e o volume de dinheiro inchou. Agora são malas do Sr. Delúbio para pagar o mensalão.
Não se devolve. Se pega, se surrupia.
Não é à-toa que o jornal Financial Times, de
Londres, diz em seu editorial de segunda-feira que o
Governo Lula está uma bagunça e que o Presidente
da República precisa reconhecer a extensão da crise
e assumir alguma responsabilidade por ter permitido
que ela ocorresse.
E, então, o Governo Lula acabou ou não acabou?
Que virou bagunça, isso é voz corrente aqui,
no País todo e no exterior, como mostra o Financial
Times.
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Acabou ou não acabou o seu Governo, Lula? Seu
velho amigo João Pedro Stédile, o dono desse movimento clandestino chamado MST, diz que sim, que o
Governo Lula já acabou. Está nos jornais de ontem.
Acabou mesmo, sô, diria o mineiro. Como disse
ontem hoje Arnaldo Jabor, em sua crônica das terças.
Para ele, o Brasil precisa de uma nova esquerda. A
concepção antiga, para não dizer retrógada, foi para
o espaço. Está provado o fracasso. Não adianta apenas refazer o PT “moralmente”, agora que se esboroou
como um biscoito.
E mais aspas para Jabor:
O PT começou com Lula, como um partido original e prático, e terminou caindo pelas
doenças já catalogadas da “esquerda” de 1917.
Os vícios do PT foram causados por velhas
teses, principalmente do Zé Dirceu.
Aí está um bom diagnóstico: o PT nasceu morto, porque já veio carcomido pelas teses superadas
dos velhos tempos que nada têm a ver com o Brasil
moderno.
E para não dizer que não falei em boa vontade,
em máxima boa vontade, enumero aqui a realidade
deturpada do Brasil da corrupção montada pelo Governo Petista.
São dados extraídos do simples noticiário. Até
quando, Lula, seremos obrigados a conviver nessa
maré de tanto baixo austral. Ao invés de marquetear no aeroporto de Brasília, explorando a boa fé do
Francisco, livre-nos do vendaval petista da corrupção.
O Brasil é um país sem tornados, sem furacões, sem
terremotos, mas os estragos petistas equivalem a mil
furacões.
Termino, Sr. Presidente, lembrando uma frase do
Brasil dos tempos de Monteiro Lobato ou ao menos da
época em que ele vivia:
A frase dizia:
Ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil.
Agora, a versão moderna:
Ou o Brasil acaba com a República Petista ou a
República Petista acaba com o Brasil.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Crise é grave e governo Lula já acabou,
diz Stedile
Dia do Trabalhador Rural tem manifestações pelo
país; CUT e MST protestam contra corrupção e pro-
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tegem presidente – O coordenador nacional do MST
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) João
Pedro Stedile disse ontem que o governo Lula “já acabou”. Durante passeata de cerca de 300 trabalhadores
rurais e integrantes de movimentos sociais urbanos
em Curitiba (PR), Stedile disse, em entrevista, que
“basta ler as notícias dos jornais” para constatar o ﬁm
do governo. Stedile aﬁrmou também acreditar que o
movimento de massas é capaz de tirar o país da crise
política e construir um novo projeto de desenvolvimento. Questionado se isso é possível ainda no governo
Lula, respondeu: “[Neste governo] Não vai dar. Este
já acabou”. Ele disse considerar que a crise “é grave
e será prolongada”. Stedile aponta a política econômica como a causa de a população não ter saído às
ruas para manifestar apoio ao governo petista. Para
ele, a apatia é justiﬁcável: “Se fosse um governo que
realmente tivesse feito uma política popular, o povo
estaria na rua”.
Folha de S.Paulo – 26-7-05 – Brasil
Mulher de Valério não pode silenciar na CPI,
decide STF
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Nelson Jobim, obrigou Renilda Santiago, mulher do publicitário Marcos Valério de Souza, a
depor à CPI dos Correios a partir das 10h de hoje. A
decisão de Jobim não a autorizou a ﬁcar em silêncio,
mas a dispensou do compromisso formal de só falar
a verdade, exigido de testemunhas.
O advogado de Marcos Valério e de sua mulher, Marcelo Leonardo, entrou com habeas corpus
na sexta-feira, solicitando principalmente que ela
fosse dispensada do depoimento de hoje. No início
da tarde de ontem, Jobim negou a liminar quase que
integralmente.
O advogado de Renilda tentou alterar em parte
a decisão de Jobim, com um novo recurso solicitando que ela tivesse o direito ao silêncio, assegurado a
acusados de crime durante as investigações. O presidente do STF recusou.
Folha de S.Paulo – 26-7-05 – Brasil
CPI identiﬁca sacadores de mais
R$9,6 mi de Valério
A CPI dos Correios identiﬁcou novos saques e
transferências milionários nas contas de empresas das
quais o publicitário mineiro Marcos Valério de Souza
é sócio. As transações, destinadas a duas empresas,
duas associação de juízes, uma associação de organizações não governamentais e uma frente de prefeitos, somam pelo menos R$9,6 milhões. Com isso, as
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retiradas das empresas de Marcos Valério com beneﬁciários já identiﬁcados ultrapassam R$35 milhões. A
Guaranhuns Empreendimentos, Intermediações e Participações Ltda., cujo endereço anotado no banco é o
de uma galeria na avenida São Luiz, na região central
de São Paulo, retirou mais de R$6 milhões em 2003.
Os saques foram feitos por meio de cheques nominais,
na agência do Banco Rural em Brasília. A CPI também
localizou ontem o primeiro dos grandes depósitos feitos
na conta da DNA Propaganda no Banco do Brasil. A
empresa de telefonia Telemig Celular, de Minas Gerais,
controlada pelo banqueiro Daniel Dantas, depositou
cerca de R$13 milhões na conta da agência.
Folha de S.Paulo – 26-7-05 – Brasil
Valério aﬁrmou ter trabalhado no BC
em uma função que não existe
Em licitação vencida em 2003, o empresário
Marcos Valério de Souza informou, na proposta técnica que a SMPB Comunicação enviou para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que “exerceu
o cargo de superintendente internacional do Banco
Central durante um ano e oito meses”. Valério nunca
trabalhou no BC, muito menos como superintendente
internacional, informou o BC -até porque tal função
não existe. A SMPB, da qual Valério é sócio desde
1996, ganhou a concorrência da Câmara juntamente
com outras duas agências. Aberta em 2002, a licitação foi concluída no ano seguinte. No ano passado,
a SMPB recebeu do Legislativo do Distrito Federal
R$7,5 milhões.
Folha de S.Paulo – 26-7-05 – Brasil
Eletronorte é terceira estatal a romper o contrato
com empresas de Valério
Envolvido em denúncias de corrupção envolvendo suas empresas e o governo federal, o publicitário
Marcos Valério Fernandes de Souza perdeu mais uma
fonte de renda -um contrato de R$ 12,4 milhões (valor
anual) que a DNA tinha com a Eletronorte. A decisão
de romper unilateralmente o contrato foi tomada pela
diretoria da Eletronorte há uma semana, mas somente
amanhã será comunicada oﬁcialmente à DNA, empresa
que tem Valério como um dos sócios. Desde 2001, a
DNA era a única agência que atendia as contas publicitárias da Eletronorte. De acordo com a diretoria da
empresa, existe uma cláusula no contrato que justiﬁca
o rompimento. A assessoria de imprensa da Eletronorte
informou que o texto diz que, se a contratada (DNA)
acarretar danos à imagem da contratante (Eletronorte), o acordo poderá ser rompido.
Folha de S.Paulo – 26-7-05 – Brasil
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Imagens podem comprovar quem entregou
dinheiro a petista, diz PF
A Polícia Federal informou ontem ter imagens
que podem comprovar a entrega de dinheiro ao exdirigente do PT no Ceará José Adalberto Vieira da
Silva, em um escritório em São Paulo. Uma gravação
do circuito interno de TV no prédio comercial onde
ele esteve mostra José Petronilho de Freitas, diretor
da empresa Cavan, chegando ao prédio com uma
caixa, antes da entrada de Adalberto. Freitas saiu do
prédio sem a caixa, segundo o delegado José Pinto
de Luna, responsável pelo caso em Fortaleza. Adalberto chegou com uma bolsa vazia e saiu, poucos
minutos depois, com a bolsa cheia, de acordo com
as imagens.
Folha de S.Paulo – 26-7-05 – Brasil
Lula recorre a gesto de faxineiro em discurso
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorreu
ao faxineiro Francisco Cavalcante -que se tornou
um símbolo de honestidade ao encontrar e devolver,
num aeroporto, uma carteira recheada de dólares-,
para dizer que os avanços dos investimentos estão
atrelados à diminuição da corrupção. Ontem pela
manhã, durante visita às obras de ampliação do aeroporto internacional de Brasília, Lula reencontrou
Francisco Basílio Cavalcante, 57. Em 2004, Cavalcante ﬁcou conhecido ao devolver uma carteira com
US$ 10 mil que havia encontrado em um banheiro do
aeroporto. “Vocês percebem que gestos como esse
engrandecem a ﬁgura humana, engrandecem o ser
humano. Porque nós estamos percebendo, com todas as denúncias que acontecem no Brasil, que se
nós tivéssemos 180 milhões de Franciscos, certamente o dinheiro do Brasil daria para a gente fazer
muito mais coisas para o povo pobre deste país, do
que se as pessoas levarem [sic] dinheiro”, aﬁrmou o
presidente. Francisco Cavalcante, que após a fama
foi promovido de faxineiro a supervisor de limpeza
do aeroporto de Brasília e já foi recebido por Lula no
Palácio do Planalto, foi chamado ao palanque pelo
presidente, que lhe deu as mãos enquanto discursava. “Por isso, meu querido [Francisco], prazer em te
encontrar aqui mais bonito do que o dia em que eu
te vi, mais elegante. Você é um exemplo de brasileiro,
um exemplo de ser humano.” Elevado à condição de
símbolo da honestidade depois de ter devolvido uma
carteira com US$10 mil, Francisco Cavalcante disse
que, diante da atual crise, é Lula que faz questão de
aparecer hoje a seu lado.
Folha de S.Paulo – 26-7-05 – Brasil
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Lula manifesta mágoa com petistas
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem demonstrado, em conversas com outros integrantes do
governo, estar magoado e irritado com petistas por
conta das denúncias contra integrantes do partido.
Lula tem dito, segundo a Folha apurou, que se sente
traído pela antiga cúpula do partido -formada por pessoas ligadas ao ex-ministro da Casa Civil José Dirceu.
Também tem aﬁrmado que este é o pior momento
da história do PT. Os aliados de Lula têm procurado,
nos últimos tempos, “blindar” a ﬁgura do presidente e
atribuir a petistas a responsabilidade sobre eventuais
irregularidades.
O presidente tem repetido que nunca havia ouvido falar do publicitário Marcos Valério até as primeiras
denúncias sobre o chamado “mensalão”. Também tem
aﬁrmado, segundo seus interlocutores, que não pretende “vender a alma” para disputar a reeleição, mas
que rejeita um eventual acordo com a oposição que o
impeça de concorrer em 2006.
Folha de S.Paulo – 26-7-05 – Brasil
Com Aécio, Alckmin rejeita tese de
“luta de classes” sugerida por Lula
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin,
rebateu ontem na sede do governo mineiro, ao lado do
governador Aécio Neves, também do PSDB, a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que
critica a elite e diz que não baixará a cabeça para ela.
Para ele, a crise não tem relação com “luta de classes”,
e sim com o “mau uso de dinheiro público”.
“Acho que o governo deve avaliar que não tem
nada de luta de classes nisso. O que tem é mau uso de
dinheiro público, que precisa ser apurado”, disse Alckmin, que ouviu Aécio dizer que o PSDB ainda considera
Lula candidato à reeleição, apesar da crise. “Eu não vejo
no PT um outro nome em condições de levantar uma
bandeira nacional”, aﬁrmou o mineiro, acrescentando
que a dúvida atual é “em que condições” Lula chegará para a disputa eleitoral. Certeza, para ele, é que o
PSDB se fortalece. “Eu não desprezo a força pessoal,
política do presidente Lula. Seria um equívoco se ﬁzéssemos isso. Mas já antevejo uma disputa em que
o PSDB terá chances enormes “, disse Aécio.
“Porção Chávez” Outro tucano decidiu ontem
elevar ainda mais o tom das críticas ao governo. O
líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), acusou ontem o presidente Lula de revelar a sua “porção
Chávez”. Ele se referia ao presidente da Venezuela,
Hugo Chávez, ao comentar a declaração de Lula que
acusou as “elites” de tentar desestabilizar o governo.
“Não pense o presidente que, assumindo uma porção
Chávez -preﬁro sua porção Palocci-, vai intimidar a opo-
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sição e que, com isso, vai fazer uma suposta guerra
popular nas ruas.” O PSDB tem optado pela cautela,
rechaçando o impeachement. Porém Virgílio disse que
se o presidente optar por uma mobilização popular,
haverá reação: “Não queremos mexer no seu mandato, a menos que este se revele corrupto”. “Com esse
discurso, um líder de primeira virou um líder sindical
de segunda categoria”, completou o Senador.
Folha de S.Paulo – 26-7-05 – Brasil
PF acha que possui as “cuecas com batom”
A Polícia Federal começou ontem a examinar 32
caixas de documentos que contêm “todas as cuecas
com batom” do caso “mensalão”, conforme a expectativa ouvida pela Folha com a própria instituição. “Cueca
com batom” é uma expressão que vem sendo utilizada
largamente entre jornalistas, políticos e policiais, para
designar uma prova contundente.
As caixas contêm documentos apreendidos há
pouco menos de duas semanas, nas empresas do publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza, acusado de
ser o operador do suposto esquema do “mensalão”.
Folha de S.Paulo – 26-7-05 – Brasil
Serraglio diz que lista do Rural prova “mensalão”
O relator da CPI dos Correios, Deputado Osmar
Serraglio (PMDB-PR), aﬁrmou ontem que a lista de
pessoas autorizadas a receber o dinheiro sacado das
contas do publicitário Marcos Valério Fernandes de
Souza é “pólvora pura”, porque comprovaria a existência do “mensalão”. O material está no STF (Supremo
Tribunal Federal) e deve chegar hoje à tarde à comissão. Esses documentos foram apreendidos pela Polícia Federal no Banco Rural em Minas Gerais e faziam
parte de um inquérito da 4ª Vara da Justiça Federal de
Minas Gerais. Como na lista de beneﬁciados aparecem
parlamentares, o processo foi enviado ao STF.
“A documentação é pólvora pura até agora”, disse Serraglio. Questionado se a lista seria uma prova do “mensalão”, ele respondeu
que sim. “Passando pela perícia da Polícia
Federal, é prova material, não precisa nem de
muita conversa.” Ainda de acordo com o relator, “prossegue se conﬁrmando a versão dada
pelo deputado Roberto Jefferson [PTB-RJ] em
relação ao propinoduto de Marcos Valério”.
Folha de S.Paulo – 26-7-05 – Brasil
Para eleitor, não roubar é melhor que fazer muito
O brasileiro se julga honesto, mas crê que o vizinho pode muito bem ser corrompido por uma oferta em
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dinheiro para mudar de voto na hora da urna. Segundo
pesquisa nacional do Datafolha, 85% brasileiros dizem
que não aceitariam dinheiro para mudar de voto, contra
12% que admitiram vendê-lo e 3% que disseram que a
decisão “dependia”. Questionados se “outros brasileiros” aceitariam a vantagem, 73% disseram que seus
compatriotas venderiam o voto, contra 21% que acreditaram na honestidade do vizinho. O Datafolha mostrou um eleitor crítico do “rouba mas faz”. Para 73%, é
melhor um presidente totalmente honesto ainda que
faça menos, contra 23% que preferem um que faça
muita coisa, mesmo que roube um pouco. (FM)
Folha de S. Paulo – 26-7-05 – Brasil
Relator da CPI do Mensalão vai ter de explicar
doações da SMPB
O relator da CPI do Mensalão, deputado Ibrahim
Abi-Ackel (PP-MG), terá de dar explicações oﬁciais
sobre duas doações, que totalizam R$ 150 mil, feitas
em 1998 pela SMPB, da qual era sócio o empresário
Marcos Valério. Integrante da mesma CPI, o deputado
Raul Jungmann (PPS-PE) entrou com requerimento
pedindo uma resposta de Abi-Ackel para a doação,
revelada neste ﬁm de semana pela revista “Época”.
“Há uma potencial situação de conﬂito de interesses.
Como o deputado vai poder relatar a ocorrência de
mensalão se uma das empresas suspeitas de envolvimento no esquema contribuiu para sua campanha?”, disse.
Folha de S.Paulo – 26-7-05 – Brasil
Previ nega a interferência de Gushiken
O presidente da Previ, Sérgio Rosa, 46, considerou absurdas as acusações do ex-presidente do
Conselho Deliberativo da Previ Henrique Pizzolato,
feitas em entrevista à Folha, de que existia interferência política e governamental dentro do fundo.
Rosa negou qualquer inﬂuência de seu amigo e exministro Luiz Gushiken. “Não existe interferência
política e nem tomo as decisões de maneira isolada na Previ”, aﬁrmou. Em férias em Bariloche, na
Argentina, com seus dois ﬁlhos, Rosa interrompeu
por algumas horas o descanso desta semana para
rebater por telefone as acusações de Pizzolato. Ele
considerou estranho que só agora, depois de dois
anos e meio na presidência do Conselho Deliberativo
da Previ, ele faça essas acusações. “Sempre tivemos
uma relação correta, e ele nunca manifestou essas
questões”, disse Rosa.
Folha de S.Paulo – 26-7-05 – Brasil
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Fundo Refer teve ingerência do PT,
diz ex-dirigente
O ex-presidente da Refer (fundo de pensão dos
ferroviários) Jorge Moura diz que executivos de bancos privados tentaram interferir na administração dos
investimentos da entidade e apresentavam-se como
falando em nome do ex-secretário de comunicação
do PT Marcelo Sereno. Moura disse que foi procurado
por representantes dos bancos Rural, BMG, Pactual e
Banco Santos. Segundo Moura, a Refer também sofreu
ingerência do deputado federal Carlos Santana (PT-RJ),
que emplacou a mulher, Tânia Santana, na diretoria
de Seguridade da fundação, e Cristina Montemor, de
quem é compadre, na presidência do conselho deliberativo da entidade.
Folha de S.Paulo – 26-7-05 – Brasil
Sereno diz que apenas repassava nomes da base
O ex-secretário de comunicação do PT Marcelo Sereno negou, por meio de sua assessoria de
imprensa, ter interferido na gestão dos investimentos
da Refer (Fundação Rede Ferroviária de Seguridade
Social), acusação feita por Jorge Moura, ex-presidente da fundação. Segundo a assessoria de Sereno,
ele disse que não tem informação sobre a política
de investimentos de fundos de pensão e tampouco
autorizou executivos de bancos a procurar a diretoria
da Refer para propor a criação de fundos exclusivos
a serem administrados por instituições ﬁnanceiras
privadas. Sereno negou também que tenha indicado
Jorge Moura para a presidência da Refer. Segundo
a assessoria do ex-dirigente petista, ele aﬁrmou que,
quando era chefe-de-gabinete e assessor especial
do ex-ministro José Dirceu, da Casa Civil, encaminhou currículos repassados pelo PT e por partidos
da base aliada.
Folha de S.Paulo – 26-7-05 – Brasil
Presidente do PT diz que ala majoritária
do partido acabou
Numa clara tentativa de se dissociar da tendência que controla o partido, o presidente do PT, Tarso
Genro, decretou ontem o ﬁm do Campo Majoritário.
Tarso -que consulta as demais forças políticas sobre
sua candidatura à presidência do partido– conta que,
no sábado, quando oﬁcialmente convidado pelo Campo, disse que não aceitaria concorrer apenas em nome
da ala mas pela “composição de uma nova maioria”.
“O Campo Majoritário anterior está dissolvido”, sen-
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tenciou, rindo quando questionado sobre os motivos:
“Precisa perguntar? Em função dos acontecimentos,
da fragmentação de opiniões e da apuração de responsabilidades. [...] Minha ligação é com a recomposição de uma nova maioria.” Desde que sondado para
a disputa, Tarso procura representantes da esquerda
do PT. De um deles, ouviu que sua chapa estava “pesada” demais.
Folha de S.Paulo – 26-7-05 – Brasil
A Senadora Heloísa Helena disse que
tem sofrido ameaças de morte
A Senadora Heloísa Helena (PSOL-AL), aﬁrmou ontem que vem sendo grampeada e recebendo ameaças de morte por sua atuação na CPI dos
Correios. Ela não especiﬁcou quem estaria por trás
disso, mas insinuou que a intimidação vem de “camarilhas do Palácio do Planalto”. A senadora pediu
à Corregedoria do Senado solicitar que a Polícia
Federal monitore suas ligações, responsabilizando
assim as autoridades “caso aconteça qualquer coisa” com ela ou seus familiares. “O importante é que
eles saibam que eu sei o que estão fazendo”, disse, sem detalhar quem seriam “eles”. “Se o governo
Lula, junto com sua base de bajulação, acha que a
camarilha do Palácio do Planalto pode me impor o
medo, a velha ameaça dos expurgos e da tirania,
para desmoralizar ou matar quem não se curva, pode
tirar o cavalinho da chuva porque ele vai morrer de
pneumonia”, disse.
Folha de S. Paulo – 26-7-05 – Brasil
E mais:
Teoria de golpismo das elites une Delúbio e Lula
e arrasta a CUT para a temporada de
parlapatice ideológica
O presidente Lula, ao ressuscitar a teoria de que
é vítima de golpe da “elite” durante os quatro dias em
que se dedicou à chamada “agenda popular”, colou
em si mesmo e no seu partido o espectro do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, que usou o mote em
recente discurso em Goiás, pouco antes de ﬁcar claro que ele era o operador de um milionário esquema
de corrupção.
Lula prosseguiu, ontem, durante visita à Infraero,
na sua tentativa de salvar a imagem nas classes mais
populares. Desta vez, não falou em elites, mas nem
precisava. O presidente da Infraero, Carlos Wilson (PTPE), considerado um consultor informal do Planalto,
falou ao lado do presidente, em discurso para os 1.200
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operários da construtora Beter, que existem pessoas
preconceituosas que não aceitam um operário na Presidência. Isso aconteceu em Brasília. Mais uma obra
duedana do Governo Lula. Ou da República Petista.
Em São Paulo, a temporada da parlapatice
ideológica já vigia, com o secretário sindical do PT e
diretor da CUT, João Felício, a denunciar que a “elite”
quer cassar Lula.
Financial Times deﬁne governo do PT como
“uma bagunça” – A aversão ao Brasil só piorou depois
que o jornal britânico Financial Times deixou de lado,
na edição desta segunda, as meias palavras e aﬁrmou
que o governo do PT está uma “bagunça”.
Bovespa despenca, e dólar tem a maior alta
desde maio de 2004 – O mercado ﬁnanceiro viu a
escalada de denúncias e as reações do governo com
perplexidade. Investidores continuaram “realocando
ativos”, o que quer dizer vender ações e comprar dólares. A cotação do dólar teve a maior alta percentual
desde maio de 2004: subiu 2,66%, para R$ 2,463. A
Bovespa caiu 3,39%. Mais uma obra da República
Petista.
STF nega habeas corpus para mulher de Valério; relator da CPI avisa que vem por aí “pólvora
pura” – Nesta terça, a mulher do empresário Marcos
Valério, Renilda Fernandes de Souza, vai depor na
CPI, mas sem habeas corpus preventivo, já que o
Supremo Tribunal Federal negou seu pedido nesta
segunda, dado-lhe apenas o direito de não falar a
verdade quando achar que uma resposta poderia
incriminá-la.
A crise política, que já deixava operadores tensos, agora os apavora, especialmente quando o relator Osmar Serraglio (PMDB-PR) fala que vem por aí
“pólvora pura”.
Diante de tudo isso, parece até piada o que
fechou o dia de ontem: o Banco Popular do Brasil
(BPB) usou o cadastro da rede de lojas Marabraz para
inﬂar o total de sua carteira.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Muito obrigado.
Senador Luiz Otávio, pergunto se não há problema em conceder, por cinco minutos improrrogáveis, a
palavra ao Senador Leonel Pavan, com base no art.
14, para dar uma explicação de ordem pessoal.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Será uma
honra muito grande para mim.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Com a palavra o Senador Leonel Pavan, por cinco
minutos improrrogáveis, por favor. Todos aqui sabem
o grande trabalho e o serviço que V. Exª presta não
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apenas ao seu Estado, Santa Catarina, como a todo
o Brasil.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, agradeço a V. Exª pelas
suas palavras. Sabemos o quanto cada Senador faz
por seu Estado – V. Exª faz por São Paulo e pelo Brasil –, porque somos Senadores da República. Temos
que cuidar do Brasil e, conseqüentemente, também
do nosso Estado, assim como o Senador Mão Santa
cuida do Piauí.
Para não ﬁcar nesse ponto de interrogação em
relação ao que disse aqui o Líder do PMDB, Senador
Ney Suassuna, achei que era o PT que deveria dizer
aquilo que S. Exª disse, mas ele é do PMDB – não é
o PMDB do Senador Mão Santa. Apresentei 55 proposições até agora, 16 projetos de lei, 98 relatorias,
16 emendas à LDO por Santa Catarina e 90% dos
meus pronunciamentos são em defesa do meu Estado. Sabe por quê? Porque o meu Estado é o quinto
em exportação deste Brasil. Santa Catarina é o sétimo
em arrecadação do Brasil, Senador Romeu Tuma, e
é, em repasse de emendas, o décimo nono do Brasil; em repasse orçamentário, é o décimo sétimo do
Brasil. Por isso, seguidamente digo aqui ao Governo:
respeite Santa Catarina, pois é uma galinha de ovos
de ouro, que não pode ser estrangulada, tem que ser
bem alimentada, bem cuidada. Santa Catarina é um
Estado que ajuda o nosso Brasil.
E queria dizer ao Senador Ney Suassuna que
eu não ﬁz nenhum pronunciamento de denúncia.
Eu não denunciei nada. Falei o que a imprensa está
falando, eu falei o que a CPI está dizendo e o que
estamos ouvindo. Se houve alguém que denunciou
e começou a denunciar foram integrantes da Base
do Governo: o PT denunciando o PT, empresas que
se beneﬁciam do Governo denunciando o PT, e o PT
denunciando essas empresas, e outros integrantes
que apoiavam e apóiam o Governo Lula é que ﬁzeram as denúncias.
Nós, da Oposição, estamos cobrando, ﬁscalizando.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Não podemos ﬁcar aqui calados mediante toda essa corrupção e essa vergonha que abala nosso País.
O querido amigo Ney Suassuna é um grande
Líder. Também deveria defender o Estado dele, como
defendo Santa Catarina.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Com a palavra o Senador Luiz Otávio por dez minutos,
prorrogáveis por mais cinco, se houver necessidade.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, depois dessa disputa
entre Governo e Oposição, que é salutar para o nosso País, para a nossa democracia, os debates se estendem para além das CPIs, vêm para o Plenário do
Senado, para o Plenário da Câmara dos Deputados
e para o Brasil como um todo. Em todas as rodas, em
todos os Estados, do maior ao menor Município, virou
moda discutir e falar sobre a CPMI, as CPIs e, principalmente, sobre aquelas estrelas, aqueles astros que
vêm depor.
Com muita competência, a Presidência da CPI,
através do Senador Delcídio Amaral, tem conseguido
estabelecer a oitiva de todas essas pessoas, essas
ﬁguras do País, de uma forma elegante, normal, sem
que fosse necessário até hoje o uso da força ou de
intimidações, o que, na verdade, não é a ﬁnalidade da
Comissão Parlamentar de Inquérito, seja comissão mista ou comissão exclusiva, no caso de uma das Casas,
Senado ou Câmara.
Na verdade, a CPI tem por objetivo, por fato determinado, investigar, ouvir as pessoas, apurar e levar
ao seu relatório ﬁnal, à sua conclusão, a sua avaliação
sobre os culpados que serão denunciados ao Ministério
Público Federal, à Justiça Federal e, principalmente,
serão punidos pela forma como foi feita a investigação
e principalmente pelo relatório que será apresentado
ao ﬁnal da Comissão Parlamentar de Inquérito, hoje
presidida pelo Senador Delcídio Amaral.
Com certeza, da forma como está – ainda hoje
estivemos novamente reunidos para tratar de matérias administrativas – vê-se claramente a diferença
entre as questões políticas, eleitorais e os fatos denunciados, os crimes de que estão sendo acusadas
as pessoas. Incluem-se aí desde Parlamentares,
pessoas que ocupam e as que não ocupam cargos
públicos, da iniciativa privada, de sindicatos de trabalhadores e empresários, sem tirar nenhuma conclusão apressada, nenhuma conclusão que possa
antecipar os fatos.
Com certeza, o trabalho da imprensa nacional
tem sido reconhecido, de grande valor. Há instituições
em Brasília, núcleos de inteligência, que estão trabalhando para essas informações, não só na coleta de
informações, nas denúncias, mas também na apuração
e triagem das informações e das denúncias.
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Com certeza, isso já tem sido feito da forma
mais limpa possível. Nunca tivemos repercussão
como temos tido hoje, em nível nacional e internacional. Ainda hoje, a Rede CBN ouviu e transmitiu
para o mundo o pronunciamento de membros da
CPI, de pessoas que foram ouvidas na CPI. A Internet a todo momento é consultada por milhões de
pessoas que têm a oportunidade de acessá-la. A
rapidez das informações é muito grande, o que permite a opinião de pessoas especializadas: promotores; procuradores do Ministério Público; membros
do Poder Judiciário, desembargadores, juízes e até
mesmo a opinião de membros do Supremo Tribunal
Federal, como também do aparato policial, no caso,
a Polícia Federal, a Polícia Civil e principalmente as
agências de inteligência, como a Agência Brasileira
de Inteligência, ABIN.
Concedo um aparte ao eminente Senador, Líder
inconteste do Piauí, o nosso Senador Mão Santa, do
PMDB do Estado do Piauí.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Agradeço-lhe
por essa oportunidade. V. Exª representa a grandeza
do PMDB aqui e preside com muita competência uma
das comissões mais importantes, a de Assuntos Econômicos, da qual orgulhosamente faço parte. O nosso Partido é grande, e vi a preocupação do Líder Ney
Suassuna. Estou criando o Bloco dos Autênticos, que
sempre existiu: o Senador Teotônio Vilela, o Ministro
Marcos Freire, o Deputado Fernando Lyra e outros. A
preocupação do Líder que falou há pouco era da denúncia, que não é a nossa do PMDB autêntico. Acho
que precisa haver a denúncia. Quem não deve não
teme. A nossa preocupação é a impunidade. Essa é
a preocupação. Essa que está comprometendo a democracia do nosso Brasil.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Insiro no
meu pronunciamento o aparte de V. Exª, Senador
Mão Santa. Tenho a honra de presidir a Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado Federal, que
tem como Vice-Presidente o eminente Líder Senador
Romeu Tuma, do PFL do Estado de São Paulo. Com
certeza, S. Exª é um braço forte na referida Comissão,
que tem ajudado o Brasil e tem representado muito
bem São Paulo, o Estado de maior importância para
a federação.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Com certeza, o Senador Romeu Tuma dá importante contribuição
à Comissão de Assuntos Econômicos.
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Concedo um aparte ao eminente Senador Leonel
Pavan, do PSDB de Santa Catarina, futuro Governador do Estado.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador
Luiz Otávio, a cada dia que passa, mais admiro V.
Exª pelo trabalho que exerce no Senado Federal e
em defesa do seu Estado. Santa Catarina, que é um
Estado promissor, que luta e produz para o nosso
País, tem acompanhado o seu trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos. V. Exª está dando
verdadeiro exemplo com o seu trabalho, demonstrando dignidade e honradez. Apenas registro que os
empresários, o setor econômico de Santa Catarina
acompanha todo o seu empenho, que certamente
digniﬁca não apenas o seu nome, o seu Estado, mas
o nosso Brasil.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Agradeço
ao Senador Leonel Pavan, do PSDB de Santa Catarina, o aparte.
Sr. Presidente, no tempo que me resta, teria que
abordar, como sempre, algum aspecto importante no
que se refere ao meu Estado, o Pará.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª dispõe de mais cinco minutos.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Ainda ontem, no Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão,
foi mostrado que o Ibama (Instituto Brasileiro de Defesa do Meio Ambiente), que faz parte do Ministério
do Meio Ambiente, cuja titular é a Ministra Marina
Silva, fez uma operação em uma região próxima a
Anapu, no Município de Altamira, Pará, com relação
ao desmatamento e á queimada de dois mil hectares da área de uma fazenda para plantio de soja e
criação de gado. Como foi mostrado pela reportagem
do Jornal Nacional, o próprio ﬁlho do proprietário, do
produtor, do agricultor, do fazendeiro, falou da normalidade daquilo.
O Governador do Estado, Simão Jatene, propôs – e a Assembléia Legislativa do Pará aprovou por
unanimidade – o zoneamento ecológico-econômico
do Estado. Está aí a forma cabal, ﬁrme e determinada
não só do Governo do Estado, mas agora também do
Governo Federal, do Presidente Lula, da proximidade,
da força que têm para coibir, patrulhar, policiar essas
iniciativas.
O fazendeiro foi multado em mais de R$20 milhões. Há agora até um processo criminal contra ele
por ter tomado essa iniciativa sem se respaldar em
um projeto de manejo, de reﬂorestamento. E está
lá a prova de que, quando o Estado organizado se
estrutura para enfrentar esses momentos, há condi-
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ções permanentes de vigilância, de ﬁscalização, de
patrulhamento e de determinação de cumprimento de
metas, como foi o caso mostrado nacionalmente pela
Rede Globo. Com certeza, aquele é um exemplo que
ﬁca para o Brasil de que aqueles que vão descumprir
as normas, as regras, as leis podem também ser punidos, perseguidos, patrulhados e policiados, como
foi o caso nessa região de Anapu, no Município de
Altamira, no meu Estado.
Sr. Presidente, não posso deixar de, nesta oportunidade, fazer um registro importante para o Brasil. O
programa “A Voz do Brasil” foi inaugurado em 1935 e
completa 70 anos neste mês de julho. Todos os dias,
de segunda a sexta-feira, a população brasileira tem
a oportunidade de ouvir em “A Voz do Brasil” as decisões das duas Casas do Congresso Nacional – o Senado Federal e a Câmara dos Deputados –, do Poder
Executivo, pela Presidência da República e por seus
Ministérios, como também do Poder Judiciário. “A Voz
do Brasil” é transmitida todas as noites, às 19 horas,
com a música de abertura conhecida por todos nós,
“O Guarani”, de autoria do nosso músico Villa-Lobos,
que representa não só no Brasil, mas no exterior, a
capacidade que temos de criar.
Com certeza, “A Voz do Brasil” leva informação
às pessoas, principalmente as que estão mais distantes dos centros de decisão, como Brasília e as capitais de todos os Estados. Permite que a população
ribeirinha ouça todos os dias informação fresquinha,
clara, precisa, de uma organização de 70 anos que
nunca foi usada para ﬁns políticos. “A Voz do Brasil”
transmite o que acontece e leva ao povo brasileiro
a oportunidade de se informar, mesmo aqueles que
não têm televisão, que têm diﬁculdade de acessar
as informações.
Concedo um aparte ao Senador e Líder do meu
Partido, Ney Suassuna, do PMDB da Paraíba.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Vou conceder mais dois minutos para V. Exª encerrar.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Serei muito
breve. Muito obrigado Senador Luiz Otávio. V. Exª está
fazendo um trabalho precioso à frente da Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado Federal e faz
justiça a um programa que tantas e tantas vezes já se
tentou derrubar, mas que é imprescindível. Tiro pelo
interior do meu Estado, a Paraíba, onde todos têm o
momento sagrado de ouvir “A Voz do Brasil”. Então,
ouço com muita alegria o pronunciamento de V. Exª,
até porque sai um pouco desse clima tão acirrado que
estamos vivendo, em que até mesmo quando falamos
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de modo elogioso, que foi o sentido que dei ao falar
do nobre Senador que há poucos minutos falou – e
não vou repetir o nome senão ele pedirá novamente
para falar pelo art. 14 –, mesmo assim as pessoas
entendem de forma diversa e já ﬁcam com esse ar
belicoso. Creio que já está na hora de o nosso País,
que tem uma índole tão boa, seguir, como disse bem
V. Exª, os caminhos que o levarão ao futuro. Parabéns
e muito obrigado.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Agradeço a
participação de V. Exª, Senador Ney Suassuna. Insiro
no meu pronunciamento a sua manifestação.
Informo ao Presidente dos trabalhos do Senado
Federal, Senador Romeu Tuma, que vou apresentar
um requerimento de congratulações ao programa “A
Voz do Brasil”.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Não só
ao nome “A Voz do Brasil”, mas a todos aqueles que
fazem o seu dia-a-dia, os repórteres, os jornalistas,
a equipe de campo, a equipe de trabalho, o funcionário que trabalha na limpeza e na conservação e,
principalmente, todos aqueles que hoje já estão até
aposentados. Pelo tempo que “A Voz do Brasil” tem,
setenta anos, com certeza, já existe uma quantidade
muito grande de pessoas que trabalharam e ﬁzeram
o que hoje a geração mais nova tem oportunidade de fazer pela população que mais precisa. Ela é
tão bem informada como a população de Brasília. É
muito comum aqui andarmos pelas ruas, andarmos
de táxi e...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – (...) o motorista estar ouvindo a Rádio Senado, a Rádio Câmara.
Ele é bem informado, comenta tudo, sabe até detalhes
que, muitas vezes, nós ainda nem sabemos. Ainda não
saiu na imprensa e já há um comentários, nas feiras por
onde se anda, dos acontecimentos de Brasília. Esse
privilégio somente conseguem ter pelas informações
que recebem por meio de “A Voz do Brasil”.
Então, os meus cumprimentos pessoais e, com
certeza, de todo o Senado Federal. Tenho até a petulância e a audácia de usar o nome do Presidente da
Casa, Senador Renan Calheiros, que, com certeza,
também fará uma manifestação de apoio aos 70 anos
de “A Voz do Brasil”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado a V. Exª.
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem.) – Nobre Presidente, pela ordem, quero pedir que
mandem consertar o microfone que usa a Liderança
do PMDB e da Maioria, porque ele entrou em curto e
está com defeito.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Ney Suassuna, depois que o Líder do PMDB
autêntico usou o microfone, cortaram-no para V. Exª.
Então, eu pediria que restituíssem a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Os Srs. Senadores Mozarildo Cavalcanti e Alvaro Dias
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso
I e o § 2º do art. 210 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Sem Apanhamento Taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as denúncias acerca da
prática de biopirataria em nosso país têm sido recorrentes nos últimos anos. apesar disso, como é
do conhecimento geral, grupos internacionais de
biopirataria continuam agindo livremente em nosso
território, onde encontram uma diversidade de recursos naturais que não tem parâmetros em qualquer
lugar do planeta.
Daqui, tudo se leva, como contrabando ou sob
a capa de uma questionável legalidade: madeiras as
mais diversas, plantas medicinais, insetos e toda sorte
de material genético cuja aplicação, futuramente, pode
render milhões ou bilhões de dólares aos pesquisadores, aos grandes laboratórios estrangeiros. É, aliás, o
que já vem ocorrendo, a ponto de justiﬁcar a criação
da CPI da Biopirataria, no ano passado, na Câmara
dos Deputados.
A mais recente denúncia que está sendo investigada pela CPI da Biopirataria foi noticiada por alguns
veículos da imprensa nacional há cerca de dois meses,
mas as suspeitas, efetivamente, remontam aos anos
90: trata-se da comercialização de amostras de sangue, ou mais exatamente do DNA dessas amostras,
nos Estados Unidos e na Europa. Esse comércio vem
sendo praticado pela empresa Coriell Cell Repositories, com sede em New Jersey, nos Estados Unidos, e
que oferece amostras do DNA de nossos índios pela
internet a 85 dólares cada uma.
A Coriell Cell já é velha conhecida de nossas
autoridades, pois age na Amazônia e em diversos lugares de todo o mundo há muitos anos. A diretora de
Desenvolvimento e Comunicações do “Instituto Coriell
para Pesquisas Médicas”, Amy Leach, não vê qualquer
irregularidade na comercialização do sangue do índio
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brasileiro. Por e-mail, ela informou à revista CartaCapital que as amostras de sangue dos índios caritianos
e suruís foram coletadas por cientistas das universidades de Yale e Stanford nos anos 80, tendo o material
sido enviado ao banco de células da Coriell Cell em
1990. A empresa, que possui o maior banco de células
humanas de todo o mundo, colocou as amostras de
sangue e as de DNA à disposição dos interessados,
respectivamente, em 1992 e em 1994.
A pesquisadora disse ainda, à revista CartaCapital, que, das 408 amostras do material de índios
brasileiros, seis foram adquiridas por pesquisadores
brasileiros; e que o preço cobrado pela Coriell Cell
cobre apenas parcialmente os custos de manutenção
desse material.
Esses fatos, Srªs e Srs. Senadores, ensejam uma
série de questionamentos. A Coriell Cell, a julgar pelas informações prestadas, não estaria obtendo lucro
com essa atividade. De qualquer forma, a legislação
brasileira proíbe o comércio de órgãos e tecidos humanos, mas é omissa no que respeita a sangue humano, secreções de animais e outras substâncias de
patrimônio genético.
Outra questão tem cunho antropológico: os caritianas e suruís não receberam qualquer compensação
ﬁnanceira pelas amostras de sangue e nem aceitariam:
para eles, o sangue humano é sagrado, não pode ser
comercializado. Compreende-se, assim, o sentimento
desses povos de saber que as amostras de sangue
de suas tribos estão sendo comercializadas pela internet, ainda que para ﬁns cientíﬁcos. A Funai, igualmente, não permitiria esse procedimento, o que leva
o indigenista Izanoel dos Santos Sodré, supervisor
da instituição na Amazônia Ocidental, a suspeitar que
os índios, de alguma forma, foram enganados. Resta
observar que o Ministério da Ciência e Tecnologia e o
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético também
não autorizaram a coleta de sangue nas tribos dos
caritianas e dos suruís.
Ainda em relação à coleta do sangue indígena, cabe questionar qual o interesse dos grandes
laboratórios internacionais, dos governos e das universidades estrangeiras nesse material. A resposta,
facilmente dedutível, é dada pela própria Amy Leach: ajudar a determinar as variações das seqüências
de DNA humanos e sua relação com as doenças; e
compreender de que forma são relacionadas todas
as populações humanas. Essas respostas poderão
contribuir para a melhor compreensão de moléstias
que afetam milhões de pessoas em todo o planeta,
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como os portadores de hipertensão, obesidade ou
doenças cardíacas.
Citado na reportagem da revista CartaCapital, o
geneticista brasileiro José Salzano lembra que, além
desses objetivos, o DNA dos índios também poderia
fornecer pistas para o desenvolvimento de medicamentos, possibilitando aos grandes laboratórios o registro de patentes. A Coriell Cell, por sua vez, aﬁrma
que os pesquisadores se comprometem a não utilizar
as amostras comercialmente.
De qualquer forma, o interesse pela seqüência do
DNA indígena não é mera curiosidade. Sabe-se, por
exemplo, que as índias brasileiras são imunes ao câncer
de mama, conforme registrou em suas páginas, recentemente, a revista Ciência Hoje. O câncer de mama é
uma moléstia que mata mais de 370 mil mulheres por
ano em todo o mundo, mas, por uma combinação de
fatores, não atinge as índias brasileiras.
Assim, por mais que entidades estrangeiras neguem interesse comercial no patrimônio genético brasileiro, seja ele de sangue humano ou qualquer outro,
nós precisamos estar atentos e agir rapidamente. São
inúmeros os exemplos de produtos típicos do Brasil
patenteados no exterior graças ao contrabando de
materiais, à inércia dos governantes ou à falta de uma
legislação que proteja nossa biodiversidade de uma
forma efetiva.
No caso em tela, das amostras de sangue indígena, há uma forte suspeita de que o material foi
levado para fora do País de forma ilegal. O Itamaraty,
acionado pelo procurador da República em Rondônia,
informa que está estudando as medidas que poderiam
ser tomadas. A Polícia Federal, com a colaboração da
Interpol, vem investigando os fatos, que estão sendo
apurados também no âmbito da CPI da Biopirataria .
Independentemente de outras medidas que venham
a ser tomadas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
é essencial aperfeiçoarmos nossa legislação, tipiﬁcando como crime a comercialização do DNA de sangue
humano e estabelecendo penas mais rigorosas para
as práticas ilegais. A incessante defesa de nosso patrimônio genético e de nossa biodiversidade, em última análise, é a defesa dos nossos direitos, do nosso
futuro e de nossa soberania.
Muito obrigado!
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o tema da reforma política, de forma recorrente,
vem sendo citado como a última panacéia para a crise
moral e ética que se abateu sobre o País.
Primeiramente, questiono se o atual Congresso
Nacional, em face do clima de suspeição que paira
sobre alguns dos seus integrantes, estaria em condições de promover uma profunda reforma política. Sinceramente, Srs. Senadores, Srªs. Senadoras, acredito
que não...
No rol dos “remédios para todos os males”, prescrito para debelar as mazelas veriﬁcadas no processo
das campanhas eleitorais, o ﬁnanciamento público exclusivo de campanhas eleitorais é o “eleito”. A discussão precisa ser aprofundada e não pode ser reduzida
a uma ótica maniqueísta.
Como tão bem observa o Dr. Claudio Abramo, da
Transparência Brasil, “as quadrilhas que agem no Estado nascem e mantêm-se por uma combinação entre
vulnerabilidades nos planos institucional e administrativo. Estas é que precisam ser atacadas”.
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Concordo inteiramente com o Dr. Claudio Abramo
que “é impossível combater a corrupção com um tiro só,
ainda mais com um tiro mal direcionado e que, neste
momento, tem como alvo as diﬁculdades conjunturais
de um determinado partido”.
Nesse contexto, Sr. Presidente, gostaria de solicitar a transcrição da íntegra do artigo do Dr. Claudio
Weber Abramo, intitulado “Estratégia Oportunista”,
publicado no jornal Folha de S.Paulo, edição do dia
23-7-2005.
Já o jornal britânico Financial Times disse ontem,
em editorial, que o governo Lula “está uma bagunça” e
que o presidente da República precisa “reconhecer a
extensão da crise e assumir alguma responsabilidade
por ter permitido que ela ocorresse”.
O governo está sitiado. O presidente prefere adotar uma retórica populista e um ﬁgurino talhado por um
vizinho, no mínimo polêmico.
Como atestam os analistas, a estratégia traçada
pelo governo e pelo Partido dos Trabalhadores de buscar apoio nos movimentos populares e em sindicatos
está assustando o mercado.
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Os analistas ﬁnanceiros já vêem “contaminação
política” e alertam que a crise política pode desencadear um problema de grandes proporções.
O economista Paulo Leme, do Goldman Sachs,
aﬁrma que cresceu entre os investidores estrangeiros
o receio de risco político.
Um dado relevante foi a decisão da Merrill Lynch
e do Goldman Sachs de recomendar a redução do
número de papéis brasileiros em carteira. Um gestor
de um grande fundo de mercados emergentes alertou
que os investidores estrangeiros acordaram para a crise política no Brasil.
Gostaria de destacar, Senhor Presidente, que
a edição de hoje do jornal britânico Financial Times
diz que os investidores estão ﬁcando cada vez mais
nervosos com a crise brasileira.
Em termos pragmáticos, o presidente da República pode contribuir para aclarar o cenário sombrio que
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a crise moral e ética produziu. A postura do presidente
Lula vem sendo deletéria à economia do País, favorecendo um ambiente de alta especulação.
A Fundação Getúlio Vargas calcula que, se a
corrupção fosse reduzida em 10% no Brasil, o Produto Interno Bruto (PIB) aumentaria em R$ 50 bilhões
ao longo dos próximos dez anos. A crueldade desse
cálculo nos remete a tudo aquilo que foi desviado e
poderia ter sido oferecido à população, em termos de
serviços e equipamentos sociais.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
sessão, lembrando que a sessão de amanhã será realizada às 10 horas.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Está encerrada a sessão.
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(Suspende-se a sessão às 17 horas e
1 minuto.)
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Ata da 121ª Sessão Não Deliberativa,
em 28 de julho de 2005
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
presidência dos Srs. Romeu Tuma e Edison Lobão
(Inicia-se a sessão às 10 horas)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pela
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhessarenko.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.315, DE 2005
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 194, de
2005 (nº 1.370/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Santo André
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santo André, Estado
da Paraíba.
Relator: Senador José Maranhão
Relator ad hoc: Senador Geraldo Mesquita
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
194, de 2005 (nº 1.370, de 2004, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação Comunitária de Santo André a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santo André,
Estado da Paraíba. 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, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi

considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 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 194, de 2005, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998,
tendo ocorrido, na Câmara dos Deputados, 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. 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 194, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica
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legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária de Santo André a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santo
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André, Estado da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da comissão, 28 de junho de 2005.
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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.
....................................................................................
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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.
....................................................................................
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).
....................................................................................
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 cum-
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pridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.”(NR)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.316, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 199, de
2005 (nº 1.407/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária
Pedroregense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedro
Régis, Estado da Paraíba.
Relator: Senador José Maranhão
Relator ad hoc: Senador Geraldo Mesquita
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 199, de 2005 (nº 1.407, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária Pedroregense a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Pedro Régis, Estado da Paraíba. 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
íntegra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
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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 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 199, de 2005, 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 199, de 2005, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Pedroregense
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pedro Régis, Estado da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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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.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
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Julho de 2005

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 1.317, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 200, de
2005 (nº 1.408/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural e Comunitária José
Gouveia da Silva a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Amaraji, Estado de Pernambuco.
Relator: Senador José Jorge
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 200,
de 2005 (nº 1.408, de 2004, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação
Cultural e Comunitária José Gouveia da Silva a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Amaraji, Estado de Pernambuco. 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, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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
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e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especíﬁca na Lei nº 9.612, de 19 de 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 técnica legislativa, observa-se que
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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 200, de 2005, 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 200, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária José Gouveia da Silva a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Amaraji, Estado
de Pernambuco, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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§ 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

....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................

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

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 28 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 1.318, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 201,
de 2005 (nº 1.412/2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Empresa de Comunicações
da Paraíba Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Areia, Estado da
Paraíba.

Relator: Senador José Maranhão

538

25812

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 29

I – Relatório
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1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a serem informados pela entida-

Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 201, de 2005 (nº 1.412, de 2004,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Empresa de Comunicações
da Paraíba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Areia, Estado da Paraíba. 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, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto
foi considerado jurídico, constitucional e vazado em
boa técnica legislativa.

de 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 201, de 2005, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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 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.

II – Análise
III – Voto
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

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 201, de 2005, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Empresa
de Comunicações da Paraíba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Areia, Estado da Paraíba, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.319, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 240, de
2005 (nº 1.529/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária e Educativa de
Nova Olinda – ACRENO, a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Nova Olinda, Estado da Paraíba.
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Relator: Senador José Maranhão
Relator ad hoc: Senador Geraldo Mesquita
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 240, de 2005 (nº 1.529, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Comunitária e Educativa de Nova Olinda
– ACRENO, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Olinda, Estado da Paraíba. 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, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal no seu art. 102, IV, cumpre á 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 técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita

542

25816

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 29

consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 240, de 2005, 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 240, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
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reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
e Educativa de Nova Olinda – ACRENO, a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Nova Olinda, Estado da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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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.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
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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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.320, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 2005
(nº 1.487/2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão Vale do Ipanema FM de Águas Belas – PE a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Águas Belas, Estado de Pernambuco.
Relator: Senador Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 245, de 2005 (nº 1.487, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão Vale do Ipanema FM de Águas Belas – PE a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Águas Belas,
Estado de Pernambuco. 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, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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
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e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina especiﬁca 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 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.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 245, de 2005, 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 245, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Radiodifusão Vale do Ipanema FM de Águas Belas
– PE a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Águas Belas, Estado de Pernambuco, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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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
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lece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 1.321, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 248, de
2005 (nº 1.493/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura Pirangiense a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Pirangi, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
Relator ad hoc: Senador Edison Lobão
I – Relatório

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

Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
248, de 2005 (nº 1.493, de 2004, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Pirangiense
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pirangi, Estado de São Paulo. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

II – Análise

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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 estabe-

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 relati-
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vos 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 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 248, de 2005, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612,
de 1998.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PUS nº 248, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Comunicação e Cultura Pirangiense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pirangi,
Estado de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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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.
....................................................................................
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
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art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 1.322, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 249, de
2005 (nº 1.495/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Estereosom de
Limeira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Limeira, Estado de São
Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
Relator ad hoc: Senador Edison Lobão
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 249,
de 2005 (nº 1.495, de 2004, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Estereosom de Limeira Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Limeira, Estado de São Paulo. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 pata
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
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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 249, de 2005, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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 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.
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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 249, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Estereosom
de Limeira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Limeira,
Estado de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.323, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 251, de 2005
(nº 132/2003, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Diário de Petrópolis Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.
Relator: Senador Roberto Saturnino
Relator Ad Hoc: Senador Gerson Camata
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 251, de 2005 (nº 132, de 2003, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a per-
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missão outorgada à Rádio Diário de Petrópolis Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Petrópolis, Estado do
Rio de Janeiro. 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, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 251, de 2005, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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 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 confraria 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 251, de 2005, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela

JULHO 2005

Julho de 2005

aprovação do ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Diário de Petrópolis Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 28-6-2005.
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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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.324, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 252, de
2005 (nº 1.083/2003, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Jornal do Brasil Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
Relator: Senador Sérgio Cabral
Relator ad hoc: Senador Mão Santa
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 252, de 2005 (nº 1.083, de 2003, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Jornal do Brasil Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 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, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 252, de 2005, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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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 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.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 252, de 2005, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do
ato que renova a concessão da Rádio Jornal do Brasil
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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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. E da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPITULO 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.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 96, de 2005, da
Comissão de Educação, comunicando a aprovação
em caráter terminativo dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 194, 199, 200, 201, 240, 245, 248, 249,
251 e 252, de 2005.
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 maio de 2003, ﬁca aberto o prazo
de cinco dias úteis para interposição de recurso, por
um décimo da composição da Casa, para que as ma-
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térias cujos os pareceres foram lidos anteriormente,
sejam apreciadas pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Sobre a mesa, matéria recebida da Câmara dos
Deputados que será lido pela Srª 1ª Secretária em
exercício, Senadora Serys Slhessarenko.
É lida a seguinte:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 85, DE 2001
(Nº 7.049/2002, naquela Casa)
Dispõe sobre o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico
– FNDCT; altera as Leis nºs 10.168, de 29
de dezembro de 2000, 10.197, de 14 de fevereiro de 2001, e 9.478, de 6 de agosto de
1997; e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Dos Objetivos
Art. 1º O Fundo Nacional de Desenvolvimento
Cientíﬁco e Tecnológico – FNDCT, instituído pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei nº 6.172, de 18 de janeiro de 1991, com
os acréscimos da Lei nº 10.197, de 14 de fevereiro
de 2001, é de natureza contábil e tem o objetivo de
ﬁnanciar a inovação e o desenvolvimento cientíﬁco e
tecnológico com vistas em promover desenvolvimento
econômico e social do País.
CAPÍTULO II
Do Conselho Diretor
Art. 2º O FNDCT será administrado por um Conselho Diretor, constituído por:
I – o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia;
II – 1 (um) representante do Ministério da Educação;
III – 1 (um) representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
IV – 1 (um) representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
V – o Presidente da Financiadora de Estudos e
Projetos – FINEP;
VI – o Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico – CNPq;
VII – 3 (três) representantes da comunidade cientíﬁca e tecnológica;
VIII – 3 (três) representantes do setor empresarial,
sendo 1 (um) representativo do segmento das micro e
pequenas empresas.
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§ 1º Os membros e respectivos suplentes do
Conselho Diretor, referidos nos incisos II, III e IV do
caput deste artigo, serão indicados pelas entidades
que representam e nomeados pelo Ministro da Ciência e Tecnologia;
§ 2º Os suplentes dos membros do Conselho Diretor, referidos nos incisos I, V e VI do caput deste artigo,
serão os representantes legais dos titulares;
§ 3º Os representantes da comunidade cientíﬁca e tecnológica serão nomeados a partir de 2 (duas)
listas tríplices, 1 (uma) indicada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e outra indicada
pela Academia Brasileira de Ciências;
§ 4º Os representantes do setor empresarial serão
nomeados a partir de 1 (uma) lista sêxtupla, indicada
pela Confederação Nacional da Indústria – CNI.
§ 5º O mandato dos representantes da comunidade cientíﬁca e do setor empresarial será de 2 (dois)
anos, sendo admitida a recondução por igual período,
devendo a (primeira) nomeação ocorrer no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da publicação desta lei;
§ 6º Os membros do Conselho Diretor não serão
remunerados pela atividade nele exercida.
Art. 3º O Conselho Diretor será presidido pelo
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia ou por seu
substituto legal.
Parágrafo único. Nas ausências e impedimentos
do Ministro e de seu representante legal, o Conselho
será presídido pelo Presidente da Finep.
Art. 4º O Conselho Diretor do FNDCT deliberará
por maioria de votos dos seus membros, na forma do
regimento interno.
Art. 5º O Conselho Diretor terá as seguintes atribuições:
I – aprovar seu regimento interno;
II – recomendar a contratação de estudos e pesquisas com o objetivo de subsidiar a deﬁnição de
estratégias e políticas de alocação dos recursos do
FNDCT;
III – deﬁnir as políticas e diretrizes da utilização
dos recursos do FNDCT nas modalidades previstas
nesta lei em consonância com as diretrizes da Política
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – CT&I, elaboradas com o assessoramento superior do Conselho
Nacional de Ciência e Tecnologia – CCT, nos termos
da Lei nº 9.257, de 9 de janeiro de 1996;
IV – promover a consolidação da programação
orçamentária e ﬁnanceira dos recursos do FNDCT e
sua compatibilização com as políticas, planos, metas
e prioridades elaboradas com o assessoramento superior do CCT;
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V – aprovar as prestações de contas, balanços
e demonstrativos da execução orçamentária e ﬁnanceira do FNDCT;
VI – efetuar avaliações relativas à execução orçamentária e ﬁnanceira do FNDCT, com o assessoramento superior do CCT;
VII – com relação aos recursos destinados por
lei em programação especíﬁca e geridos por Comitês
Gestores:
a) acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos;
b) recomendar aos Comitês Gestores medidas
destinadas a compatibilizar e articular as políticas setoriais com a política nacional da ciência e tecnologia,
procedimentos para utilização dos recursos do FNDCT
provenientes dos Fundos Setoriais, bem como ações
integradoras a serem ﬁnanciadas com recursos de
mais de um Fundo Setorial.
Art. 6º O Ministério da Ciência e Tecnologia –
MCT, instituirá um Comitê de Coordenação, presidido
pelo Secretário Executivo do MCT e integrado pelos
presidentes da Finep e do CNPq e os presidentes dos
Comitês Gestores dos Fundos Setoriais de Ciência e
Tecnologia alocados ao FNDCT, com a ﬁnalidade de
promover a gestão integrada dos Fundos Setoriais.
CAPÍTULO III
Da Secretaria Executiva do Fundo
Art. 7º A Financiadora de Estudos e Projetos
– Finep exercerá a função de Secretaria Executiva do
FNDCT, cabendo-lhe praticar todos os atos de natureza
técnica, administrativa, ﬁnanceira e contábil necessários à gestão do FNDCT.
Art. 8º A Finep, como Secretaria Executiva do
FNDCT, receberá anualmente o equivalente a 3% (três
por cento) dos recursos atribuídos ao Fundo, a título
de taxa de administração.
Art. 9º É facultada à Finep a destinação de até
5% (cinco por cento) do orçamento anual do FNDCT
para fazer frente às despesas de planejamento, estudos, pesquisas, prospecção e acompanhamento, bem
como avaliação e divulgação dos resultados relativos
às ações previstas nesta lei, diretamente ou por meio
de repasses para outras entidades.
Art. 10. Compete a Finep, na qualidade de Secretaria Executiva do FNDCT:
I – submeter ao MCT propostas de planos de
investimentos dos recursos do FNDCT;
II – propor ao MCT políticas e diretrizes da utilização dos recursos do FNDCT nas modalidades
previstas nesta Lei;
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III – realizar, direta ou indiretamente, estudos,
pesquisas e avaliação de resultados, recomendados
pelo MCT e pelo Conselho Diretor;
IV – decidir quanto à aprovação dos estudos e projetos a serem ﬁnanciados pelo FNDCT bem como ﬁrmar
contratos, convênios, acordos e demais ajustes;
V – prestar contas da execução orçamentária e
ﬁnanceira dos recursos recebidos do FNDCT ao MCT
e ao Conselho Diretor;
VI – acompanhar e controlar a aplicação dos recursos pelos beneﬁciários ﬁnais;
VII – tomar as providências cabíveis para a suspensão ou cancelamento dos repasses de recursos e
para a recuperação dos recursos aplicados, acrescidas
das penalidades contratuais.

X – o produto do rendimento de suas aplicações
em programas e projetos;
XI – o produto de rendimentos com aplicações
ﬁnanceiras de recursos do Fundo;
XII – recursos provenientes de incentivos ﬁscais;
XIII – empréstimos de instituições ﬁnanceiras ou
outras entidades;
XIV – contribuições e doações de entidades públicas e privadas;
XV – outros que lhe vierem a ser destinados.
Art. 12. O MCT enviará ao Conselho Diretor, trimestralmente, informações de natureza ﬁnanceira e
contábil necessárias ao acompanhamento e à avaliação dos valores apurados de receita.

CAPÍTULO IV
Das Receitas

CAPÍTULO V
Da Aplicação dos Recursos

Art. 11. Constituem receitas do FNDCT:
I – dotações consignadas na lei orçamentária
anual e seus créditos adicionais;
II – royalties sobre a produção de petróleo e gás
natural, nos termos da Lei nº 9.479, de 6 de agosto
de 1997;
III – percentual da receita operacional líquida de
empresas de energia elétrica, nos termos da Lei nº
9.991, de 24 de julho de 2000;
IV – recursos decorrentes de contratos de cessão de direitos de uso da infra-estrutura rodoviária
para ﬁns de exploração de sistemas de comunicação
e telecomunicações, nos termos da Lei nº 9.992, de
24 de julho de 2000;
V – recursos oriundos da compensação ﬁnanceira pela utilização de recursos hídricos para ﬁns
de geração de energia elétrica e pela exploração de
recursos minerais, nos termos da Lei nº 9.993, de 24
de julho de 2000;
VI – percentual das receitas deﬁnidas na Lei nº
9.994, de 24 de julho de 2000, destinadas ao fomento
de atividade de pesquisa cientíﬁca e desenvolvimento
do setor espacial;
VII – receitas de contribuição de intervenção no
domínio econômico e outros recursos, nos termos da
Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000, e da Lei
nº 10.332, de 19 de dezembro de 2001;
VIII – percentual do faturamento bruto de empresas que desenvolvam ou produzam bens e serviços de
informática e autorização, nos termos da Lei nº 10.176,
de 11 de janeiro de 2001;
IX – percentual sobre o adicional ao frete para
a renovação da marinha mercante, nos termos da Lei
nº 10.993, de 13 de julho de 2004;

Art. 13. Para ﬁns desta lei, constitui objeto da
destinação dos recursos do FNDCT o apoio a programas, projetos e atividades de Ciência, Tecnologia e
Inovação – C,T&I, compreendendo a pesquisa básica
ou aplicada, a inovação, a transferência de tecnologia para o setor empresarial e o desenvolvimento de
novas tecnologias de produtos e processos, de bens
e de serviços, bem como a capacitação de recursos
humanos, intercâmbio cientíﬁco e tecnológico e a implementação, manutenção e recuperação de infra-estrutura de pesquisa de C, T&I.
Art. 14. O patrimônio inicial do FNDCT será constituído pelo saldo apurado em balanço no último dia do
mês anterior ao da aprovação e publicação desta lei.
Parágrafo único. O Ministério da Fazenda informará mensalmente ao MCT a arrecadação proveniente
das receitas efetuadas para cada Fundo, bem como
os valores das liberações previstas para os 3 (três)
meses subseqüentes.
Art. 15. Os recursos do FNDCT podem ser aplicados no ﬁnanciamento de despesas correntes e de
capital, na forma reembolsável e não reembolsável,
em operações de risco, de seguro de risco tecnológico, de equalização de encargos ﬁnanceiros, de participação direta ou indireta no resultado ou no capital de
empresas e em subvenções concedidas no âmbito da
Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação,
na forma do regulamento.
§ 1º A aplicação dos recursos do FNDCT obedecerá a normas próprias, de acordo com a necessidade
do setor, estabelecidas no regulamento.
§ 2º Os recursos do FNDCT destinados ao ﬁnanciamento reembolsável constituirão uma categoria especíﬁca, ﬁcarão sob a guarda do Tesouro Nacional e serão
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repassados para a Finep sob a forma de capitalização
ou de empréstimo.
Art. 16. A aplicação dos recursos do FNDCT na
implantação e recuperação de infra-estrutura de universidades e centros de pesquisas deverá respeitar os
percentuais deﬁnidos em legislação especíﬁca.
Parágrafo único. Para efeito dos percentuais mínimos já estabelecidos nas legislações especíﬁcas
com vistas na destinação de recursos do FNDCT aos
programas de fomento à capacitação tecnológica, ao
amparo à pesquisa cientíﬁca e ao desenvolvimento
tecnológico nas regiões Norte, Nordeste e CentroOeste, serão consideradas as áreas de abrangência
legalmente deﬁnidas para as referidas regiões, especialmente aquelas descritas em lei como beneﬁciárias
dos recursos geridos pelas agências de desenvolvimento regionais.
Art. 17. Os recursos dos Fundos Setoriais destinados às ações integradoras recomendadas pelo Conselho Diretor e aprovadas pelos respectivos Comitês
Gestores poderão ser utilizados para despesas sem a
vinculação direta com as fontes da receita.
CAPÍTULO VI
Dos Planos Plurianuais
Art. 18. Os recursos do FNDCT serão aplicados
em conformidade com o Plano Plurianual, aprovado
de acordo com o estabelecido pela Constituição Federal.
Art. 19. A consolidação das informações decorrentes dos planos de investimentos que orientam a aplicação de recursos destinados por lei em programação
especíﬁca e geridos por Comitês Gestores será feita
pelo Conselho Diretor, o qual a encaminhará à Finep
por intermédio do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Art. 20. Caberá à Finep a utilização dos recursos
do FNDCT em conformidade com o disciplinamento
emitido pelo Conselho Diretor e com as diretrizes e
metas deﬁnidas nos Planos Plurianuais.
CAPÍTULO VII
Das Ações de Acompanhamento e Avaliação
Art. 21. A proposta consolidada dos planos de
investimentos estabelecerá os objetivos e metas para
ﬁns de acompanhamento e avaliação dos recursos
do Fundo.
Art. 22. Os resultados anuais do acompanhamento e avaliação dos programas, projetos e atividades realizados com os recursos do Fundo deverão ser
encaminhados ao Ministério da Ciência e Tecnologia
para integrar o relatório anual de avaliação do Plano
Plurianual.

JULHO 2005

Julho de 2005

CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais
Art. 23. Os recursos ﬁnanceiros do FNDCT depositados na Conta Única do Tesouro Nacional serão
remunerados na forma do regulamento.
Art. 24. Os recursos do FNDCT não utilizados
até o ﬁnal do exercício, apurados no balanço anual, serão transferidos para crédito do mesmo Fundo,
acrescidos dos respectivos rendimentos de aplicações
e remunerações dos recursos repassados, no exercício seguinte.
Art. 25. A Finep poderá aplicar os saldos orçamentários e ﬁnanceiros do FNDCT, devendo o produto
das aplicações ser revertido à conta do Fundo.
Art. 26. A programação orçamentária do FNDCT
obedecerá aos seguintes limites:
I – em 2006, no mínimo 70% (setenta por cento)
das receitas previstas no art. 11 desta lei;
II – em 2007, no mínimo 80% (oitenta por cento);
III – em 2008, no mínimo 90% (noventa por cento);
IV – a partir de 2009, as receitas da que trata este
artigo não serão objeto de limitação de empenho.
Parágrafo único. O saldo do FNDCT somente poderá ser utilizado para despesas destinadas a cumprir
o objetivo expresso nos arts. 13 e 15 desta lei.
Art. 27. O art. 6º da Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000 – CT – FVA, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 6º Do total dos recursos a que se
refere o art. 2º desta lei, 30% (trinta por cento), no mínimo, serão aplicados em programas de fomento à capacitação tecnológica
e ao aparo à pesquisa e ao desenvolvimento cientíﬁco nas Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, incluindo as respectivas áreas
de abrangência das Agências de Desenvolvimento Regional.”(NR)
Art. 28. O parágrafo único do art. 3º-B da Lei nº
10.197, de 14 de fevereiro de 2001 – CT-Infra, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º-B ..............................................
Parágrafo único. No mínimo, 30% (trinta
por cento) dos recursos serão aplicados em
instituições sediadas nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo as respectivas áreas de abrangência das Agências de
Desenvolvimento Regional.”(NR)

JULHO 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2005

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art. 29. O § 1º do art. 49 da Lei nº 9.478, de 6
de agosto de 1997 – CT-Petro, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 49. ................................................
§ 1º Do total de recursos destinados ao
Ministério da Ciência e Tecnologia, serão aplicados, no mínimo, 40% (quarenta por cento)
em programas de fomento à capacitação e ao
desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico das
Regiões Norte e Nordeste, incluindo as respectivas áreas de abrangência das Agências
de Desenvolvimento Regional.
.................................................... “(NR)
Art. 30. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Câmara dos Deputados, 18 de julho de 2005. –
PROJETO DE LEI APROVADO
PELO SENADO FEDERAL E ENCAMINHADO
A CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA REVISÃO
Dispõe sobre o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico
– FNDCT, e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Dos Objetivos
Art. 1º O Fundo Nacional de Desenvolvimento
Cientíﬁco e Tecnológico – FNDCT, instituído pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991, com
os acréscimos da Lei nº 10.197, de 14 de fevereiro de
2001, é de natureza contábil e tem o objetivo de estimular a inovação e promover o desenvolvimento cientíﬁco
e tecnológico, com vistas a assegurar a melhoria de
vida da sociedade, sua segurança, a competitividade
e o desenvolvimento econômico e social do País.
CAPÍTULO II
Do Conselho Diretor
Art. 2º O FNDCT será administrado por um Conselho Diretor, constituído por:
I – 1 (um) representante do Ministério da Ciência
e Tecnologia;
II – 1 (um) representante do Ministério da Educação;
III – 1 (um) representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
IV – 1 (um) representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
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V – 1 (um) representante do Ministério da Defesa;
VI – 1 (um) representante da Financiadora de
Estudos e Projetos – Finep;
VII – 1 (um) representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico –
CNPq;
VIII – 3 (três) representantes da comunidade
cientíﬁca;
IX – 2 (dois) representantes do setor produtivo,
sendo 1 (um) representativo do segmento das micro
e pequenas empresas; e
X – 1 (um) representante dos trabalhadores.
§ 1º Os membros do Conselho Diretor do FNDCT
serão indicados pelos órgãos e entidades que representam e nomeados pelo Ministro de Estado da Ciência e
Tecnologia após as designações pertinentes.
§ 2º O representante dos trabalhadores será
indicado pelos respectivos representantes no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
– Codefat.
§ 3º mandato dos representantes da comunidade
cientíﬁca do setor produtivo e dos trabalhadores será
de 2 (dois) anos, sendo admitida a recondução por
igual período, devendo a primeira nomeação ocorrer
no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta lei.
§ 4º Os membros do Conselho Diretor não serão
remunerados pela atividade nele exercida.
Art. 3º O Conselho Diretor terá reuniões ordinárias trimestrais, podendo ser convocadas reuniões
extraordinárias a qualquer tempo, por decisão do seu
Presidente.
Parágrafo único. O Conselho Diretor poderá convidar entidades representativas da sociedade para participar de suas reuniões, sem direito a voto.
Art. 4º O Conselho Diretor será presidido pelo
representante do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Parágrafo único. O representante da Finep substituirá o representante do Ministério da Ciência e Tecnologia na presidência do Conselho Diretor, nas suas
ausências e impedimentos.
Art. 5º O Conselho Diretor do FNDCT deliberará
por maioria de votos dos seus membros, na forma do
regimento interno.
Art. 6º O Conselho Diretor terá as seguintes atribuições:
I – aprovar seu regimento interno;
II – recomendar a contratação de estudos e pesquisas com o objetivo de subsidiar a deﬁnição de
estratégias e políticas de alocação dos recursos do
FNDCT;
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III – promover a consolidação da programação
orçamentária e ﬁnanceira dos recursos do FNDCT e a
sua compatibilização com as políticas, planos, metas
e prioridades estabelecidas pelo Conselho Nacional
de Ciência e Tecnologia – CCT;
IV – aprovar prestação de contas, balanços e
demonstrativos da execução orçamentária e ﬁnanceira do FNDCT;
V – efetuar avaliações relativas à execução orçamentária e ﬁnanceira do FNDCT;
VI – deﬁnir as políticas e diretrizes da utilização
dos recursos do FNDCT nas modalidades previstas
nesta lei;
VII – com relação aos recursos destinados por
lei em programação especíﬁca e geridos por Comitês
Gestores:
a) acompanhar e avaliar a aplicação dos
recursos;
b) recomendar aos Comitês Gestores
medidas destinadas a compatibilizar e articular as políticas setoriais com a política nacional de ciência e tecnologia, bem como os
procedimentos para utilização dos recursos
do FNDCT.
CAPÍTULO III
Da Secretaria Executiva do Fundo
Art. 7º A Financiadora de Estudos e Projetos
– FINEP, exercerá a função de Secretaria Executiva do FNDCT, cabendo-lhe praticar todos os atos de
natureza técnica, administrativa, ﬁnanceira e contábil
necessários à gestão do FNDCT.
Art. 8º A Finep, como Secretaria Executiva do
FNDCT, receberá anualmente o equivalente a 2% (dois
por cento) dos recursos atribuídos ao Fundo, a título
de taxa de administração.
Art. 9º É facultada à Financiadora de Estudos
e Projetos – Finep, a utilização de até 5% (cinco por
cento) do orçamento anual do FNDCT para fazer frente às despesas de planejamento, estudos, pesquisas,
prospecção e acompanhamento, bem como avaliação
e divulgação dos resultados relativos às ações previstas nesta lei.
Art. 10. Compete à Finep, na qualidade de Secretaria Executiva do FNDCT:
I – submeter ao Conselho Diretor as propostas de
planos de investimentos dos recursos do FNDCT;
II – propor ao Conselho Diretor as políticas e
diretrizes da utilização dos recursos do FNDCT nas
modalidades previstas nesta lei;
III – realizar, direta ou indiretamente, estudos,
pesquisas e avaliação de resultados, recomendados
pelo Conselho Diretor;
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IV – ﬁrmar contratos, convênios, acordos e demais ajustes;
V – prestar contas da execução orçamentária e
ﬁnanceira dos recursos recebidos do FNDCI ao Conselho Diretor;
VI – acompanhar e controlar a aplicação dos recursos pelos beneﬁciários ﬁnais; e
VII – tomar as providências cabíveis para a suspensão ou cancelamento dos repasses de recursos, e
para a recuperação dos recursos aplicados, acrescidas
das penalidades contratuais.
CAPÍTULO IV
Das Receitas
Art. 11. Constituem receitas do FNDCT:
I – dotações consignadas na lei orçamentária
anual e seus créditos adicionais,
II – royalties sobre a produção de petróleo e gás
natural, nos termos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto
de 1997;
III – percentual da receita operacional líquida de
empresas de energia elétrica, nos termos da Lei nº
9.991, de 24 de julho de 2000;
IV – recursos decorrentes de contratos de cessão de direitos de uso da infra-estrutura rodoviária
para ﬁns de exploração de sistemas de comunicação
e telecomunicações, nos termos da Lei nº 9.992, de
24 de julho de 2000;
V – recursos oriundos da compensação ﬁnanceira pela utilização de recursos hídricos para ﬁns
de geração de energia elétrica e pela exploração de
recursos minerais, nos termos da Lei nº 9.993, de 24
de julho de 2000;
VI – percentual das receitas deﬁnidas na Lei nº
9.994, de 24 de julho de 2000, destinadas ao fomento
de atividade de pesquisa cientíﬁca e desenvolvimento
do setor espacial;
VII – receitas de contribuição de intervenção no
domínio econômico, nos termos da Lei nº 10.168, de
29 de dezembro de 2000;
VIII – percentual do faturamento bruto de empresas que desenvolvam ou produzam bens e serviços de
informática e automação, nos termos da Lei nº 10.176,
de 11 de janeiro de 2001;
IX – o produto do rendimento de suas aplicações
em programas e projetos;
X – o produto de rendimentos com aplicações
ﬁnanceiras de recursos do fundo;
XI – recursos provenientes de incentivos ﬁscais;
XII – empréstimos de instituições ﬁnanceiras ou
outras entidades;
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XIII – contribuições e doações de entidades públicas e privadas;
XIV – recursos captados através do lançamento
de títulos de emissão do fundo; e
XV – outros que lhe vierem a ser destinados.
Art. 12. A Finep enviará ao Conselho Diretor, trimestralmente, informações de natureza ﬁnanceira e
contábil necessárias ao acompanhamento e à avaliação dos valores apurados de receita.
CAPÍTULO V
Da Aplicação dos Recursos
Art. 13. Para ﬁns desta lei, constitui objeto da
destinação dos recursos do FNDCT o apoio a programas, projetos e atividades, compreendendo a pesquisa
básica, a pesquisa aplicada, a transferência de tecnologia para o setor produtivo e o desenvolvimento de
novas tecnologias de produtos e processos, de bens
e de serviços, bem como a capacitação de recursos
humanos e a implementação e recuperação de infra–
estrutura de pesquisa e desenvolvimento cientíﬁco e
tecnológico.
Art. 14. Anualmente, o Conselho Diretor, observadas as destinações especíﬁcas constantes das leis
referidas no art. 11, orientará a distribuição dos recursos
do FNDCT, no exercício subseqüente, entre os projetos propostos por empresas, universidades, centros
de pesquisa e outras entidades sem ﬁns lucrativos,
observados os seguintes percentuais:
I – 60% (sessenta por cento), no mínimo, para
apoio a projetos a serem executados por universidades,
centros de pesquisa e entidades sem ﬁns lucrativos;
II – 30% (trinta por cento), no máximo, para apoio
a projetos cooperativos a serem executados por empresas, universidades, centros de pesquisa e entidades
sem ﬁns lucrativos;
III – 20% (vinte por cento), no máximo, para apoio
a projetos de transferência de tecnologia e ao desenvolvimento tecnológico de empresas brasileiras, sob a
forma reembolsável, assegurando, no mínimo, o retomo correspondente à atualização do capital aplicado,
acrescidos de juros, na forma do regulamento;
IV – 20% (vinte por cento), no Maximo, para
aplicação em operações de risco, de seguro de risco
tecnológico, de equalização de encargos ﬁnanceiros,
de participação direta ou indireta no resultado ou no
capital de empresas e em subvenções concedidas no
âmbito da política nacional de ciência e tecnologia, na
forma do regulamento;
V – 40 % (quarenta por cento), no máximo, para
apoio a projetos livremente apresentados por universidades, centros de pesquisa e entidades sem ﬁns
lucrativos.
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Parágrafo único. Por deliberação do Conselho
Diretor, os percentuais deﬁnidos nos incisos II e V do
caput poderão ser aumentados em até 10 (dez) pontos percentuais, mediante remanejamento de recursos
entre os tipos de projetos neles estabelecidos.
Art. 15. Os recursos do FNDCT podem ser aplicados no ﬁnanciamento de despesas correntes e de
capital, na forma reembolsável e não reembolsável,
em operações de risco, de seguro de risco tecnológico, de equalização de encargos ﬁnanceiros, de participação direta ou indireta no resultado ou no capital
de empresas e em subvenções concedidas no âmbito
da política nacional de ciência e tecnologia, na forma
do regulamento.
Art. 16. A aplicação dos recursos do FNDCT na
implantação e recuperação de infra–estrutura de universidades e centos de pesquisas deverá respeitar os
percentuais deﬁnidos em legislação especíﬁca.
Art. 17. Para efeito dos percentuais mínimos já
estabelecidos nas legislações especiﬁcas com vistas
à destinação de recursos do FNDCT aos programas
de fomento à capacitação tecnológica, ao amparo à
pesquisa cientíﬁca e ao desenvolvimento tecnológico
nas regiões Norte, Nordeste e Centro–Oeste, serão
consideradas as áreas de abrangência legalmente
deﬁnidas para as referidas regiões, especialmente
aquelas descritas em lei como beneﬁciárias dos recursos geridos pelas agências de desenvolvimento
regionais.
CAPÍTULO VI
Dos Planos Plurianuais
Art. 18. Os recursos do FNDCT serão aplicados
em conformidade com o Plano Plurianual, aprovado
em conformidade com o estabelecido pela Constituição Federal.
Art. 19. A consolidação das informações decorrentes dos planos de investimentos que orientam a
aplicação de recursos destinados por lei em programação especíﬁca e geridos por Comitês Gestores
será feita pelo Conselho Diretor, o qual encaminhara,
através da Secretaria Executiva, para o Ministério da
Ciência e Tecnologia.
Art. 20. Caberá à Financiadora de Estudos e
Projetos – FINEP a utilização dos recursos do FNDCT
em conformidade com o disciplinamento emitido pelo
Conselho Diretor e com as diretrizes e metas deﬁnidas
nos Planos Plurianuais.
CAPÍTULO VII
Das Ações de Acompanhamento e Avaliação
Art. 21. A proposta consolidada dos planos de
investimentos estabelecerá os objetivos e metas para
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ﬁns de acompanhamento e avaliação dos recursos
do Fundo.
Art. 22. Os resultados anuais do acompanhamento
e avaliação dos programas, projetos e atividades realizados com os recursos do Fundo deverão ser encaminhados ao Ministério da Ciência e Tecnologia para integrar
o relatório anual de avaliação do Plano Plurianual.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais
Art. 23. Os recursos do FNDCT não utilizados até
o ﬁnal do exercício, apurados no balanço anual, serão
transferidos para crédito do mesmo Fundo, acrescidos
dos respectivos rendimentos de aplicações e remunerações dos recursos repassados, no exercício seguinte.
Art. 24. A Finep poderá aplicar os saldos orçamentários e ﬁnanceiros do FNDCT, devendo o produto
das aplicações ser revertido à conta do Fundo.
Art. 25. Os recursos ﬁnanceiros do FNDCT depositados na Conta Única do Tesouro Nacional serão
remunerados na forma do regulamento.
Art. 26. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 3 de dezembro de 2002. – Senador Edison Lobão, Primeiro Vice–Presidente, no
exercício da Presidência.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
DECRETO-LEI Nº 719, DE 31 DE JULHO DE 1969
Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico e dá outras
providências.
....................................................................................
LEI Nº 8.172, DE 18 DE JANEIRO DE 1991
Restabelece o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
....................................................................................
LEI Nº 9.257, DE 9 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre o Conselho Nacional de
Ciência e Tecnologia.
....................................................................................
LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997
Mensagem de veto
Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio
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do petróleo, institui o Conselho Nacional de
Política Energética e a Agência Nacional do
Petróleo e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder
a cinco por cento da produção terá a seguinte distribuição: (Vide Lei nº 10.261, de 2001)
I – quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos,
rios, ilhas ﬂuviais e lacustres:
a) cinqüenta e dois inteiros e cinco décimos por
cento aos Estados onde ocorrer à produção;
b) quinze por cento aos Municípios onde ocorrer
à produção;
c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos
municípios que sejam afetados pelas operações de
embarque e desembarque de petróleo e gás natural,
na forma e critério estabelecidos pela ANP;
d) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério
da Ciência e Tecnologia, para ﬁnanciar programas de
amparo à pesquisa cientíﬁca e ao desenvolvimento
tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás
natural e dos biocombustíveis; (Redação dada pela Lei
nº 11.097, de 2005)
II – quando a lavra ocorrer na plataforma continental:
a) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
aos Estados produtores confrontantes;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
aos municípios produtores confrontantes;
c) quinze por cento ao Ministério da Marinha,
para atender aos encargos de ﬁscalização e proteção
das áreas de produção;
d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos
municípios que sejam afetados pelas operações de
embarque e desembarque de petróleo e gás natural,
na forma e critério estabelecidos pela ANP;
e) sete inteiros e cinco décimos por cento para
constituição de um Fundo Especial, a ser distribuído
entre todos os Estados, Territórios e Municípios;
f) 25% (vinte e cinco por cento) ao Ministério
da Ciência e Tecnologia, para ﬁnanciar programas de
amparo à pesquisa cientíﬁca e ao desenvolvimento
tecnológico aplicados à indústria do petróleo, do gás
natural e dos biocombustíveis. (Redação dada pela Lei
nº 11.097, de 2005)
§ 1º Do total de recursos destinados ao Ministério
da Ciência e Tecnologia, serão aplicados no mínimo
quarenta por cento em programas de fomento à capacitação e ao desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico
nas regiões Norte e Nordeste.
....................................................................................
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LEI Nº 9.991, DE 24 DE JULHO DE 2000
Regulamento
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LEI Nº 10.176, DE 11 DE JANEIRO DE 2001
Mensagem de Veto nº 17

Dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e
em eﬁciência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e
autorizadas do setor de energia elétrica, e
dá outras providências.

Altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro
de 1991, a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro
de 1991, e o Decreto-Lei nº 288, de 28 de
fevereiro de 1967, dispondo sobre a capacitação e competitividade do setor de tecnologia da informação.

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

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

LEI Nº 9.992, DE 24 DE JULHO DE 2000
Regulamento
Altera a destinação de receitas próprias decorrentes de contratos ﬁrmados
pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, visando o ﬁnanciamento de
programas e projetos de pesquisa cientíﬁca e desenvolvimento tecnológico do setor
produtivo na área de transportes terrestres,
e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 9.993, DE 24 DE JULHO DE 2000
Regulamento
Destina recursos da compensação ﬁnanceira pela utilização de recursos hídricos para ﬁns de geração de energia elétrica
e pela exploração de recursos minerais para
o setor de ciência e tecnologia.
....................................................................................
LEI Nº 9.994, DE 24 DE JULHO DE 2000
Regulamento
Institui o Programa de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico do Setor Espacial, e dá outras providências.
....................................................................................

LEI Nº 10.197, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001
Regulamento
Acresce dispositivos ao Decreto-Lei
nº 719, de 31 de julho de 1969, para dispor
sobre o ﬁnanciamento a projetos de implantação e recuperação de infra-estrutura
de pesquisa nas instituições públicas de
ensino superior e de pesquisa, e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 3º-B. Na utilização dos recursos de que trata
o artigo anterior, serão observados:
I – a programação orçamentária em categoria de
programação especíﬁca no FNDCT;
II – os critérios de administração previstos na
forma do regulamento do FNDCT; e
III – a desnecessidade de vinculação entre os
projetos financiados e o setor de origem dos recursos.
Parágrafo único. No mínimo, trinta por cento dos recursos serão aplicados em instituições
sediadas nas regiões Norte, Nordeste e CentroOeste.”(NR)
....................................................................................
LEI Nº 10.332, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001
Mensagem de veto
Regulamento

Institui contribuição de intervenção de
domínio econômico destinada a ﬁnanciar o
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação
e dá outras providências.

Institui mecanismo de ﬁnanciamento
para o Programa de Ciência e Tecnologia
para o Agronegócio, para o Programa de
Fomento à Pesquisa em Saúde, para o
Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos – Genoma, para o Programa de
Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico e para o Programa de Inovação
para Competitividade, e dá outras providências.

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

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

LEI Nº 10.168, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000
Mensagem de Veto nº 2.112
Regulamento
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LEI Nº 10.893, DE 13 DE JULHO DE 2004
Vide Decreto nº 5.269, de 2004
Mensagem de veto
Dispõe sobre o Adicional ao Frete para
a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM
e o Fundo da Marinha Mercante – FMM, e
dá outras providências.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, de Educação e de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– O Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2001, vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Educação e de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP) – A
Presidência recebeu a Mensagem nº 80, de 2005–CN
(nº 467/2005, na origem), do Presidente da República,
que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos
do § 6º do art. 72 da Lei nº 10.934, de 11 de agosto
de 2004, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao terceiro bimestre de 2005.
A mensagem vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 182, de 2005
(nº 464/2005, na origem), pela qual o Presidente da
República encaminha, nos termos do § 4º do art. 72
da Lei nº 10.934, de 2004, o relatório contendo os novos limites de empenho e movimentação ﬁnanceira
que caberão a esta Casa, os respectivos parâmetros
e memória de cálculo das receitas e despesas.
A matéria, anexada ao Processado da Mensagem nº 116, de 2005, vai à Primeira-Secretaria do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A Presidência comunica ao Plenário que terminou
ontem, quarta-feira, dia 27 do corrente, o prazo, sem
interposição de recurso, para que o Projeto de Decreto
Legislativo nº 8, de 2005–CN, seja apreciado pelo Plenário do Congresso Nacional, nos termos das normas
constantes da Resolução nº 1, de 2003–CN, adotadas
pela Presidência (Ofícios do Congresso Nacional nºs
823 e 824, de 2004).
O projeto vai à promulgação e será feita comunicação à Câmara dos Deputados e à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Sobre a mesa, ofício que será lido pela Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Serys Slhessarenko.
É lido o seguinte:
Of. Nº 911
Brasília 27 de julho de 2005
Senhor Presidente,
Solicito tornar sem efeito as indicações dos Deputados Ibrahim Abi-Ackel – PP/MG, e Benedito de Lira
– PP/AL, como Suplentes da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito destinada a investigar as causas e
conseqüências de denúncias de atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios – Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, e indicar os Deputados Feu Rosa PP/ES, e Reginaldo Germano – PP/BA,
para substituí-los na mesma Comissão.
Atenciosamente, – Deputado Mário Negromonte
1º Vice-Líder do PP.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Será feita a substituição solicitada.
Passamos à lista de oradores.
Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko, por permuta com o Senador Maguito Vilela.
V. Exª tem a palavra por dez minutos, prorrogáveis por mais cinco.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicio
o meu pronunciamento fazendo a leitura de um artigo
publicado por Leonardo Sakamoto na Agência Carta
Maior, que gostaria ﬁcasse registrado nos Anais desta
Casa. Logo após, falarei sobre um assunto ainda vigorante, infelizmente, no Estado de Mato Grosso, que é
o trabalho escravo.
O título do artigo publicado pelo Sr. Leonardo
Sakamoto é “Gameleira: a Daslu do Agronegócio”.
Servidores públicos, cumprindo as suas
obrigações previstas em lei, fazem uma diligência surpresa e constatam que as denúncias que
haviam recebido sobre as irregularidades em
uma determinada empresa eram procedentes.
Os proprietários – ricos e respeitados, bem relacionados nas cúpulas do poder – reclamam
do tratamento “violento” que teriam recebido
da Polícia Federal.
Logo em seguida, surgem reclamações
de Deputados, Senadores, pessoas inﬂuentes,
juristas, corneteiros de luxo em geral. ‘Os investimentos estrangeiros vão secar com esse
tipo de ﬁscalização’, dizem uns. ‘É um ultraje
contra o setor que gera empregos’, bradam
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outros. ‘Mas os funcionários são bem tratados’,
reclamam colunistas de jornais. Surge pressão
para que o Governo Federal afrouxe as decisões – aﬁnal de contas, é impossível ser um
ﬁel cumpridor da lei neste País, não é?
Federações patronais reclamam no Congresso contra os desmandos do Poder Público, manifestam apoio aos proprietários da
empresa e tentam até realizar uma passeata
em prol da ‘legalidade’ [Senhores, legalidade!
O cidadão não paga imposto, é preso e acha
que está dentro da legalidade!] Alguns jornalistas e veículos de comunicação defendem
que a violência perpetrada tem cunho político
para desviar o foco da crise política.
Daslu? Não, mas bem que poderia ser.
O relato acima não foi das agruras de
Eliana Tranchesi, mas das de Eduardo de Queiroz Monteiro, proprietário da Destilaria Gameleira, da qual foram libertados mais de 1.200
trabalhadores, escravizados em meados de
junho. Foi a quarta vez que um grupo móvel
de ﬁscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Trabalho Público do Trabalho e Polícia Federal realizou uma diligência
nessa usina de álcool, localizada no Município
de Confresa (MT) [meu Estado].
A similaridade dos casos é surpreendente:
1) Eliana Tranchesi é rica. Eduardo de
Queiroz Monteiro é rico.
2) No caso da butique, o senador Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) e o Prefeito
José Serra (PSDB – SP), entre outros, saíram
em sua defesa [em defesa de Daslu]. Pressionaram o Governo Federal, reclamando de que
a ação viria da revanche do Governo petista.
Políticos encheram o ouvido do Ministro da
Justiça, Márcio Thomaz Bastos. O Ministro
manteve o apoio à ação.
No caso da usina, Deputados Federais
ligados a Pernambuco (seguindo o exemplo
de Severino Cavalcanti, Presidente da Câmara,
que já havia feito lobby pela Gameleira) e o Governador de Mato Grosso, Blairo Maggi, entre
outros, saíram em defesa de Eduardo de Queiroz Monteiro. Pressionaram o Governo Federal,
reclamando de que a ação viria da revanche do
Governo petista. Políticos encheram o ouvido
do então Ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini.
O Ministro manteve o apoio à ação.
3) Em São Paulo, a toda-poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
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(Fiesp) saiu em defesa da Daslu através do seu
dirigente Paulo Skaf e ensaiou uma manifestação de protesto. Ressaltou-se que a empresa
gera empregos e contribui para o desenvolvimento da região. Empresários lembraram que
ﬁscalizações como essa afugentariam possíveis investidores.
Em Confresa, Estado do Mato Grosso,
a toda-poderosa Confederação Nacional da
Agricultura e Pecuária (CNA) saiu em defesa
da Gameleira através do seu dirigente Rodolfo
Tavares e ensaiou uma manifestação de protesto. Ressaltou-se que a empresa gera empregos
e contribui para o desenvolvimento da região.
Empresários lembraram que investigações como
essa afugentariam possíveis investidores.
4) Em São Paulo, os defensores da Daslu dizem que é impossível pagar todos os impostos. No Mato Grosso, os defensores da
Gameleira dizem que é inviável cumprir toda
a legislação trabalhista.
Há mais pontos de comparação entre
ambas. E isso não é aleatório, mas demonstra
que é um padrão de comportamento que a elite
assume quando sente-se acuada. O instinto
de auto-preservação, desenvolvido ao longo
de séculos de Casa-Grande e Senzala, surge
de forma semelhante, mesmo em ambientes
tão diferentes quanto os dos canaviais de Confresa e os cabides da Itaim Bibi.
Exposta a uma situação que considera
de risco à sua posição na sociedade, essa elite
esquece que tanto a utilização de mão-de-obra
escrava, em vez da assalariada, quanto a sonegação de impostos representa concorrência
desleal. Esquece que Tranchesi e Monteiro
passavam a perna no empresário ao lado e
lucravam cometendo um crime.
Ao cobrar que a lei seja totalmente aplicada, os bons empresários estão apenas tomando conta de seus investimentos. Quem
não faz isso atua em um corporativismo burro
achando que é sua “classe social” que está
sendo ameaçada (e, como empresário, perde
dinheiro com isso).
Ou faz isso como medida preventiva.
Até para evitar devassas na contabilidade ou
a veriﬁcação da condição social de seus empregados.
Como eu disse, esse artigo, escrito por Leonardo Sakamoto, foi publicado na Agência Carta Maior.
Considero extremamente oportuno deixá-lo registrado
nos Anais do nosso Senado da República.
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Tal artigo identiﬁca, como muito bem diz, os cabides do Itaim Bibi com a Gameleira, que produz, sim,
no Estado de Mato Grosso, mas produz muito trabalho escravo. Há poucos meses, de lá foram retirados
1.200 trabalhadores em absoluto trabalho escravo. No
entanto, os donos se acham injustiçados.
Um não paga impostos, o outro pratica o trabalho
escravo, e se acham injustiçados.
A Polícia Federal deve estar atenta porque, em
Mato Grosso, há muito produtor da melhor qualidade,
há muitas pessoas que trabalham sério, que produzem,
que pagam seus impostos, que lutam para retirar seus
produtos, muitas vezes com diﬁculdades por terem ainda necessidade de melhor infra-estrutura. Trata-se de
um Estado eminentemente produtor de matéria-prima,
que tem muitas diﬁculdades. Sua extensão geográﬁca
é gigantesca e seu povo muito trabalhador, gente que
diz para que veio.
O Mato Grosso é, hoje, o maior produtor de carne, soja e algodão, e o segundo maior produtor em
outros vários setores. Alguns praticam isso, sim, mas
acredito que são poucos e cada vez serão menos, até
pela ação que relatarei posteriormente.
Também aqueles da área urbana, como a Daslu
e outros, têm de pagar impostos, sim, senão seus vizinhos de lado estarão sendo injustiçados e pagarão
por isso. Por que alguns podem pagar e outros não?
Essa questão deve ser encarada de peito aberto e de
cabeça erguida. Deve ser encarada, sim! Sonegador
precisa pagar. Não temos de ﬁcar achando que por
serem grandes a Daslu e a Gameleira – uma na área
rural, praticando trabalho escravo, e a outra na área
mais nobre de São Paulo – não precisam pagar impostos. Isso tem de acabar.
Fiz questão de registrar esse artigo porque nada
melhor do que ele para embasar a minha fala.
Como tenho ainda dois minutos, Sr. Presidente,
quero ler o seguinte:
Justiça repõe empresa de MT na “lista
suja” do trabalho escravo. O Tribunal Regional
Federal da 3ª Região suspendeu a liminar obtida pela fazenda Mutum e sua proprietária, a
Pinesso Agropastoril Ltdª, garantindo seu retorno à “lista suja” do trabalho escravo. Por voltar
a esse cadastro de empregadores, a empresa
ﬁca proibida de contrair novos empréstimos no
Banco do Brasil ou nos Fundos Constitucionais de Financiamento. Retorna também para
as empresas listadas na “cadeia produtiva de
trabalho escravo no Brasil” – que serve de
alerta à indústria, varejo e exportadores para
que apliquem restrições aos produtos com
mão-de-obra escrava. O recurso que levou à
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decisão do TRF coube à Advocacia Geral da
União (AGU).(...)
Apesar de a decisão ser do dia 2 de junho, só agora ela chegou ao conhecimento do
Ministério do Trabalho e Emprego, que voltou
a inserir a Pinesso na lista. Com isso, abre-se
um importante precedente para o retorno das
outras 12 fazendas suspensas da “lista suja”.
Espero que, das outras 12, nenhuma volte, que
todas, apesar de estarem com liminar por recurso acionado, consigam provar que não têm trabalho escravo,
porque, como eu disse, lá tem muita gente que trabalha
direito, de forma honesta, de forma séria, mas também
há pessoas – e são poucas – que, infelizmente, estão
na “lista suja” do trabalho escravo.
Ao mesmo tempo, é uma aﬁrmação da importância desse instrumento para o processo de erradicação
do trabalho escravo. E um sinal de apoio da Justiça
Federal ao combate a essa prática – uma vez que das
13 liminares concedidas a proprietários rurais para saírem da relação, 10 foram pela Justiça Federal e três
pela Justiça do Trabalho.
O grupo móvel de ﬁscalização do Ministério do
Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e
Polícia Federal libertou 52 trabalhadores da Fazenda
Mutum, em abril de 2002. Localizada em Dom Aquino,
Mato Grosso, tem o cultivo de algodão como atividade
principal, e também produz soja e milho.
Eu teria mais o que dizer, mas, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, vou encerrar minhas palavras,
e agradeço pelo tempo, dizendo que, infelizmente, ainda persistem alguns cancros de trabalho escravo em
pleno século XXI, em nosso País.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senadora Serys
Slhessarenko, V. Exª ainda tem um tempinho.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Pois não, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senadora Serys,
eu queria cumprimentá-la e o Mato Grosso. Não é sem
razão que V. Exª chegou a esta Casa, numa luta democrática das mais difíceis e árduas: venceu o líder das
Diretas Já. Isso mostrou a força que V. Exª representa.
Eu queria cumprimentá-la e parabenizá-la. Meu nome
é Francisco, que disse: “Onde houver desespero, que
eu leve a esperança”. V. Exª trocou os trajes de ontem
– que estavam muito bonitos, pois V. Exª é elegante –, o
vermelho, pelo verde, traduzindo ao povo brasileiro que
ainda tem esperança. Pelo seu comportamento, V. Exª
digniﬁca o Senado e a classe dos professores, que, não
sem razão, são os únicos a serem chamados de mestres, como Cristo. V. Exª tem tido coragem. Estou lendo
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Saturnino Braga, que diz que não votará mais no Lula,
que não quer mais o Lula. Saturnino, já que está assim,
eu quero o PT forte, quero combatê-lo frontalmente, de
peito aberto, porque entendo que a democracia é forte
com partidos fortes. Está aí uma mulher boa para ser
candidata pelo PT no lugar do Lula, Saturnino: Serys.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Muito obrigada, Senador, mas nosso candidato à reeleição é o Presidente Lula.
V. Exª ouviu, ontem, o meu pronunciamento, em
que deixei bem clara minha posição com relação ao
Partido dos Trabalhadores.
Queremos, sim, que tudo seja investigado, apurado, julgado e punido. E reforço, por não sei quantas
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vezes, a expulsão imediata de meu Partido daqueles
que já temos clareza que cometeram crimes, dos que
são bandidos. Queremos já a expulsão. Que se limpem
o Partido dos Trabalhadores e qualquer outro Partido.
Pedimos a expulsão imediata do Sr. Delúbio Soares
– outro já saiu – e de outros mais que estão sendo
comprovados. Essa é nossa posição.
Quero meu PT das origens de volta!
Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA.SENADORASERYSSLHESSARENKO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Muito obrigado, Senadora.
Concedo a palavra ao Senador Marcos Maciel,
por permuta com o Senador Romeu Tuma, por dez
minutos, prorrogáveis por mais cinco.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, Srªs e Srs. Senadores,
a história das nações, observou, certa feita Tancredo
Neves, é a história de suas crises. Percebe-se, nestes
tempos, o quanto é importante para o Brasil possuir
instituições sólidas, capazes de produzir políticas de
longo prazo que tenham horizonte e futuro.
O tema que hoje suscito, Sr. Presidente, é essencial para que o futuro habite entre nós. Reﬁro-me
ao tripé educação, ciência e tecnologia – eixo estruturador de um processo autêntico de desenvolvimento. Faço tais considerações por desejar registrar que,
em outubro próximo, aqui em Brasília, entre os dias
24 e 27, realizar-se-á a III Conferência Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação. Diferentemente dos
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encontros anuais da SBPC, como aquele encerrado
há dias em Fortaleza, que congrega comunidades do
setor, a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia
e Inovação tem por objetivo estabelecer as prioridades governamentais, em parceria com os especialistas no assunto.
A primeira edição dessa conferência ocorreu em
1985, foi iniciativa do Deputado Renato Archer, então
Ministro de Ciência e Tecnologia do Governo José
Sarney, e da qual tive a oportunidade de participar na
condição de Ministro da Educação. Pela vez primeira,
Governo e representantes da comunidade cientíﬁca e
dos segmentos empresariais mais dinâmicos procuravam traçar diretrizes de política para o desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico da Nação. Em 2001, no
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
o Ministro Ronaldo Sardenberg retoma a iniciativa,
realizando a II Conferência, que, além de produzir um
balanço da situação da ciência e tecnologia no País,
na virada do milênio, já que 2001 foi o primeiro ano
do novo milênio e do novo século, produziu também
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um Livro Verde, que, ao reunir dados e fatos dispersos sobre a ciência e a tecnologia no Brasil, passou
a servir de referencial para os centros de pesquisas,
universidades, empresas, órgãos ﬁnanciadores e outras instituições comprometidas de alguma maneira
com o avanço tecnológico no País.
Ao longo dos tempos, esforços têm sido feitos
no sentido de fortalecer a atividade cientíﬁca e tecnológica no Brasil. Em 1969, a propósito, foi criado
o Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e
Tecnológico – FNDCT, com o propósito de fomentar
novas iniciativas no campo e proporcionar mais recursos para a pesquisa cientíﬁca e tecnológica. Em
1990, após a Constituição de 1988 portanto, diante
da possibilidade de extinção desse Fundo, em virtude de limite estabelecido no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988,
tive a iniciativa de apresentar projeto de lei visando
assegurar a sua continuidade.
Graças a essa intervenção, foi possível ver o
projeto aprovado e transformada na Lei que permitiu
fazer com que o FNDCT continuasse a viger, criando
condições para alavancar novas iniciativas no campo
estratégico da pesquisa, da ciência e da tecnologia. E
isso ﬁcou evidente por ocasião da Conferência do ano
2001, a que já me referi.
O FNDCT serviu para abrigar a decisão de se
criarem os fundos setoriais, que cresceram em signiﬁcação sobretudo depois do processo de privatização
ocorrido no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. A propósito, devo também mencionar,
no início deste mês, a Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação do FNDCT e a forma como os
recursos dos fundos setoriais que estão agora sendo
instituídos poderão ser aplicados.
Francis Bacon, no século XVII, aﬁrmou: “a tecnologia é a dimensão social da ciência”. A sua notável
percepção, Sr. Presidente, era provavelmente fruto da
sensibilidade de uma pessoa que reúne em si a percepção do ﬁlósofo e a intuição do estadista, capaz de
fazer ocorrer um século, antes da revolução industrial
portanto, todo o alcance da tecnologia.
Hoje, esse entendimento é generalizado. Pois,
como asseverou Norberto Bobbio, o mundo se dividirá entre os que sabem e os que não sabem. Isso quer
dizer que é fundamental para qualquer país que queira
ter alguma presença, algum protagonismo neste século, terá que investir em educação, ciência e tecnologia. Esse tripé – educação, saúde e tecnologia – é
um saudável, consistente e auto-sustentado processo
de desenvolvimento.
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Não há nação que se destaque no mundo que
não tenha transformado recursos em riqueza, para
assentar seu progresso e bem-estar.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Marco
Maciel,...
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – ...na sociedade brasileira, isto é, precisamos ter a consciência
de que essa é uma questão estrutural sem a qual não
há desenvolvimento sustentável.
Ouço V. Exª, nobre Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Marco Maciel, V. Exª, sem dúvida nenhuma, deveria ser
lembrado para candidato à Presidência da República,
pelas virtudes cristãs que possui e que tanto fazem
falta. Mas V. Exª passou pelo Ministério de Educação e vou mostrar a V. Exª a gravidade, uma visão
de futuro. Ontem, S. Exª o Presidente da República
sancionou o salário dos magistrados. Um pico que
vai a R$27 mil. Atentai bem, meditai, reﬂeti, professora: quanto é hoje o salário inicial de um pesquisador das nossas universidades federais? Professor,
ele está dizendo que é R$1 mil. Então, vamos para
a realidade, Marco Maciel, a perspectiva deste País.
A mocidade que tem a vida pela frente, os inteligentes, quem tiver um QI alto diz: eu vou fazer é Direito.
Direito é que está rendendo, é que está garantindo.
Jamais eu vou me dedicar à ciência e tecnologia, à
pesquisa, à universidade federal, à Embrapa, pelos
salários vis que estão aí. Então, essa é uma grande
reﬂexão. E entendo que erramos. Esse negócio de
salário está errado neste Senado. Eu fui prefeitinho
no momento mais difícil, o da inﬂação, no Governo
do Presidente Sarney. Todo mês tinha aumento de
salário, porque estava em 80% a inﬂação, mas era
para todas as classes. Atualmente, o que se faz é para
alguns privilegiados e não há perspectiva nenhuma
de subsistir o pesquisador no Brasil.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Muito obrigado, nobre Senador Mão Santa, pelo aparte.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador, vou dar mais cinco minutos para V. Exª.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Chamo a
atenção para a questão da educação, ciência e tecnologia. Mas, Senador Mão Santa, malgrado tal constatação, os investimentos nessa área, no Brasil, ainda são
extremamente reduzidos. As nações mais avançadas e
as chamadas economias emergentes gastam em torno
de 2,5% a 3% do seu PIB nessas atividades, enquanto
o Brasil, infelizmente, vem investindo menos da me-
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tade dessa proporção, algo em torno de 1,5% ao ano.
Certamente esses números reﬂetem apenas um lado
da questão. Há muitos aspectos de ordem qualitativa
e menos visíveis que mereciam ser analisados.
Restrinjo-me a ponderar alguns pontos destacados na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia,
realizada em 2001. Há imprescindibilidade de um maior
envolvimento do Congresso Nacional na promoção
e desenvolvimento da ciência e tecnologia no País.
Aliás, eu me felicito pelo fato de, nos idos de 1983 e
1984, haver tomado a iniciativa de propor algo que ao
ﬁnal se converteu em resolução inscrita no Regimento Interno: a criação nesta Casa, como aconteceu na
Câmara, de uma Comissão de Ciência e Tecnologia.
Essa é uma matéria a respeito da qual o Congresso
Nacional precisa ter uma inserção maior, tal a signiﬁcação de uma proposta de desenvolvimento alicerçada
em bases robustas, sólidas.
O Poder Legislativo, como formulador de regras,
órgão de ﬁscalização e fórum de reﬂexão crítica dos
nossos problemas, tem signiﬁcativa tarefa a cumprir.
Por mais importante que seja a presença do Poder
Executivo e por mais signiﬁcativa que seja, hoje, o interesse das empresas em investir, nada dispensa que
o Congresso Nacional se insira mais nesse tema, para
que possamos alocar mais recursos e gerar políticas
públicas consistentes com a nossa realidade, voltadas, para a solução de problemas especiﬁcamente
brasileiros.
De qualquer forma, se os investimentos públicos
dependem de orçamento público, os investimentos privados em ciência e tecnologia dependem de muitas
formas da ação do Estado. Não apenas no que tange
à ordem jurídica e à base institucional proporcionadas
pelos órgãos do governo. O que torna os investimentos em ciência e tecnologia uma questão pública é o
fato de que o desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico
não é uma dimensão que afeta apenas as condições
de competitividade de indústrias e outras empresas da
nação brasileira em relação a de outros países.
Os padrões tecnológicos afetam também as condições de vida vigentes no Brasil, nas suas mais diferentes facetas. Há áreas da atividade econômica nas
quais os níveis de competitividade de nossas empresas
nos mercados internacionais se destacam, assim como
há segmentos da sociedade brasileira que desfrutam
de invejáveis padrões sociais, mesmo se comparados
a sociedades ricas. Todavia, claramente, os padrões
de renda e emprego vigentes estão muito longe de
serem considerados satisfatórios.
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Ademais, a viabilidade de políticas de educação, saúde, geração de empregos e de promoção
da eqüidade social dependem sob vários ângulos de
como o conhecimento e a ciência podem ser aproveitados pela sociedade brasileira. Tanto a organização
de sistemas de produção e de prestação de serviços,
quanto a formação proﬁssional daquele que vai atuar
nessas organizações dependem da qualidade e das
dimensões de uma adequada infra-estrutura de ciência e tecnologia.
O intercâmbio e a cooperação internacional nessa
área, para ser eﬁcaz, depende da existência de instituições capazes de transferir e de receber conhecimento. Dessa forma, nem mesmo a empresa privada
tem condições de beneﬁciar-se da cooperação internacional, a menos que tenha também condições de
processar conhecimento.
A rapidez dos avanços tecnológicos, que caracterizam este novo século, tem aumentado cada
vez mais as distâncias sociais tanto em termos verticais – entre os segmentos de uma mesma sociedade
– quanto entre as nações ricas e pobres, estas cada
vez enfrentando maiores diﬁculdades em acompanhar
essa evolução.
Outro aspecto que convém destacar diz respeito
aos desequilíbrios regionais no Brasil, a exibir dados
preocupantes e que podem ser atenuados por meio
de políticas compensatórias. A Região Nordeste, em
especial, exibe dados que precisam ser revertidos a
ﬁm de que o desenvolvimento da Nação possa ser
menos assimétrico. Por exemplo, a média nacional de
analfabetismo para pessoas com mais de 15 anos de
idade é de 12,94%, enquanto a da Região Nordeste é
de 26,6%.. No que se refere ao tempo médio de permanência na escola, o censo do IBGE feito no ano de
2000 mostra que a Região Nordeste apresenta a média mais baixa do País. Enquanto a Região Norte, a
segunda mais baixa do País, era de 5,7 anos, o tempo
médio de permanência na escola na Região Nordeste
era de apenas, 4,2 anos. Esses dados assumem um
caráter mais dramático se considerarmos que a média
nacional era de 5,3 anos – ou seja, a Região Nordeste
era a única abaixo da média nacional.
Como vêem, os dados aqui apresentados não
têm nenhuma pretensão de ser novidade. Creio que,
na verdade, podem ser incluídos entre aquelas aﬁrmações qualiﬁcadas na tradição ﬁlosóﬁca inglesa como
“verdades evidentes por si mesmas”
Os argumentos aqui referidos não são novos, assim como não é novo o fato de que o Brasil continua
investindo pouco em ciência e tecnologia. Sejam esses
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gastos públicos ou privados: algo em torno de 1% do
PIB. Por outro lado, também quero insistir, mais uma
vez, que o desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico
não pode ser reduzido apenas a percentuais do PIB,
do orçamento público ou da participação do setor privado. É essencial que as políticas de investimento em
ciência e tecnologia contemplem o viés da diversidade
regional brasileira. É de pouca valia discutir porque ou
como esses desequilíbrios se formaram, mas é fundamental saber que a redução desses desequilíbrios
produz benefícios para todos e que, na atualidade, o
domínio do conhecimento constitui a única base segura sobre a qual qualquer futuro mais viável pode
ser construído.
Há no Brasil, pela expressão do seu território
e sobretudo pela sua biodiversidade, problemas que
são especiﬁcamente brasileiros. Entre muitos, citaria
um relativo à minha região. A caatinga, por exemplo, é
um bioma que só existe no Brasil. Se não formos capazes de entendê-la e estudá-la, certamente, nenhum
outro país o fará por conhecer esse bioma. Então, se
não formos nós, quem? Se não for agora, quando? Se
não tivermos cuidado, quando viermos lançar luz sobre essa questão, a caatinga já estará extremamente
comprometida.
Mas, Sr. Presidente, gostaria também de dizer
que os investimentos públicos são fundamentais nessa
área, porque ainda não há no Brasil uma consciência
empresarial no sentido de investir, cada vez mais, em
ciência e tecnologia, mesmo porque as nossas empresas ainda não desfrutam de condições para investir nesse campo, que nem sempre produz resultados
de curto prazo.
Desejo, também, Sr. Presidente, sem querer alongar-me em considerações, dizer que esse encontro que
se realizará em Brasília, entre 24 e 27 de outubro, tem
um temário que está sendo construído a partir de reuniões em diversas partes do País. Insisto na necessidade
de pensarmos na formulação de políticas cientíﬁcas e
tecnológicas voltadas para cada região.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Em dois minutos daria para V. Exª terminar seu discurso, Senador?
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Pois não,
Sr. Presidente.
Percebo, Sr. Presidente, que os investimentos
em ciência e tecnologia ainda estão muito concentrados no que eu chamaria o “Triângulo das Bermudas”,
quer dizer, no eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas

Sexta-feira 29

575

25849

Gerais. Certamente, precisamos fazer um processo de
descentralização das políticas e de desconcentração
dos investimentos, para que a demais regiões do País,
sobretudo aquelas de menor nível de desenvolvimento
relativo, de que são exemplos o Norte e o Nordeste,
possam receber mais atenção.
Acredito que essa Conferência poderá oferecer ao
País, não somente ao Poder Executivo, mas também ao
Legislativo, condições de formulação de uma política
adequada aos nossos tempos, que permitirá um processo coerente e consistente de desenvolvimento.
Não gostaria, Sr. Presidente, de encerrar as minhas palavras, sem lembrar a opinião do jurista e ﬁlósofo
Miguel Reale, ao dizer que “a riqueza das nações não
resulta da soma de meios materiais de que dispõem,
mas, acima de tudo, do cabedal de conhecimento acumulado e do número dos que sabem tirar dele o seu
melhor proveito”.
Sugiro, portanto, Sr. Presidente, ao Ministério
da Ciência e Tecnologia que dê prioridade, na agenda da III Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia
e Inovação, à análise dos desníveis regionais e dos
meios de ampliar os investimentos de ciência e tecnologia nas áreas mais carentes, especialmente no
Nordeste, como forma de reverter os baixos indicadores econômicos sociais apresentados em relação ao
restante do País.
Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente Senador
Romeu Tuma, por haver cedido o tempo para que pudesse manifestar-me.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Cumprimento V. Exª pelo discurso. Sei da importância dos pronunciamentos de V. Exª.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – PI)
– Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela, por
permuta com o Senador Alvaro Dias.
V. Exª dispõe de dez minutos, prorrogáveis por
mais cinco, se necessário.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, tenho insistido bastante, desta tribuna,
na reforma política do nosso País. Senado e Câmara,
Deputados Federais e Senadores estão extremamente
preparados para fazer a reforma política de que o Brasil precisa. Não adianta, a máquina está enferrujada,
obsoleta, carcomida por vícios de toda ordem.
Não concordo com aqueles que acham que se
deve apurar a corrupção agora, que se deve concluir o
trabalho das CPIs, para depois fazer a reforma política.
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Não, ambos têm de ser feitos concomitantemente. As
Comissões que estão apurando a corrupção têm de
continuar a fazê-lo rigorosamente e devem encaminhar
o resultado das investigações ao Ministério Público
e ao Poder Judiciário, para que todos os corruptos
sejam punidos exemplarmente. Mas temos que, ao
mesmo tempo, promover a reforma política. Não concordo, embora mereçam de minha parte o maior respeito Deputados e Senadores que pensam diferente,
aﬁrmando que não é o momento, que não podemos
fazer nada açodadamente. Concordo; entretanto, aqui,
temos ex-Governadores, ex-Ministros, ex-Presidentes
da República, os homens e as mulheres mais preparados da Nação. Ali, do outro lado, na Câmara Federal,
também: homens e mulheres que já exerceram cargos
públicos importantíssimos e, portanto, preparados para
promover as reformas necessárias ao Brasil, reformas
capazes de blindar este País contra os males que o
afetam, principalmente o da corrupção, que é o maior,
é o câncer que o prejudica.
Pasmem, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores:
quase R$100 bilhões saem pelos ralos da corrupção
no nosso País – R$100 bilhões! O que equivale, sem
dúvida nenhuma, se bem aplicados esses recursos e
evitando-se que escoem pelos ralos da corrupção, a
dizer que consertaríamos todas as estradas brasileiras, que erradicaríamos a fome e a miséria do nosso
País, que tanto nos envergonha e nos humilha perante
o mundo, perante os outros países do planeta. Daria
para melhorar substancialmente a saúde, deixar de
ver crianças morrendo por falta de atendimento médico, assim como idosos que muitas vezes procuram
atendimento e morrem nas ﬁlas; daria para construir
hospitais nas cidades onde não estes não existem;
daria para oferecer atendimento médico de primeiro
mundo, se utilizássemos o dinheiro que sai pelos ralos da corrupção na saúde; assim como na segurança
pública e nas estradas.
Não concordo com a tese de que a reforma
política não possa ser feita hoje. Ela tinha que ter
sido feita há cinco, dez, quinze anos. Todo mundo
sabe que o sistema político vigente é, praticamente, um fator de estímulo à corrupção no Brasil. Uma
das questões principais é o ﬁnanciamento privado
de campanha. E, se não se quer o ﬁnanciamento
público de campanha, façamos leis proibindo gastos em campanha. Campanha pode ser feita apenas
com idéias, com projetos, com programas de rádio
e televisão, mas pelo candidato e não por truques
televisivos, por marqueteiros promovendo o candidato. Há de ser com os candidatos e as suas idéias,
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com seus projetos para as suas cidades, para o
seu Estado e para o seu País. É preciso parar com
a gastança pública. Se não querem o ﬁnanciamento
público, que também não permitam o ﬁnanciamento
privado. Teremos nas campanhas o debate de idéias,
dos planos de governo, dos planos daqueles que
pretendem chegar ao Poder Legislativo, ao Senado
ou à Câmara.
Não se justiﬁca dizer: “Ah, sem o ﬁnanciamento
privado, entraria o ﬁnanciamento público. Seria dinheiro do povo para pagar campanha...” Elimine-se tudo
então. Façamos as campanhas na sola do sapato, nas
idéias, na discussão com os estudantes, com o povo,
nas escolas, ruas, praças. Vamos às emissoras de rádio e televisão. Disso, sim, o Brasil precisa.
Temos de ter a consciência de que o Brasil precisa de reformas. Nós, Senado e Câmara, Congresso,
não estamos dando à nossa atuação em prol do Brasil
a velocidade de que ele precisa, aprovando leis importantes para o nosso País.
Não estamos trabalhando o suﬁciente para deixar para as futuras gerações um país melhor, mais
justo, mais humano e mais democrático; um país
que investe mais no social, com estradas boas. É
isso o que temos de entender. Vale a pena o nosso
sacrifício de trabalharmos mais, de nos reunirmos
mais, de discutirmos mais, de aprovarmos mais leis.
Vale! O Brasil espera isso de nós. Somos políticos
idealistas e já provamos que fazemos política por
ideal. Temos de pensar em nosso País, nesta e nas
futuras gerações. Isso que é importante na vida pública brasileira, e não um candidato a vereador, em
qualquer cidade média, ter que gastar R$500 mil
para se eleger, ou um candidato a deputado estadual ter que gastar R$1 milhão para se eleger, ou
um candidato a deputado federal, R$2 milhões para
se eleger, ou um candidato a governador ou a Presidente da República gastar milhões e milhões para
se eleger. É lógico que isso está errado. Nós sabemos que está errado. Temos de promover reformas
imediatamente, principalmente a reforma política,
sem deixar de apurar atos de corrupção e de punir
rigorosamente os corruptos.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Maguito
Vilela, concede-me um aparte?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Senador Mão Santa, vou lhe conceder o aparte, mas
antes quero dizer que sempre ﬁz política combatendo
a corrupção. Apresentei o primeiro projeto de lei que
acabou com a aposentadoria indecente de deputados
estaduais em Goiás. Abolimos a aposentadoria de depu-
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tados estaduais. Fui e sou contra a aposentadoria de
ex-governadores. Não paguei nenhum ex-governador
milionário do meu Estado, durante os quatro anos em
que governei Goiás, e não aceitei aposentadoria de
deputado estadual, de deputado federal e de governador. Não aceito. Vou morrer político sem um centavo
de aposentadoria com dinheiro do povo.
Entrei com um projeto de lei na Câmara Federal.
Tive de entrar com uma ação na 9ª Vara da Justiça
Federal, aqui em Brasília, para impedir que a Câmara
Federal depositasse dinheiro na minha conta. Repito:
entrei na 9ª Vara da Justiça Federal, em Brasília, para
impedir que a Câmara Federal me aposentasse ou
depositasse dinheiro nas minhas contas.
Não tenho sigilos bancário, telefônico ou ﬁscal.
Qualquer cidadão brasileiro, qualquer homem do Poder
Judiciário, do Ministério Público pode ter acesso a toda
a minha vida. Nós, políticos, temos que dar o exemplo e agir dessa forma. Essa reforma política impedirá muitos atos de corrupção. Porque houve corrupção
no Governo Fernando Henrique, houve no Governo
Collor, está havendo agora e vai haver no futuro se não
blindarmos este País, taparmos os ralos e fazermos a
reforma política de que ele precisa.
Concedo o aparte, com muito prazer, ao ilustre
Senador, ex-governador Mão Santa, do Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Maguito Vilela, darei mais cinco minutos
para V. Exª terminar o seu discurso e conceder o seu
aparte.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agradeço muito a gentileza de V. Exª.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Maguito
Vilela, dou o testemunho da veracidade de suas palavras e de suas crenças. V. Exª teve a coragem, quando
Governador do Estado – um dos melhores daquela época –, de recusar a disputa pela reeleição. Mas, permita
apresentar-me como mais experiente do que V. Exª no
sentido de urgência das coisas. Sou médico-cirurgião.
Aqui deturparam o que é urgente. Medida provisória:
urgência. Aquilo não é urgência. Urgência é um tiro, é
uma gravidez ectópica, é uma hemorragia interna, é
uma apendicite. Está no Livro de Deus: “Sob os céus,
há um tempo determinado para cada propósito”. Nós
temos que operar. Se não se operar o paciente com
apendicite, abscesso, peritonite, septicemia, culminando com a morte. E essa corrupção aí está se tornando
endêmica, epidêmica.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Já se
tornou há muito tempo endêmica, sistêmica.
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O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – É como dizia o
Padre Antônio Vieira: se você perdeu a honestidade,
não tem mais nada a perder. Perde a vergonha, e não
se faz política sem vergonha na cara, como diz a Senadora Heloísa Helena. Então, quero dizer o seguinte:
reforma tem. Nós somos cristãos. A Igreja cristã teve
essa confusão toda. Houve Papa que teve ﬁlho, como
César Bórgia – não é o daqui; é o César Bórgia da Itália. Os papas tinham ﬁlho, vendiam lugar no céu. Aí,
veio a Reforma feita por Lutero. Como melhoraram as
igrejas cristãs, todas! Então, convido V. Exª a ser o lutero, da grande reforma. Mas urgente mesmo é formar
o exército de combate à corrupção, que afoga todos
nós neste plenário e no Brasil. Estamos afogados. O
País está esperando. Este Congresso não pode fazer
leis boas, nada. Que reforma será essa, se a maioria,
se a grande parte dos que estão aqui tem pecados,
merece ir para o Bangu 3?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agradeço a V. Exª.
Continuo dizendo que cada Comissão que combate a corrupção tem 32 membros, Senadores e Deputados. Somos quase seiscentos Parlamentares. Então,
dá para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não são
todos que estão apurando corrupção; são apenas duas
Comissões. Há muita gente preparada e disponível,
tanto na Câmara como no Senado, para estudar os
detalhes da reforma política e da reforma administrativa, enﬁm, para dar velocidade a este País. Vivemos
uma era supersônica, e estamos em um país atrasado, onde um projeto às vezes demora seis, oito anos
para ser aprovado e um ﬁnanciamento solicitado por
um pequeno empresário no Banco do Brasil ou no BNDES demora dois anos para ser aprovado. Que país é
esse? Como é que vai gerar empregos? Como é que
vai ter velocidade?
Concedo um aparte, com muito prazer, ao ilustre
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero cumprimentar V. Exª, Senador Maguito Vilela, que
aqui pondera sobre a importância de, até dia 3 de outubro próximo, a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal concluírem o debate sobre a reforma política
e também a votação. Todos nós, a exemplo do que
tem ocorrido diariamente, temos idéias e reﬂexões de
profundidade a respeito da matéria. Acumulamos, já,
muito a respeito desse assunto. O próprio trabalho das
CPMIs, tudo isso que está sendo levado à tona, é uma
contribuição para que venhamos a tomar as medidas
necessárias para prevenir esses atos de corrupção e
de irregularidades. Daí a urgência de nos prepararmos
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antes de as regras serem postas para as eleições do
ano que vem. Portanto, concordo plenamente com V.
Exª. Os institutos ou a forma como iremos ﬁnanciar a
campanha, o ﬁnanciamento público, a questão relativa
às listas, a maneira inadequada como a Câmara dos
Deputados apresentou um projeto que tem merecido
a condenação aqui dos...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador, vou dar-lhe dois minutos. É o tempo suﬁciente para V. Exª terminar? (Pausa.) Pediria que fosse
rápido, por favor.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – A forma
como a Câmara dos Deputados está aprovando a lista,
consolidando os que já estão eleitos, é absurda. Nós
de maneira alguma iremos aceitar isso. Quero dizer o
quão relevante é a defesa, com a qual estou de pleno
acordo, que V. Exª faz no sentido de nos empenharmos
para votar a reforma política nos próximos dois meses – agosto e setembro –, como a grande prioridade.
Sou membro titular da CPMI do Mensalão, mas estarei
atento e vou contribuir para a reforma política.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agradeço a contribuição de V. Exª e do Senador Mão Santa.
Eu gostaria, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de terminar o meu pronunciamento prestando a
minha homenagem póstuma à família do Jean Charles
de Menezes, que está sendo velado neste momento
na cidade de Gonzaga, no Estado de Minas Gerais.
Foi uma morte brutal que, sem dúvida nenhuma, sensibilizou todos nós, brasileiros. Quero prestar a minha
homenagem a todo o povo de Gonzaga, a todo o povo
de Minas, a todo o povo brasileiro e lamentar esse
acontecimento nefasto, que tirou a vida de um jovem
brasileiro que prestava serviços em Londres.
Há pouco tempo, um amigo, meu conterrâneo, foi
morto em Lima, no Peru. Reﬁro-me a Marco Antônio
Rodrigues, da minha cidade, Jataí. Naquela ocasião,
contei com a solidariedade dos companheiros, inclusive para remover o corpo, para que ele não fosse enterrado lá em Lima, e conseguimos. É importante que
nós, no Senado, na Câmara, no Congresso estejamos
bem atentos para esses acontecimentos envolvendo
brasileiros fora do nosso País. As minhas condolências
à família e ao povo de Gonzaga.
Agradeço, Sr. Presidente, a tolerância de V. Exª,
assim como todos aqueles que participaram do meu
pronunciamento.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A Mesa se associa a V. Exª no voto de condolências
à família do jovem morto na Inglaterra.
Eu queria que V. Exª encaminhasse o requerimento à Mesa.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, por
dez minutos, prorrogáveis por mais cinco, se necessário for.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma frase do escritor
francês Nicolas Chamfort, que viveu de 1741 a 1794,
portanto há muito tempo, aplica-se ao momento de
crise que estamos vivendo no Brasil: “Não há como
fazer com que a inutilidade do primeiro dilúvio impeça
Deus de nos mandar um segundo.”
Essa frase aplica-se ao momento de crise que
estamos vivendo no Brasil. Não há como fazer com
que a inutilidade do primeiro dilúvio impeça Deus de
nos mandar um segundo.
Certamente essa é a preocupação que move os
brasileiros que se interessam pela assepsia geral exigida neste momento de investigação pelo Congresso
Nacional, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal.
É certamente essa razão que leva brasileiros a encaminhar permanentemente colaborações importantes à
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. São centenas de e-mails diariamente encaminhados sobretudo
aos Senadores e Deputados, Senadoras e Deputadas
que integram essa Comissão.
Eu imagino que nunca o País esteve tão atento,
como está agora, às ações do Congresso Nacional.
É por isso, Senador Mão Santa, que o País quer participar mediante a contribuição que cada um, Senador Romeu Tuma, possa oferecer com peculiaridades
marcantes.
Vou inserir nos Anais da Casa, Senador, o poema “Implosão da Mentira”, por Affonso Romano de
Sant’Anna, porque certamente tem provocado indignação o comportamento daqueles que, questionados na
CPI, usam a mentira como arma de defesa. Essa parece
não ser uma atitude inteligente, porque a mentira acaba
se transformando em arma para a acusação.
Leio parte desse poema de Affonso Romano de
Sant’Anna, que é mineiro e carioca. É um poema, repito, com o título “A Implosão da Mentira”.
Mentiram-me.
Mentiram-me ontem
e hoje mentem novamente.
Mentem de corpo e alma completamente.
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E mentem de maneira tão pungente
que acho que mentem sinceramente.
Mentem sobretudo impunemente.
Não mentem tristes,
alegremente mentem.
Mentem tão nacionalmente
que acham que mentindo história afora
vão enganar a morte eternamente.
Mentem, mentem e calam.
mas nas suas frases falam. E desﬁlam de tal
modo nuas
que mesmo o cego pode ver a verdade em trapos pelas ruas.
Sei que a verdade é difícil e para alguns é cara
e escura,
mas não se chega à verdade pela mentira
nem à democracia pela ditadura.
(...)
Mentem partidariamente,
mentem incrivelmente,
mentem tropicalmente,
mentem hereditariamente,
mentem, mentem, e de tanto mentir tão bravamente constroem um país de mentiras diariamente.
Peço a V. Exª que considere todo o poema lido.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP.)
– V. Exª será atendido na forma do Regimento.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Creio ser
esse poema um retrato da indignação em relação à
postura daqueles que compareceram até agora para
depor na Comissão Parlamentar de Inquérito, desde o
Sr. Sílvio Pereira ao Sr. Marcos Valério, passando pelo
Sr. Delúbio Soares e pela Srª Renilda Santiago.
Nós, Sr. Presidente, estamos veriﬁcando várias
associações, associações criminosas, associações
para a corrupção, associação do Poder Executivo com
parte do Legislativo, com partidos políticos e com setores empresariais, notadamente setores representados
pela ﬁgura do Sr. Marcos Valério. Mas seria exagero
centralizar sobre os ombros dele a responsabilidade
toda pelos acontecimentos que focalizamos nesta investigação. Existem outras associações.
Cito uma associação, para mim visível, já explicitada detalhadamente: das agências, especialmente a
SMP&B do Sr. Marcos Valério, com o Banco Rural. A
impressão que ﬁca é que o Sr. Marcos Valério é uma
espécie de sócio oculto do Banco Rural. A relação é
de intimidade absoluta, há uma proximidade incrível.
As operações são autorizadas informalmente, não
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há nenhum respeito às normas que regem o Sistema
Financeiro Nacional. E os artifícios utilizados para a
liberação de recursos, especialmente na boca do caixa,
de forma suspeita, nos induzem a concluir pela possibilidade de existir no Banco Rural uma verdadeira
lavanderia de dinheiro em nosso País.
É evidente que os diretores do banco se queixam de que essa exposição enfraquece o banco, de
que essa exposição afugenta clientes, mas temos a
responsabilidade de denunciar quando os fatos nos
convencem de estarmos diante de irregularidades.
Através da CPI, já solicitei ao Banco Central uma rigorosa investigação.
Há, Sr. Presidente Romeu Tuma, empréstimos
contraídos junto ao Banco Rural que me parecem ser
apenas operações contábeis. Os empréstimos são
realizados contabilmente como forma de promover o
repasse do dinheiro público, como instrumento para
a lavagem de um dinheiro que, de forma espúria, é
subtraído dos cofres públicos do País através dos contratos superfaturados, não só na área de publicidade,
mas também em outras áreas – a própria CGU auditou
mais de oitenta contratos e constatou irregularidades
diversas, fraudes, superfaturamento. Nós não chegamos
ainda às conclusões sobre essas operações contratuais
celebradas pelos Correios, mas elas certamente sinalizam para a existência, em outros setores do Governo,
das mesmas falcatruas que já identiﬁcamos na área
especíﬁca da investigação da CPI dos Correios.
Reﬁro-me a essa relação estranha das agências
do Sr. Marcos Valério com o Banco Rural. As autorizações para saques são informais demais, são singelas
em excesso, são simples bilhetes, alguns até com frase
simpáticas, como, por exemplo: “Nesta linda sexta-feira, autorizamos a liberação de R$100 mil a favor do Sr.
Davi Rodrigues Alves, na agência do banco em Minas
Gerais”. Com antecedência, os bilhetes determinavam
o montante de recursos que deveriam ser liberados e
anunciavam que, posteriormente, seria encaminhado
o nome de quem deveria comparecer para sacar esses
recursos na boca do caixa. Depois, outro comunicado, também sempre muito informal, dava o nome de
quem sacaria esses recursos e em qual agencia – se
na agência de Belo Horizonte, se na agência de Brasília, de São Paulo ou do Rio de Janeiro. E os valores
eram sempre arredondados.
Obviamente, esta não é uma operação legal. Não
é esse tipo de procedimento que autoriza a norma do
Sistema Financeiro Nacional. O que há, na verdade,
é uma administração no mínimo precária de várias
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agências de uma instituição ﬁnanceira a serviço da
desonestidade.
Nesta semana, conferimos, Senador Mão Santa, o repasse de mais de R$6 milhões a uma empresa
denominada Garanhuns, localizada no Estado de São
Paulo. Veriﬁcou-se que, na verdade, é uma empresa
de fachada. No local do seu endereço há um terreno
baldio. Na outra localidade apontada não há e nunca
houve absolutamente nada. O representante da empresa mora numa residência modesta em Santo André.
Coincidentemente...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador, vou dar mais cinco minutos a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não,
Sr. Presidente.
Coincidentemente, em Santo André. Por razões
óbvias, não há necessidade de fazer referência ao drama vivido pela população de Santo André diante de denúncias de corrupção e de crimes praticados, até este
momento impunemente, que levaram, especialmente,
a vida do saudoso prefeito Celso Daniel.
E essa empresa de fachada de São Paulo tem
uma sucursal no Uruguai. Aqui não há ninguém
que possa ser considerado ingênuo a ponto de não
constatar que essa é uma operação de evasão de
divisas, já que lá é paraíso fiscal apropriado para
essa remessa de dólares através de empresas
fantasmas do nosso País. Portanto, há aí uma outra modalidade de Operação Uruguai. Há que se
investigar sim.
A contribuição é farta, mas hoje quero deixar
no ar algo que reforça a associação espúria a que
há pouco me referi. Seria o Sr. Marcos Valério um
sócio oculto do Banco Rural? Veja o que manda um
brasileiro: “Por que é que a empresa SMP&B permitiu que o Banco Rural fosse a entidade responsável
pelo registro de domínio do nome www.smp&b.com.
br?” Ora, se o domínio é da agência de publicidade,
por que é que consta o nome do Banco Rural como
entidade responsável pela solicitação da criação
desse domínio na Internet? É mais uma informação
que liga, fortemente, o Banco Rural às agências do
Sr. Marcos Valério.
É exatamente por esta razão, Sr. Presidente, que
reiteramos o pedido que já ﬁzemos ao Banco Central
para que investigue o Banco Rural. Suspeitamos que
seja um instrumento para evasão de divisas, sonegação ﬁscal. Suspeitamos que seja um instrumento
para lavagem de dinheiro. Temos certeza absoluta
de que é um instrumento para operações bancárias
desonestas.
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Concedo, antes de concluir, um aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Alvaro
Dias, primeiro queria cumprimentá-lo, porque, ontem,
pesquisando aqui sobre os trabalhos no Senado, descobri que V. Exª disputa o maior número de pronunciamentos com o Senador Arthur Virgílio. E quero dar
o testemunho de que todos eles são feitos com muito
brilho e coragem. V. Exª começou citando um autor e
falando de dilúvio. Não sei se foi para lembrar Delúbio
– ali era muita água e aqui é muito dinheiro.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Coincidência, Senador. A frase foi escolhida por acaso.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Sim, mas depois V. Exª falou sobre mentiras, e, na minha mocidade, aprendi com Coelho Neto, que retrata tudo isso. V.
Exª trouxe um escrito tão belo, mas o dele é sintético
e verdadeiro. Fui criado nesta ﬁlosoﬁa e crio os meus
ﬁlhos e meus netos: quem mente rouba. E, por isso,
dizemos: é o Governo da mentira.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador
Mão Santa, não terei tempo para analisar o pronunciamento de ontem do Presidente da República, no
Rio Grande do Sul.
Por falar em mentira, veja o que o Presidente aﬁrmou: “...E eu estou pedindo a Deus para chegar o dia
31 de dezembro de 2006 e poder comparar cada coisa
que nós ﬁzemos, com os últimos 20 anos, para ver se
existiu na história desse país alguém que investiu mais
em políticas públicas do que nós temos investido”.
Essa aﬁrmação do Presidente da República não
se encaixa bem no tema mentira? O Presidente da República, mesmo sob essa tempestade devastadora dos
escândalos da corrupção, ainda encontra tempo para
a arrogância?! É impressionante como o Presidente
não muda, como o Presidente não aprende.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma.PFL – SP)
– Desculpe-me, Senador. V. Exª tem mais 2 minutos
a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou concluir.
O Presidente está investindo como ninguém investiu nos últimos anos? Onde estão esses investimentos?
Gostaria que o Presidente os apontasse, sob pena de
termos que voltar sempre para ler poemas brilhantes
como esse do escritor Afonso Romano de Sant’Anna
“A Implosão da Mentira”.
SEGUE,NAÍNTEGRA,DISCURSODO
SR. SENADOR ALVARO DIAS.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado a V. Exª. Peço-lhe desculpas por não ter
dado o tempo antes de V. Exª terminar.
Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Wellington Salgado de Oliveira, por dez minutos.
Senador Mozarildo Cavalcanti. (Pausa)
Senador Wellington, V. Exª vai usar da palavra?
Marcarei o tempo assim que V. Exª chegar à tribuna.
O microfone está baixo para V. Exª , Senador.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Já pedi ao Presidente para tentar
dar um jeitinho, mas como sou aquele desvio padrão
muito grande em relação à média.
Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Com licença, Senador Wellington.
Senador Luiz Otávio, V Exª falará em seguida ao
Senador Wellington Salgado.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Será uma
honra muito grande. Eu vim, inclusive, para ouvir o
discurso do Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA (PMDB – MG) – Muito obrigado, Senador Luiz
Otávio.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vejam bem
como o mundo e o destino, às vezes, são um pouco
duros com a pessoa. No meu primeiro dia no Senado, tive um momento maravilhoso, pois, a vida inteira,
lutei para abrir universidades pelo Brasil afora e, soube que foram aprovadas seis universidades federais
para o Brasil.
A todo momento, ﬁcava preparando um discurso
para quando eu subisse pela primeira vez à tribuna.
O meu discurso, com certeza, seria sobre a grande
taxa de juros cobrada sobre a dívida de Minas Gerais
– todos os Estados pagam 6% mais IGPDI, enquanto
Minas paga 7,5%.
Mas o que acontece? Justamente hoje sou obrigado a mudar o teor do meu primeiro discurso aqui no
Senado. Por quê? Porque quero anunciar, Sr. Presidente, que o mineiro Jean Charles Menezes voltou ao
Brasil. Voltou com 27 anos de idade, depois de morar
quatro anos na Inglaterra. Voltou, mas não vai sentar
à mesa no domingo, não vai mais contar o que viu no
país nos Beatles e dos Rolling Stones. Não vai mais
cantar a última música do U2, nem vai mais falar da
performance irreverente do vocalista do Oasis. Na verdade, Sr. Presidente, ele nunca mais vai falar.
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Jean Charles de Menezes foi morto com oito tiros na cabeça, dados pela melhor polícia do mundo,
no país dos principais movimentos culturais, dirigido,
talvez, pelo mais moderno dirigente mundial, Toni Blair.
Mesmo assim, eles mataram Jean Charles, mataram
com oito tiros na cabeça. Mataram um eletricista, mataram uma esperança, uma maldita esperança que faz
com que cada vez mais mineiros e brasileiros decidam
ir embora do nosso País. Talvez, Sr. Presidente, não
seja uma esperança, mas sim uma desesperança no
nosso País.
Jean Charles, natural de Gonzaga, Minas Gerais,
ﬁlho de Dona Maria Otoni Menezes e do Sr. Matozinho
Otoni Menezes, vai ser enterrado com glórias, com a
bandeira de Minas sobre seu ataúde e com muitos a
acompanhar o seu cortejo.
O Presidente Lula, com seu grande coração, já
ligou para a família e falou pessoalmente com o pai
da vítima, Sr. Matozinho Otoni da Silva, apresentou
condolências pela tragédia e enfatizou a importância
de uma indenização que Jean Charles merecia por
ser arrimo de família. O Presidente disse também que
o Governo britânico pediu, formalmente, desculpas à
família e ao País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não existe nem nunca vai existir indenização ou desculpa que
possa fazer curar a tristeza e a saudade que, com certeza, doerão pelo resto da vida no coração dos pais,
dos irmãos e dos amigos que perdem um ente querido
dessa maneira absurda.
Srªs e Srs. Senadores, os mineiros sabem exatamente o que é um almoço de domingo com toda a
família. Desgraçadamente, o próximo domingo será
dois dias após o enterro de Jean.
Sr. Presidente, talvez um dia, quem sabe, Bono
Vox, vocalista do U2, faça uma música para Jean Charles. Com certeza, os mineiros cantarão a música Amigo, pensando em Jean Charles, símbolo da esperança
de um dia melhor, símbolo do desejo de ser melhor,
símbolo da responsabilidade de trocar a solidão num
país estranho por melhores condições para seu pai,
sua mãe e seus irmãos.
Sr. Presidente, hoje, Minas está de luto, está triste,
muito triste porque, quando acontece algo assim com
um mineiro, toda Minas Gerais sofre. Hoje é um dia
muito triste, muito triste mesmo, Sr. Presidente.
Para terminar, pois não quero estender essa
tristeza, devo dizer: Jean Charles, durma com Deus!
E que, onde quer que esteja, seus olhos brilhem com
a eterna esperança que o fez viver em Minas Gerais
e na Inglaterra!
O Sr. Luiz Otávio (PMDB – PA) – Senador
Wellington, peço um aparte a V. Exª.
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O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Pois não, Senador Luiz Otávio.
O Sr. Luiz Otávio (PMDB – PA) – Apenas para,
nesta oportunidade, em nome do meu Estado do Pará,
do Senado Federal, do Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado e do Congresso Nacional, prestar
a nossa solidariedade a V. Exª no cumprimento de seu
dever como mineiro, não apenas fazendo esse pronunciamento, mas apoiando a família desse jovem. Jean
representava o Brasil na Inglaterra, assim como tantos
estudantes e trabalhadores, mais de 15 mil, de acordo
com dados da Embaixada do Brasil em Londres, que
se encontram na mesma situação do Jean. Na verdade, V. Exª, nesse pronunciamento, demonstra, em
nome do seu grandioso Estado, o sentimento do povo
mineiro. E associo-me a V. Exª no envio de condolências à família em nome do meu Estado do Pará e de
todo o Brasil. Sabemos da diﬁculdade que o governo
inglês tem, como todos os governos, de enfrentar o
terrorismo, mas também não podemos pactuar com o
estado de violência que atinge a todos os cidadãos,
a toda a sociedade. O Brasil, por intermédio do Presidente Lula, teve um gesto muito forte, muito ﬁrme,
ao enviar o Ministro das Relações Exteriores, Celso
Amorim, a Londres, na Inglaterra, para estar, inclusive,
com o Primeiro Ministro Tony Blair, numa demonstração da capacidade do povo brasileiro de se revoltar
com a violência cometida pela Scotland Yard. Creio que
a polícia inglesa fará uma reﬂexão sobre o modo de
operar. A decisão da inspetora de fuzilar, na verdade,
esse brasileiro foi tomada nos últimos momentos. Hoje,
os jornais do mundo todo, com a força da mídia e da
Internet, demonstram claramente que, no inquérito que
está sendo apurado, poderia ter sido evitado esse grave e sério fuzilamento. Com certeza, deverá haver um
gesto de reﬂexão em todo o sistema de segurança da
Inglaterra. Agradeço a V. Exª a oportunidade de fazer
um aparte a seu brilhante discurso nesta manhã.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA (PMDB – MG) – Muito obrigado, Senador Luiz
Otávio.
Veja bem, Senador: nesses momentos em que
vivemos essas denúncias de pagamento de mensalão,
em que só se fala em dinheiro, quem levou, quem deu,
conseguirmos ter ainda algum sentimento no coração
e perceber a dor que essa família está sentindo, a dor
da desesperança.
Realmente ﬁquei muito preocupado, inclusive,
porque, no dia seguinte aos atentados em Londres,
meu ﬁlho mais velho viajou para estudar em uma universidade inglesa, e está lá até hoje. E tenho que ﬁcar,
a todo o momento, pedindo para ele não...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP.
Fazendo soar a campainha.) – Senador, estou recebendo uma informação técnica de que o microfone
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capta o som a uma distância de até 50 centímetros.
Assim V. Exª pode ﬁcar mais à vontade, porque estou
percebendo que está se sacriﬁcando. Desculpe-me
interrompê-lo por isso.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – É sempre uma honra ser interrompido por V. Exª.
Como dizia, Senador Luiz Otávio, é maravilhoso
ver que V. Exª, que é um homem que vive lutando pelo
seu Estado e lutando pelo Brasil, também consegue
manter seu coração ainda preparado, com sentimentos, para perceber a dor dessa família e de todos os
mineiros neste momento.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Permiteme V. Exª um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Vou conceder mais cinco minutos a V. Exª, Senador
Wellington.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Pois não, Senador Maguito Vilela.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – É apenas
para cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Já tive a
oportunidade de prestar a minha solidariedade ao
povo de Gonzaga, de Minas e, naturalmente, ao povo
brasileiro, pelo trágico desaparecimento do Jean Charles de Menezes, de uma forma brutal, inconcebível.
Cumprimento-o pelo pronunciamento e, mais uma vez,
quero dizer que V. Exª é muito bem-vindo a esta Casa.
Temos certeza absoluta de que V. Exª trará grandes
contribuições, como já vem fazendo, a este Senado.
V. Exª é um jovem voltado para a educação, principalmente a educação de nível superior, e tem prestado
relevantes serviços ao País na área da educação e do
esporte, haja vista que V. Exª, nas suas universidades,
patrocina um dos melhores times de basquete do nosso País, incentivando a juventude a praticar esportes.
Assim, reapresento os votos de boas-vindas a V. Exª,
desejando que continue trazendo informações, fazendo
pronunciamentos, apresentando projetos, propostas de
emenda à Constituição, que irão, sem dúvida alguma,
engrandecer, enriquecer, honrar e digniﬁcar este Parlamento. Muito obrigado.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Muito obrigado, Senador Maguito Vilela, pelo aparte.
Uma coisa muito importante que tenho a dizer
é que, quando cheguei a esta Casa, vim munido de
informações da mídia de que aqui se trabalha pouco.
E, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aqui se trabalha muito. Muito, muito, muito mesmo. Não se tem
horário, as pessoas pensam que o trabalho é somente
o plenário; entretanto, a maior parte do trabalho está
justamente nas Comissões. E ainda, vivendo este momento, estão todos os Senadores trabalhando muito.
Então, para minha geração – já que sou um dos mais
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novos, digamos assim, e, com isso, posso cometer
alguns erros –, quero deixar registrado que estou
muito orgulhoso desta Casa e, com certeza, vou dizer
do quanto se trabalha aqui ao ﬁnal de meu mandato,
cumprindo esta etapa do mandato do nosso Ministro
Hélio Costa.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me V. Exª um aparte, Senador?
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – É uma honra tê-lo aparteando o meu
pronunciamento, depois de tê-lo observado bastante durante minha vida e, agora, conhecê-lo pessoalmente.
Pois não, Senador Eduardo Suplicy.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
também juntar-me a V. Exª em suas palavras de solidariedade e sentimento de pesar à família e a todos os
mineiros pelo assassinato, pela polícia inglesa, de Jean
Charles de Menezes, este rapaz de 27 anos, que saiu
do e foi para a Inglaterra buscar uma oportunidade de
trabalho e, assim, poder ajudar seus familiares, muito
modestos em termos de recursos, ali em Gonzaga.
Hoje, a cidade inteira está mobilizada, acompanhando
o seu funeral. Ainda ontem, quando a polícia inglesa
conseguiu prender uma pessoa que estava efetivamente envolvida nos atos de terrorismo, utilizando aquela
arma de efeito paralisador, ﬁcou claramente demonstrado que não teriam sido necessários aqueles disparos, diante mesmo da possibilidade de Jean Charles
de Menezes ter qualquer tipo de envolvimento com os
atentados, alvejando-o na cabeça.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Da
mesma maneira que não teria sido necessário aos
governos dos Estados Unidos e do Reino Unido terem
provocado milhares de mortes no Iraque para que Saddam Hussein fosse apeado do poder. Teria sido muito
melhor que se utilizassem os meios da não-violência
para se transformar a vida política do Iraque. Em função daquele erro crasso, continua a haver mortes de
inocentes como Jean Charles de Menezes. Quero informar a V. Exª que, ainda ontem, registrei aqui, da tribuna
do Senado, requerimento encaminhado ao Presidente
da Comissão de Relações Exteriores do Senado e da
Câmara, por iniciativa minha e do Deputado...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador, vou conceder mais um minuto para que V.
Exª possa concluir.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Para
que o Ministro Celso Amorim possa comparecer à reunião conjunta de ambas as Comissões e explicar as
medidas que vêm sendo tomadas pelo Governo brasileiro sobre Jean Charles de Menezes, assim como
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sobre João José Vasconcelos Júnior, mineiro, que ainda está sob o domínio dos rebeldes no Iraque. Meus
cumprimentos a V. Exª.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Muito obrigado, Senador Suplicy. De V.
Exª, eu só poderia esperar realmente um sentimento
dessa grandeza.
Senador Mão Santa, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador, V. Exª já encerrou três vezes o seu pronunciamento. Se V. Exª faz questão de conceder mais um
aparte, vou lhe dar mais tempo.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Por favor, porque, sempre que o Senador Mão Santa fala, o Brasil todo ouve, e eu também.
Pois não, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Sr. Presidente
Romeu Tuma, deixa o Piauí entrar nessa política do
café-com-leite – São Paulo e Minas Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– É que V. Exª é recordista em apartes. V. Exª disse
que o Senador Alvaro Dias era o recordista em pronunciamentos...
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Sim, está no hino
do Piauí: “Piauí, terra querida; Filha do sol do Equador”.
Na luta, o seu ﬁlho é o primeiro que chega. Depois do
sonho de Tiradentes, fomos nós que expulsamos os
portugueses na Batalha do Jenipapo. Então, eu não
poderia deixar de saudar V. Exª, Senador Salgado, que
representa muito bem a história deste Senado. Por aqui,
além dos grandes valores, bastaria citar Juscelino Kubitschek, que foi cassado quando sentava na sua cadeira. Isso traduz o que é política. Mas eu queria dizer
da solidariedade de V. Exª. Shakespeare diz que não
há nem bem, nem mal; o que vale é a interpretação.
Portanto, esse mártir – se não for Tiradentes é um outro – é do momento atual, da crise atual. Naquela ocasião, era a independência que se buscava, a liberdade;
e, agora, o mineiro é o mártir da luta pelo trabalho na
nossa Pátria, que não há. Que haja uma reﬂexão dos
governantes, como o fez Rui Barbosa, que está ali, que
é baiano. Ele disse que tem de ser dada a primazia ao
trabalho e ao trabalhador. O trabalho e o trabalhador
são os que vêm primeiro, são eles que fazem a riqueza. Essa é uma reﬂexão para que o Governo propicie
trabalho aos brasileiros, inspirado na morte de mais
um mártir mineiro, que foi em busca da dignidade do
trabalho, o que não encontra na sua Pátria.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Muito obrigado, Senador Mão Santa,
pelo aparte.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Wellington, a Mesa, com bastante amargura,
se solidariza com o pronunciamento de V. Exª em homenagem ao jovem Jean Charles. Acredito que V. Exª
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traz toda a amargura não só do povo mineiro, mas do
povo brasileiro, na esperança de que fatos como esses não se repitam e não entristeçam a Nação, como
ocorreu na Inglaterra.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio.
V. Exª vai fazer uso da palavra por dez minutos.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, que preside esta sessão;
Srªs e Srs. Senadores, hoje, venho à tribuna desta Casa
para, primeiro, lembrar que, na próxima segunda-feira,
no dia 1º, as aulas do segundo semestre do período
escolar serão reiniciadas no Brasil inteiro.
Com certeza, neste momento, devemos chamar
a atenção para um fato: devemos insistir com o Ministério da Educação, ainda sob a liderança do Ministro
Tarso Genro, com relação ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
Esse Fundo, o Fust, foi aprovado ainda no Governo passado e propiciou uma discussão muito grande
nesta Casa e na Câmara dos Deputados. Houve uma
grande participação da sociedade, das universidades,
dos sindicatos dos professores, assim como um empenho do estudante brasileiro em reivindicar um fundo
constitucional como o Fust, que pudesse ser investido
especiﬁcamente na área de educação.
Como esse Fundo é recolhido das empresas de
telecomunicações do Brasil inteiro pelo Ministério das
Comunicações e destinado a investimentos na área de
educação, ele já foi cantado em verso e prosa várias
vezes e por vários Ministros que passaram pelo Ministério da Educação. Com certeza, o atual Ministro,
Tarso Genro, ou o Ministro Fernando Haddad – que,
conforme informações da imprensa, vai suceder o Ministro Tarso Genro a partir da próxima semana – terá
uma grande oportunidade de agora, com o Ministro
Hélio Costa, das Comunicações, fazer um bom trabalho nesse sentido.
O Ministro Hélio Costa é brilhante, atuante e representa muito bem a sua Pasta, uma das mais importantes, que é a das Comunicações. O Ministro Hélio
Costa é nosso companheiro de Bancada. Foi indicado
por esta Casa, pela Bancada do Senado Federal e foi
nomeado e empossado pelo Presidente Lula recentemente. Certamente S. Exª tem uma bandeira muito
forte, muito grande nesse sentido e vai fazer com que
esses recursos do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações possam ser usados agora.
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São quase R$4 bilhões que se encontram recolhidos
no Tesouro Nacional e que até hoje não foram destinados para o seu ﬁm.
Houve aqui, como eu disse, uma grande discussão, grave, séria sobre como esses recursos seriam
alocados, como eles seriam recolhidos e quem os
gerenciaria. Vários Partidos demoraram nessa negociação, nessa discussão. E, depois de aprovado, recolhidos os recursos por meio desse Fundo, o dinheiro
continua parado.
Hoje, ouço o Deputado Armando Monteiro, Presidente da CNI; o Presidente da Fiesp; mesmo o Ministro Nelson Jobim, Presidente do Supremo Tribunal
Federal, falarem em um agenda mínima – inclusive, o
Ministro Nelson Jobim estará, neste ﬁm de semana,
no Pará, para proferir palestras na universidade do Estado e para visitar o nosso Estado, juntamente com o
Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado Severino Cavalcanti. Ouvi todos falarem em uma agenda
mínima, ouvi falarem da reforma tributária.
É importante, neste momento, o Congresso Nacional e o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagirem a
essa paralisia em que o País se encontra, independentemente da apuração, da investigação, da veriﬁcação,
do julgamento e da punição daqueles que cometeram
algum ato ilícito com relação a essas CPIs que estão
instaladas. Hoje, eles falaram sobre isto claramente
– ouvi no “Bom Dia Brasil”, da Rede Globo; e, ontem,
também ouvi, na Rede Record, no programa do jornalista Boris Casoy, várias notícias com relação a esta
matéria: tirar o País desse imobilismo; reativarmos a
reforma tributária, as PPPs, as Parcerias Público-Privadas. E a maioria dizia – e diz sempre – o seguinte:
“É difícil neste momento, é difícil o Congresso se movimentar, é difícil para o próprio Executivo”.
Sr. Presidente, com certeza – e o digo com a maior
convicção –, isso não é verdade. Existem fórmulas já
preparadas. O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações é um caso. Basta iniciar o
processo da liberação desses recursos para a compra
de equipamentos, de computadores, de máquinas, dos
softwares para as escolas, principalmente para atender às pessoas mais carentes, das localidades mais
distantes, a ﬁm de que o nosso estudante possa ter
uma melhor formação.
Com certeza, essa é uma prática.
Há também o caso da Cide. É necessário que
sejam liberados os recursos provenientes dessa taxa
para reforma e manutenção das estradas.
Precisamos agir e sair desse imobilismo.
Na semana passada, reivindiquei do Ministro da
Fazenda, Antonio Palocci, que liberasse os recursos
para a conclusão das eclusas de Tucuruí. Hoje, os
jornais da minha terra, o Pará, dizem que isso não
acontecerá.
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Já falei, aqui, a respeito do potencial hidroelétrico
do meu Estado, que, inclusive, seria solução para o
País inteiro. Reaﬁrmo que, mesmo a imprensa do meu
Estado dizendo que não haverá liberação de recursos,
vou continuar insistindo quanto a isso junto ao Ministro
Antonio Palocci, porque vamos diﬁcultar Belo Monte,
que é outra hidroelétrica com potencial semelhante ao
de Itaipu. Vamos criar obstáculos para o Governo ou
para quem quer que seja e não admitiremos essa história de que o dinheiro locado no Orçamento da União
não vai ser liberado para a conclusão dessa obra.
Precisamos eliminar esse tipo de vírus paralisante
do País, revertendo, pois temos condições para isso,
essa situação. Há recursos do Tesouro Nacional que
precisam e devem ser liberados, até por uma questão
constitucional, como é o caso do Fundo de Universalização das Telecomunicações.
É necessário que voltemos a exercer a nossa atividade-ﬁm, que é legislar, que é dar condições ao Executivo para que aplique as leis e desenvolva os projetos
com recursos previstos no Orçamento da União.
Com certeza, isso não vai diﬁcultar, de maneira
alguma, o trabalho das Comissões Parlamentares de
Inquérito. Elas vão continuar pesquisando, discutindo,
investigando e encaminhando, como o ﬁzeram ontem
ao enviar ao Ministério Público as suas posições.
De maneira nenhuma devemos paralisar o País,
até porque não existem mais condições para isso.
Hoje, fala-se em governabilidade. Que governabilidade é essa? O Presidente continua viajando pelo País,
levando a sua bandeira, o seu discurso, as suas metas,
os seus projetos. O Congresso continua em funcionamento. Não tivemos, inclusive, recesso parlamentar e
passamos todo o mês de julho votando e discutindo.
Ainda hoje haverá uma sessão do Congresso Nacional, pelo menos é o que está programado. Na próxima
semana, voltaremos para o período normal, quando
votaremos a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Precisamos sair desse imobilismo, cumprir nossas
metas, sair das tocas e viabilizar aquilo que está planejado, que já está programado. Não é preciso que façamos nada de novo, não são necessários novos projetos
e discussões em reuniões, seminários e simpósios, a
respeito do que deve ser feito. Basta que executemos
o que já está planejado e programado, como o Fundo
de Universalização das Telecomunicações.
Faço este apelo ao atual Ministro da Educação,
Tarso Genro, a quem vai substituí-lo e, principalmente,
ao Ministro da Fazenda.
Sei da boa vontade e da competência do Ministro
Hélio Costa. Conheço o Ministro Hélio Costa e sei...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Mais dois minutos ou V. Exª precisa de mais?
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O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Só dois
minutos. Sei que o Ministro Hélio Costa tem capacidade e competência para agir de forma direta para
fazer com que a coisa, realmente, possa chegar ao
seu objetivo, como é o caso da universalização das
telecomunicações.
Concedo um aparte ao Senador Wellington Salgado, do Estado de Minas Gerais.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Muito obrigado, Senador Luiz Otávio. Hoje, li
em uma coluna que o Senador Hélio Costa ainda não
nomeou todos os seus secretários. Veja bem: justamente em função de todo o cuidado que S. Exª está tendo
para desenvolver um grande trabalho no Ministério
das Comunicações é que ainda não nomeou todos os
seus secretários, escolhendo-os a dedo. Com certeza,
Senador Luiz Otávio, com toda essa sua vontade de
trabalhar, que conheço bem, V. Exª não agüenta mais
esse marasmo, ansioso que está para que o seu Estado produza. Assim, poderemos marcar um encontro
entre V. Exª e o Ministro a ﬁm de que discutam novas
idéias e o aproveitamento desse fundo. Com certeza,
o Ministro vai marcar uma audiência para conversar
com V. Exª. Muito obrigado.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Agradeço a
manifestação de V. Exª, Senador Wellington Salgado.
Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, eminente
representante do Estado de São Paulo, o Partido da
Frente Liberal tem em V. Exª um baluarte da dignidade, da moralidade e da defesa da coisa pública. É por
isso que V. Exª se reelege sempre e tem uma liderança
muito forte no Estado de São Paulo.
Sei que há uma lista grande de oradores inscritos,
mas eu não poderia encerrar o meu pronunciamento
sem falar do jornal O Globo, que, na próxima segunda-feira, estará comemorando 80 anos de tradição,
notícia, informação e verdade, participando da História do Brasil e do povo brasileiro. Ao longo desses
80 anos, esse trabalho maravilhoso foi exercido pelo
jornalista Roberto Marinho, e, agora, por seus ﬁlhos,
que lhe dão seqüência.
O jornal O Globo tem o reconhecimento mundial
e é o maior meio de comunicação impressa do nosso
País, modernizando permanentemente os seus equipamentos e acompanhando a vontade dos seus leitores.
O Globo também transmite, por meio de pesquisas, a
vontade popular nas campanhas eleitorais, em níveis
municipal, no caso dos Prefeitos e dos Vereadores;
estadual, no caso de Governadores e Deputados Estaduais; e nacional, nas eleições para Presidente da
República, Senadores e Deputados Federais.
Com certeza, o jornal O Globo dá uma demonstração de vanguarda, posição ﬁrme, orgulho e representação do povo pela imprensa.
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O jornal O Globo será homenageado pela Câmara dos Deputados no próximo dia 2. Recebi convite
do Presidente da Câmara, Deputado Severino Cavalcanti, e, com certeza, estarei presente, representando, com muito orgulho, o povo do Estado do Pará e
da Amazônia.
Certamente, todos nós, brasileiros, faremos essa
homenagem justa ao jornal O Globo, que completa 80
anos de tradição e informação ...
(Interrupção do som.)
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) ... correta, que
reﬂete o vigor e a vontade do povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Luiz Otávio, a Mesa endossa as palavras
de V. Exª nas homenagens que presta ao jornal O
Globo.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti por 10 minutos.
Peço a V. Exª, encarecidamente, que cumpra o
tempo determinado, se possível, para não prorrogarmos
a sessão, pois ainda há cinco oradores inscritos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o jornal
O Globo, de que o Senador Luiz Otávio acabou de
falar, hoje publicou, na sua página seis: “Tema em discussão: corrupção”.
É verdade que a Nação toda está ligada na discussão desse tema e é muito oportuno que todos, realmente, estejam atentos, porque a corrupção é muito
mais ampla do que se imagina. Não está situada apenas no Poder Executivo, ou apenas em parte do Poder
Legislativo, ou ainda apenas em algumas empresas
estatais ou nos Ministérios. Ela é muito mais ampla.
Sr. Presidente, vou ler matéria publicada no jornal
O Globo, no editorial “Tema em discussão: Corrupção.
Nossa opinião” e cujo título é “Reforma ampla”:
O escândalo do caixa dois e do mensalão que atingiu o PT, partidos aliados do Governo e produz vítimas na Oposição precisará
ter como decorrência o aperfeiçoamento de
leis, para coibir a traﬁcância de dinheiro sujo
na política. A questão da corrupção no Brasil,
porém, é mais ampla. Transformou-se numa
deformação visível no cotidiano, passou a ser
um mal endêmico.
A troca de favores, a criação de diﬁculdades para a venda de facilidades, todo tipo
de comportamento desonesto se alimenta de
uma característica da sociedade brasileira: o
fato de ela ter sido sempre obrigada a conviver
com a presença opressiva do Estado. Seja na
vida do cidadão ou das empresas.
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O mais recente ranking feito pela ONG
Transparência Nacional situou o Brasil em 45º
lugar [isto é, 45 lugares abaixo do ideal, que
seria o primeiro lugar], entre 99 países, na avaliação do Índice de Percepção de Corrupção,
criado para medir quanto é cobrado de propina a empresas internacionais por funcionários
públicos de altos escalões.
Vejam bem que estão medindo propina cobrada
de empresas internacionais por funcionários de alto
escalão do Governo.
Na companhia do Brasil, ﬁcaram Malawi,
Zimbábue e Marrocos. O país latino-americano
mais bem colocado é o Chile, em 19º lugar,
numa lista em que os líderes são Dinamarca,
Finlândia e Nova Zelândia.
O Estado hipertroﬁado produz como combustível da corrupção a burocracia. A diﬁculdade das pessoas e das organizações empresariais em cumprirem as normas intrincadas
criadas pelo poder público induz ao suborno do
agente do Estado. Se, além disso, a carga de
tributos é excessiva – como também no caso
do Brasil – mais incentivo ainda é dado para
a compra de favores dos agentes públicos. O
cenário se completa com leis débeis contra
corruptos e corruptores, e uma Justiça atravancada e lenta, incapaz de fazer cumprir até
mesmo essa legislação pouco ou nada eﬁcaz.
Gera-se, dessa forma, uma perigosa sensação de impunidade, cujo efeito é a criação de
uma verdadeira cultura da desonestidade e
da corrupção.
Uma ação de grande alcance contra a
corrupção teria, portanto, de extrapolar o mundo político, avançar sobre o tamanho do Estado e rever uma série de normas e legislações
anacrônicas.
Sr. Presidente, ﬁz questão de ler esse artigo porque realmente, de maneira muito simplista, vimos, na
época do Collor, a criação de uma CPI que resultou em
quê? No impeachment do Presidente, na cassação
de alguns Deputados e na punição de nenhum corruptor. Ninguém que colocou dinheiro nessa corrupção foi
punido, talvez com exceção do Sr. PC Farias, que era
nada mais nada menos do que um agente intermediário nessa história.
O que se sabe sobre isso? Esse dinheiro da
corrupção vem de onde? Será que alguma empresa
tira dinheiro do trabalho honesto, sério, que ela ganha
produzindo para particulares? Ela tira desse dinheiro
para dar a alguém, seja a um funcionário do Ministério,
seja a um político? Será que tira? Não. Na verdade,
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esse dinheiro vem justamente dos recursos públicos,
dos impostos que o povo paga. Todos nós pagamos
impostos. Logicamente, esse dinheiro cobrado a mais
ou pago por serviços não prestados é que se usa para
corromper escalões diversos dos Ministérios, das empresas estatais.
É lamentável que uma empresa estatal tão respeitada como a dos Correios hoje tenha uma CPI com
o seu nome: CPMI dos Correios. Na verdade, todas as
CPIs, tanto a do chamado mensalão, quanto a dos Correios e a dos bingos, que está fora de foco, mas trabalhando, pegando os ﬁos da meada que se entrelaçam,
todas vão desaguar na mesma coisa: na corrupção no
serviço público e também nas empresas.
O artigo diz que estão cobrando propina até de
empresas internacionais que querem fazer negócios
no Brasil.
É preciso que aproveitemos este momento de
consternação e de indignação da população para fazermos uma verdadeira cirurgia, falo como médico, a
ﬁm de extirpar esses males de forma que não possa
haver metástase mais tarde. Para que, depois, isso não
se repita. Por quê? Porque não agem em conjunto os
três Poderes da República, quer dizer, o Judiciário, o
Legislativo e o Executivo e, ainda, tendo como ﬁscal
permanente o Ministério Público.
Além disso, é importante que o cidadão comum,
aquele que trabalha, que vai lá suar, não espere só
pelos políticos que ele elegeu para fazer esse trabalho.
Mas que ele também procure se mobilizar na sua rua,
no seu bairro, para cobrar essas mudanças.
E, principalmente, me preocupa muito, Sr. Presidente, quando se fala em reforma política num momento desse, em que muitos políticos estão sendo
acusados, em que muitos políticos aparecem na relação dos que receberam o chamado mensalão. Mas,
fora isso, há muito políticos aí sendo processados,
com inúmeros processos no Supremo e em diversos
outros órgãos, averiguados pela Polícia Federal e que
estão tranqüilos.
Nós precisamos realmente passar isso a limpo
e, inclusive, para já valer na próxima eleição. Primeiro, que não possa se candidatar quem esteja sendo
processado no nível em que a denúncia tenha sido
recebida pelo Poder Judiciário. Não é uma pura denúncia que esteja sendo apurada pela Polícia Federal
ou pela Polícia Civil ou apenas uma denúncia do Ministério Público. Mas, no momento em que o cidadão,
o juiz recebe a denúncia, quer dizer, encontrou fatos
comprovados que merecem ser apurados, ele não poderia ser elegível. Porque, senão, ele estará pegando
um atalho para diﬁcultar o alcance da Justiça.
Então, defendo que a reforma política tem que
ser emergencial, por exemplo, para deﬁnir questões
de ﬁnanciamento das campanhas, de quem pode ser
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elegível, mas principalmente para não ﬁcar enganando a opinião pública com meias medidas. E falo isso
como médico também, porque não adianta atender
um paciente no pronto-socorro e dar-lhe somente um
analgésico. A dor passa, ele vai para casa e morre em
seguida porque não detectei a causa da dor. Realmente,
temos de ver a causa desses problemas amplamente, averiguando todas as áreas. Nas ruas mesmo, às
vezes, o cidadão, ao ser abordado por um guarda de
trânsito, se ele puder, dá um dinheirinho para o guarda
fechar o olho e deixar passar. Isso não é corrupção?
É corrupção também. Quer dizer, o cidadão age como
corruptor, e o guarda que aceitou é o corrupto. Então,
temos que criar uma mentalidade de anticorrupção de
baixo para cima e de cima para baixo, e que o País realmente passe a encarar como um natural dever o fato
de a pessoa ser honesta e não como uma virtude.
Ouço o Senador Mão Santa, com muito prazer.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Mozarildo Cavalcanti, e quis Deus estar na presidência o
Senador Romeu Tuma, Delegado, para onde vamos levamos nossa formação proﬁssional. Então, eu iria agora
dizer o que entendo disso. Sou médico-cirurgião ginecologista. Olha, honestidade é como virgindade. Não
conheço esse negócio de meio virgem, é ou não é – to
be or not to be, that’s the question. É honesto ou não
é. O grande erro de Lula foi não ter esse entendimento.
Começou aí com aquela história lá do Rio de Janeiro
e tal, viajou com dinheiro para congresso. Disseram:
“não é nada, não, foi pouco”. Aí, veio o Waldomiro, e
disseram: “foi pouco”. E as coisas insigniﬁcantes não
foram cortadas pela raiz, cresceram, e está aí o mar
de lama da corrupção.
(Interrupção do som.)
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Quero crer, como
V. Exª – e já contestei o Senador Maguito Vilela a esse
respeito –, que temos a noção exata do que é a urgência. Aqui estão todos com a mente obstruída, mesmo
porque algumas medidas provisórias não tinham urgência. Temos a noção exata do que é a urgência, do
que é uma apendicite, um peritônio estrangulado. E
estamos diante disto: é operar agora. Se não for apendicite, é abscesso, peritonite, septicemia e morte. Este
é o País. Então, não podemos ser lenientes; temos de
punir. Ao beijar a Constituição, Ulysses disse: o código moral do político é não roubar, não deixar roubar
e botar na cadeia quem roubou. Apesar de termos na
Presidência o grande Delegado, ainda não vi ninguém
do Congresso Nacional na cadeia.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Agradeço a V. Exª o aparte, Senador Mão Santa.
Sr. Presidente, realmente o que temos de fazer
é simplesmente buscar a verdade, reformar nossas
leis, exigir que os Poderes da República funcionem
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e que principalmente os agentes públicos tenham
transparência.
Nesse sentido, reaﬁrmo um pedido aos Srs. Senadores no sentido da aprovação do projeto que apresentei, inspirado neste momento e em projeto anterior
do Senador Pedro Simon, para que todo funcionário
público – concursado, nomeado para cargo em comissão, eleito, do Vereador ao Presidente da República,
passando-se logicamente pelos Deputados Estaduais,
Deputados Federais e Senadores – e empresas, de
qualquer tipo, que recebam dinheiro público tenham
imediatamente seu sigilo bancário quebrado. Dessa
forma, só assumirá um cargo público quem tiver seu
sigilo quebrado automaticamente, para que seja averiguado, passo a passo, para onde vai o dinheiro do
servidor, do Parlamentar, do Ministro, do Presidente
da República e também das empresas.
Faço esse apelo, porque, na verdade, não há
uma corrupçãozinha, mas uma corrupção endêmica,
de ponta a ponta, como está dito no texto que li, e temos de combatê-la de frente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado a V. Exª.
Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy, por
dez minutos, se possível.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmº Sr. Senador Romeu Tuma, que preside esta
sessão, meus caros Senadores, gostaria de avisar ao
Senador Marco Maciel, com quem há pouco tive um
diálogo, que falarei a respeito de Alexis de Tocqueville, cuja obra S. Exª conhece muito bem. Amanhã, dia
29 de julho de 2005, comemoramos o bicentenário de
nascimento desse notável autor e cientista político.
Aviso também à Senadora Heloísa Helena, que
falará depois de mim. Fico honrado com a presença
dos Senadores Mão Santa e Maguito Vilela, uma vez
que ambos têm feito muitas reﬂexões a respeito do
assunto que abordarei.
Alexis de Tocqueville nasceu em Paris, em 1805,
oriundo de uma família de antiqüíssima nobreza normanda. Sob o Império, teve sua infância em Paris, no
inverno, e no castelo de Verneuil, no verão. De 1820 a
1823, fez seus estudos no Collège de Metz, onde seu
pai, o conde de Hervé, era prefeito (da Moselle). Em
1826, licenciou-se em Direito, em Paris; em 1826 e
1827, fez uma viagem à Itália e à Sicília; em 1827, moço
ainda, portanto, com 22 anos, foi designado juiz-auditor em Versalhes, onde seu pai era Prefeito. Em 1829
e 1830, freqüentou os cursos de Guizot, na Sorbonne,
sobre a história da civilização européia; em 1830, pres-
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tou juramento ao novo regime oriundo da Revolução
de Julho, apesar de dramas de consciência.
Mas foi de abril de 1831 a março de 1832 que
fez uma viagem de extraordinária importância para
a sua vida, pois foi estudar o sistema penitenciário
dos Estados Unidos da América, procurando saber
das suas aplicações na França. Essa viagem de ano
e meio fez em companhia de Gustave de Beaumont.
No ano seguinte, em 1833, publicou relatório sobre o
sistema penitenciário americano, sob o título Du système pénitentiaire aux États-Unis et son application
en France.
Ao estudar por um ano e meio o sistema penitenciário norte-americano, acabou interessando-se em
saber como funcionavam as instituições dos Estados
Unidos da América, estudando-as em profundidade,
de tal forma que escreveu um verdadeiro clássico da
Ciência Política, que se denomina A Democracia na
América, composto de dois volumes.
No primeiro volume, sobre as leis e os costumes,
há ensinamentos de extraordinária valia – e percebo que, hoje, pessoas dos mais diversos lugares do
Brasil estão visitando o plenário, inclusive estudantes
de Direito de Bauru e de outras faculdades. Os ensinamentos de Alexis de Tocqueville continuam sendo
dos mais relevantes para todos nós, que estudamos
a Ciência Política no presente.
Saliento que, em 1996 e 1997, quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso resolveu empenharse pelo direito de reeleição, eu, sabendo que muitas
pessoas diziam que Alexis de Tocqueville era um de
seus autores favoritos, resolvi registrar nesta Casa, para
lembrança do próprio Presidente Fernando Henrique
e de todos os Congressistas, as lições de Alexis de
Tocqueville a respeito do direito de reeleição.
Passo a ler um trecho notável dessa reﬂexão sobre a reeleição do Presidente.
Os legisladores dos Estados Unidos erraram ou acertaram ao permitir a reeleição
do presidente?
Impedir que o chefe do poder executivo
possa ser reeleito parece, à primeira vista,
contrário à razão. Sabe-se que inﬂuência os
talentos ou o caráter de um homem exerce
sobre a sorte de todo um povo, sobretudo
nas circunstâncias difíceis e em tempo de
crise. As leis que proibissem os cidadãos de
reeleger seu primeiro magistrado tiraria deles
o melhor meio de fazer prosperar o Estado
ou de salvá-lo. Aliás, chegar-se-ia assim ao
estranho resultado de que um homem seria
excluído do governo no exato momento em
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que acabava de provar que era capaz de governar bem [sic].
Ou seja, Senador Maguito Vilela, no momento
em que o povo de Goiás tivesse percebido que V. Exª
foi um excelente governador, será que não seria bom
que pudesse ter o direito de reelegê-lo? “Essas razões
são poderosas [diz Alexis de Tocqueville], sem dúvida, mas não se poderá opor a elas outras ainda mais
fortes?” Aí ele pondera.
Senador Maguito Vilela, estarei hoje enviando
este presente, o livro de Alexis de Tocqueville, A Democracia na América, ao Presidente Lula. É com
toda amizade, franqueza e lealdade que quero poder
propiciar-lhe a oportunidade de ler essa obra para sua
reﬂexão a respeito do que está acontecendo no Brasil.
Será que aquilo que Alexis de Tocqueville previu estaria
acontecendo hoje? Não teria ocorrido com Fernando
Henrique Cardoso e agora com o Presidente Lula?
Pois diz Alexis de Tocqueville:
A intriga e a corrupção constituem vícios
naturais dos governos eletivos. Mas quando o
chefe do Estado pode ser reeleito, esses vícios
se estendem indeﬁnidamente e comprometem
a própria existência do país. Se um simples
candidato quisesse vencer pela intriga, suas
manobras só se exerceriam num espaço circunscrito. Se, ao contrário, o próprio chefe de
Estado é um dos postulantes, toma emprestada
para seu uso próprio a força do governo.
No primeiro caso, é um homem com seus
frágeis meios; no segundo, é o próprio Estado, com seus imensos recursos, que intriga
e corrompe.
O simples cidadão que emprega manobras censuráveis para chegar ao poder só pode
prejudicar de maneira indireta a prosperidade
pública; mas [prossegue Alexis de Tocqueville]
se o representante do poder executivo entra na
liça, a atenção ao governo se torna para ele
o interesse secundário: o interesse principal
é sua eleição. As negociações, tanto como as
leis, passam a ser para ele apenas combinações eleitorais; os cargos tornam-se a recompensa pelos serviços prestados, não à nação,
mas a seu chefe. Ainda que nem sempre fosse contrária ao interesse do país, a ação do
governo em todo caso não estaria mais a seu
serviço. E é exclusivamente ao país que essa
ação deve destinar-se.
Ora, será que aquilo que Tocqueville previu teria
ocorrido com o Presidente Fernando Henrique Cardoso? Quero aqui citar o testemunho de um amigo do
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Presidente, dado a V. Exª como Presidente da Comissão de Combate à Pobreza do Congresso Nacional,
em dezembro de 2000. Como encontrava-se com a
saúde frágil, a Comissão resolveu ir até ao Rio de Janeiro e, na sua residência, ouvimos aquele tão belo
depoimento. A respeito desse assunto nos disse, naquele dia, Celso Furtado:
Por que Fernando Henrique não fez uma
briga séria para levar adiante essa transformação que levaria o Brasil a fazer uma reforma
ﬁscal? Uma reforma ﬁscal corretiva – e ninguém estaria contra – para cobrir, acima de
tudo, um espaço que antes era coberto pela
inﬂação. E por que isso? Porque ele mudou as
prioridades. A prioridade passou a ser negociar com o Congresso para se reeleger. Tão
simples. Tentou negociar com o Congresso e
o Congresso tentou distribuir no miúdo e, evidentemente, se suicidou politicamente.
Ora, um dos maiores cientistas sociais e economista da história do Brasil, amigo pessoal de Fernando
Henrique, fez esse diagnóstico, dizendo como que a
insistir que o direito da reeleição havia causado mal
para Fernando Henrique Cardoso.
Pois bem.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Permite V.
Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Já
ouvirei V. Exª com a maior honra, mas quero, ainda,
dizer que é com toda a lealdade e amizade que dedico ao Presidente Lula essa reﬂexão. Sugiro que Sua
Excelência leia a advertência de Alexis de Tocqueville
e não permita que quaisquer membros da sua equipe
venham a utilizar a poderosa máquina do seu Governo, exatamente da maneira como o brilhante autor
francês previu.
Segundo Alexis de Tocqueville, quase sem perceber, o desejo de ser reeleito domina os pensamentos
dos presidentes, fazendo com que toda a política de
sua administração passe a ter a reeleição como alvo,
as menores gestões ﬁquem subordinadas a esse objetivo e, sobretudo, à medida que o momento da crise se
aproxima, o interesse individual toma em seu espírito
o lugar do interesse geral...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Senador Eduardo Suplicy, concederei mais um minuto a V. Exª.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Pela ordem, com a autorização do orador.

JULHO 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Julho de 2005

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Todos
os oradores anteriores, inclusive eu, tivemos cinco minutos a mais do tempo regimental. Gostaria que V. Exª
também os concedesse ao ilustre Senador até para
que pudéssemos aparteá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Senador Maguito Vilela, estamos chegando ao ﬁnal
da sessão e ainda há outros oradores. Precisamos
criar as condições para que todos tenham a possibilidade de falar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Não quero prejudicar ninguém, especialmente V.
Exª que, dentre os presentes, é o único que ainda não
falou. Quero assegurar o tempo a V. Exª. Permita-me,
apenas, dizer só estas três linhas e conceder o aparte
ao Senador Maguito Vilela.
É importante que o Presidente Lula possa...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Estou restabelecendo o som a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É
importante que o Presidente Lula possa demonstrar
com ﬁrmeza que os objetivos maiores que levaram o
PT e a ele próprio à vitória, em 2002, tais como a ética
na política, a realização da justiça e o aperfeiçoamento das instituições democráticas, venham a prevalecer
até o ﬁnal do seu Governo. É esse o desejo e a recomendação que faço ao Presidente Lula.
E concedo, com muita honra, o aparte ao Senador Maguito Vilela.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Com o pedido da Presidência para que V. Exª seja
breve.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Serei, Sr.
Presidente; atenderei V. Exª. Agradeço ao Senador
Eduardo Suplicy. O Senador sempre traz temas brilhantes para serem debatidos no Senado. É um dos
Senadores mais lúcidos, mais preparados, mais respeitados deste País. Quero apenas dizer ao Senador
Suplicy que, por recomendação dele, vou ler o livro A
Democracia na América, de Alexis de Tocqueville. Não
o conhecia, não havia lido nenhuma das suas obras,
mas tinha esse sentimento. Inclusive, quando governei Goiás, tinha os melhores índices de aprovação do
Brasil e não quis a reeleição, justamente por entender
que sempre tem um bom governante, mas pode haver
um melhor ou outros melhores. O Brasil, o País, o Estado e as cidades não podem ﬁcar adstritos apenas
a um homem ou à idéia de que somente um é capaz
de governar. Entendi que governei bem porque tinha
a aprovação da grande maioria do povo goiano, mas
poderia ter um que governasse, inclusive, melhor do
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que governei. Então, está com a razão V. Exª e Alexis
de Tocqueville, a quem lerei com o maior prazer. Muito
grato a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Peço a V. Exª que conclua.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Agradeço a gentileza de suas palavras, Senador
Maguito Vilela. Tenho tido com V. Exª uma aﬁnidade de
propósitos extremamente forte, sobretudo na questão
da reforma política, nas proposições que temos.
Ressalto a minha recomendação ao Presidente.
É positivo que o Ministro Jaques Wagner, ontem, tenha, por meio do “Jornal da Globo”, expresso a sua
disposição de, em nome do Governo, dialogar com
todos nós, Senadores e Deputados, com a Oposição,
para garantir um entendimento na direção de preservarmos as instituições democráticas do Brasil e fazer
com que possa o Governo Lula realizar as metas a
que se propôs, sobretudo...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão.PFL – MA)
– Peço a V. Exª que conclua o seu pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – É
a última frase.
Realizar as metas de fazer a economia crescer,
com melhoria da distribuição da renda, com justiça
efetiva para todos, com direito à cidadania. Que isso
possa ser efetivado, e o Presidente Lula terá todo o
meu apoio até o último dia do seu governo para essa
ﬁnalidade.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Edison
Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão.PFL – MA)
– Concedo a palavra à eminente Senadora Heloísa
Helena.(Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Senador Mão
Santa.
V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. MÃO SANTA (PMDB-PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Edison Lobão, que preside esta sessão, Senadoras e
Senadores na Casa, brasileiros e brasileiras, V. Exª,
Senador Edison Lobão, é um homem cheio de virtudes
e entre elas nunca faltou a paciência. Nessas sessões
não deliberativas, houve um acordo no sentido de que
o orador teria dez minutos e mais cinco.
Senador Eduardo Suplicy, não aparteei V. Exª
para não tirar a autoridade desse extraordinário homem público e justo, que é o Senador Lobão, do nosso
querido Maranhão, mas V. Exª tinha os cinco minutos.
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Quero aproveitar para homenageá-lo por trazer a obra
de Tocqueville. Não li esse livro de Tocqueville, mas li
o que ele escreveu sobre Montesquieu e O Espírito
das Leis. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos mais
acreditados teóricos da política.
Senador Lobão, quero trazer aqui a minha colaboração. Não trouxe Tocqueville, mas trouxe um brasileiro, um homem nosso, aquele que disse que “viver
não é preciso, navegar é preciso”, “criar é fazer surgir”:
Dr. Ulysses – Uma biograﬁa.
O que faria Dr. Ulysses, que enfrentou, que navegou tanto nos mares bravios da ditadura? E quis Deus
que ele estivesse morto, encantado no mar, ele que
aqui disse: “...navegar é preciso”.
Feliz do país que não precisa buscar – ó, Lula,
aprenda! – exemplos em outros países. Vou trazer
exemplos daqui mesmo, porque Lula não vai ler Tocqueville, não vai. Ele não leu nem a Bíblia, que diz:
“Não roubarás”. Vou trazer aqui, Lobão, Dr. Ulysses
– Uma biograﬁa. Ele teve uns apelidos – eu também:
Mão Santa –, Dr. Ulysses teve os dele, Senador Suplicy,
atentai bem: Sr. Diretas, Sr. Constituição, um senhor na
ética da política. Feliz do País que não precisa buscar
exemplos em outros – com todo respeito a Tocqueville.
Eu mesmo já li um livro dele e ﬁz a minha apreciação,
mas o Lula não vai ler isso aí.
Vou ser breve, vou dar uma aula aqui, eu estou
para isso. O Senador Salgado, mineiro e grandão, disse
que não entendia bem – ouviu, Lobão? – o Senado, que
não se trabalhava... Vou dar a S. Exª também o entendimento, e ao Lula. Os dois que se sentem no banco
de aluno para aprenderem o que é o Senado.
Senador Lobão, Moisés, o grande líder da História, recebeu uma missão. E, com a sua fé, ele não quis
saber se tinha exército de faraó, se tinha mar Vermelho, se tinha deserto, se tinha seca, ele foi. Demorou
quarenta anos, a idade do meu Partido, o PMDB. Por
isso é que nós falamos, e eu falo em nome desse Partido. Eu posso falar. Em 1970, eu estava no pau; em
1974, estava Ulysses aqui, disputando contra o Geisel,
só para “navegar” e nascer a redemocratização. Ela é
nossa. O PT não tem nada com democracia. Ela é do
PMDB. V. Exª conhece a História. Dr. Ulysses beijou
a Constituição no dia 5 de outubro de 1988 – o Senador viu isso – e ele disse que desrespeitar a Constituição é desrespeitar a Pátria; trair a Constituição é
trair a Pátria.
Nós ﬁcamos traindo. Aquele negócio de medida provisória é traição. Aquilo é safadeza. Fomos nos
acostumando a não cumprir nem as leis de Deus, como
não roubarás, que está lá, avaliem a lei dos homens,
que Ulysses beijou!
Lobão, do Maranhão, do Gonçalves Dias:
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“Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o sabiá;
As aves que aqui gorjeiam
Não gorjeiam como lá.”
“Não chores, meu ﬁlho;
Não chores que a vida
É luta renhida;
Viver é lutar.
A vida é combate,
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos,
Só pode exaltar.”
Forte e bravo foi Ulysses. Ó, Lula, aprendei!.
Em 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da
Constituição, às 8h40, ele sai de casa. “Esperei mais
de 20 anos por este dia”. Ulysses esperou mais de 20
anos; Moisés, 40 anos. Aí Moisés quis desistir porque
o povo não pegou as tábuas de Deus e foi adorar os
bezerros de ouro. Moisés quis desistir, largar tudo – aí
vem o Senado, a que quero estender isso –, mas ouviu a voz de Deus: “Moisés, busque os mais velhos, os
mais experimentados, setenta, forme o conselho e eles
o ajudarão a carregar o fardo do povo”. Daí nasceu a
idéia de Senado, melhorado na Grécia e na Itália, no
Renascimento, e aqui, por Rui Barbosa.
Lula deveria ter vindo aqui. Nós o ajudaríamos.
Quantas vezes eu disse que ele não estava no caminho certo? Eu votei no Lula. Ajudei a elegê-lo. Quantas vezes eu disse que o núcleo duro não era duro,
era burro? Quantas vezes? Aqui eu disse que tinha
um “Zé Maligno”.
Ulysses disse uma frase marcante, às 17h07 – V.
Exª estava presente –, no ﬁnal do discurso que encerrou a Constituinte: “A sociedade foi Rubens Paiva e não
os facínoras que o mataram”. Rubens Paiva era o pai
do autor daquele livro dos anos 60...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Marcelo Rubens Paiva.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Marcelo Rubens Paiva.
Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. Lula nunca
se aconselhou com V. Exª.
Sob palmas, o Plenário se levantou. Após 30 segundos, ele terminou o discurso:
A Constituição. “Certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma.”
Mas:
“Quanto a ela, discordar, sim. Divergir,
sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca.
Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Cons-
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tituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a
cadeia, o exílio, o cemitério”.
Traidor da Constituição é traidor da Pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar
as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar
os patriotas para a cadeia, o exílio, o cemitério.
Suplicy, atentai, levai junto com Tocqueville só essas palavrinhas – ele pode ler só essas, não vou exigir
mais; o Presidente está atormentado, eu sei psicologia.
Eu não vou exigir muito, mas isso, anote... Aliás, eu
vou lhe dar o livro. Só isso: a corrupção...
É mais fácil ele aprender do Ulysses – eu aprendi.
A corrupção é o cupim da República, Lula. Ele disse
aqui, V. Exª estava presente. Ulysses disse: a corrupção
é o cupim da República; República suja pela corrupção impune, tomada pelas mãos de demagogos que,
a pretexto de salvá-la, a tiranizam.
É, nós estávamos perto de um Zé maligno, tirânico, ele quis fazer disso aqui Cuba, mas nós reagimos.
Foi, no Senado, aqui, éramos poucos de plantão. Ele
corrompeu Câmara, corrompeu todas as outras instituições e poderes. Mas nós estávamos aqui, Zé. V. Exª
é testemunha, éramos poucos, poucos – do PT, só o
Suplicy; que é testemunha da nossa verdade.
Mas ele não leu Moisés, era para ouvir. Nós somos o pai da Pátria. Eu disse aqui daquele núcleo duro
e burro: ninguém vai entrar aqui.
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Eu disse: o
que me trouxe foi o estudo, o trabalho e a força do povo
livre do Piauí. E não vêm, tem sinal vermelho para eles.
Eles já escreveram a história... Eu disse que nenhum
viria, não tinham sido prefeitinho ou governador como
nós. Carreiro é senador vitalício: trinta anos, sabe mais
do que nós, viu outros, e ele sentia, dava força.
Atentai bem! Suplicy, com esse telefone estamos
mortos, porque o Lula, para aprender, é difícil, e V. Exª...
Ele disse:”Não roubar” – anote. Acrescento: “não deixar roubar, pôr na cadeia quem roubou”, disse Ulysses
Guimarães. Não é simples? Os mestres estão aí. Eis
o primeiro mandamento da moral pública.
Queria ainda dizer o seguinte. Um repórter me
perguntou sobre Frei Beto. Eu disse: “Frei Beto foi ao
Lula e não ensinou nada.” Estou é com o Padre Antônio Vieira, que disse que quem perde a honestidade
não tem nada a perder.
E agora falo como médico e cirurgião. Juscelino
também o foi. Aliás, foi até cassado aqui – para verem
como é a política! Sou médico-cirurgião ginecologista.
Eu entendo que honestidade é como virgindade: nunca
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vi meio virgem, é ou não é, to be or not to be. Não tem
esse negócio de ser meio honesto.
Então, o Presidente foi leniente: “Não, a Ministra levou só um pouquinho de dinheiro para Buenos
Aires, foi pouco”. O outro roubou: “Era pouco”. Teve a
coragem de dizer: “Essa confusão toda é porque um
do quinto escalão tirou só três mil”. Não existe isso, é
o exemplo.
Diz Padre Antônio Vieira: o exemplo arrasta. Os
Waldomiros arrastaram. E são todos famintos. É isso
mesmo.
Faltou-lhe Sócrates, que diz que só há um grande
bem, Senador Edison Lobão, que é o saber. Faltou-lhe
isso. Só há um grande bem: o saber. Existe a ciência da
Administração, que ensina: planejar, designar, orientar,
coordenar e fazer o controle. Se ele não quis ir a uma
faculdade de Administração, tem a sabedoria do povo,
que diz: “O olho do patrão é que engorda o boi”. Não é
verdade, Tuma? Puseram o Lula, se encantou e ﬁcou
aí. Ele era o dono da pátria, da República – e com o
nosso voto! Então, essas são as nossas palavras.
Senador Eduardo Suplicy, sua missão é extraordinária. Quero o PT forte. Entendo que a democracia
precisa de partidos fortes. Não quero destruí-lo, eu o
quero forte, mas que nos enfrente frontalmente, de
peito aberto, numa luta democrática, e que não tente
cooptar, comprar o PMDB de Ulysses Guimarães, meu
e do povo. O PMDB é o povo, o PMDB é a democracia,
não essa indignidade de comprar por carguinho.
Ó Lula, aprendei o que o núcleo duro não lhe
ensinou. Com as propostas de continuar o militarismo
no início da República, foram chamar Rui Barbosa e
dar a chave do cofre do Ministério da Fazenda. Ele
disse: “Não troco minha trouxa de convicções por um
ministério”. Faço uma adaptação para o PMDB: não
abrimos mão da democracia, que é nossa, conquistada aqui com o anticandidato Ulysses e Sobral Pinto
na ditadura em 1974. Como agora: na plenitude da
diﬁculdade, o PMDB vai se negar à grande virtude da
democracia que é a alternância de poder? Queremos
participar. E o quero forte. V. Exª representa ainda as
virtudes que faltam ao PT.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Senador Mão Santa, V. Exª sempre nos encanta com
a sua poderosa oratória, tanto que nem nos apercebemos de que já havia chegado ao ﬁnal da prorrogação
dos cinco minutos. Em todo caso, em se tratando de
V. Exª e do Senador Eduardo Suplicy, darei mais um
minuto, na convicção de que o Senador Eduardo Suplicy será breve em seu aparte.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E quis Deus
que, depois do Suplicy, falasse Heráclito Fortes, que
acaba de chegar. Está citado aqui: Heráclito, amigo de
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Ulysses, companheiro de Ulysses, cedeu casa para
Ulysses morar nos momentos das diﬁculdades da luta
democrática. Essa é grandeza do Piauí na história do
Brasil, Heráclito.
Com a palavra o Senador Suplicy, estrela do
PT.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Mão Santa, agradeço-lhe pela sua atenção
e respeito para comigo. Quero aqui fazer uma ponderação relacionada à disposição ontem anunciada pelo
Ministro Jacques Wagner, da Coordenação Política,
de dialogar com a oposição no Congresso Nacional.
Ainda que o PMDB esteja na base de sustentação do
Governo, V. Exª tem sido um membro efetivo da oposição. O Ministro Jacques Wagner diz que está disposto
a dialogar com representantes da oposição. Eu avalio
que será importante V. Exª dizer ao Presidente Lula:
“Nós aqui queremos votar de acordo com aquilo que
avaliamos ser o interesse da Nação, o interesse público.
Não precisa haver qualquer tipo de conversa de nomeação de pessoas, de liberação de verbas ou o que seja,
mas quero ter a possibilidade de fazer recomendações
sobre o que precisa ser realizado”. Na relação entre
o Executivo e o Congresso Nacional vamos nos pautar pelas normas sempre defendidas pelo Presidente
Ulysses Guimarães do PMDB. Muito obrigado.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agradecemos
e queremos dizer que saberemos colocar os interesses
da Pátria acima de qualquer mágoa pessoal.
Com a palavra, se me permite V. Exª, o Senador
Heráclito, ele que possibilitou uma presença nos momentos de diﬁculdade de Ulysses.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Sr. Presidente, esse som aqui da minha banca me persegue,
permanentemente está com defeito. Eu tenho certeza de que os funcionários da Casa vão acionar a sua
capacidade tecnológica para resolver de uma vez por
todas esse problema.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– A Presidência tomará as devidas providências.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – É lamentável, mas já venho de algum tempo solicitando. Um dia
serei atendido, Sr. Presidente. Senador Mão Santa, eu
ﬁco muito feliz de V. Exª estar aí, por meio da obra do
nosso amigo jornalista Scartezzini, traçando alguns
dos momentos interessantes vividos pelo Dr. Ulysses.
V. Exª agora quase repete uma frase que ele usava
muito: “A Pátria é o povo, e o povo vencerá”. Era uma
convicção que ele tinha.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Eu farei mais uma, a sexta prorrogação do seu tempo.
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OSR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Obrigado, Sr.
Presidente.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Mas o interessante do aparte de V. Exª é que nós estamos aqui
num plenário repleto de amigos pessoais do Dr. Ulysses Guimarães: Eduardo Suplicy, de quem ele tinha
maior orgulho além de ligações pessoais, ligações familiares. Tinha pelo Eduardo Suplicy o maior apreço
e vaticinava que ele teria um grande futuro. Evidentemente que o nosso Suplicy não chegou à metade da
sua capacidade, mas São Paulo espera poder ainda
merecê-lo de maneira mais plena. Conheci o Senador
Romeu Tuma pelas mãos do Dr. Ulysses Guimarães.
Na época, o Senador Romeu Tuma era da Polícia em
São Paulo, salvo engano. Não era, Senador Tuma?
E o Dr. Ulysses tinha por S. Exª a maior fascinação.
Outra ﬁgura por quem ele nutria grande adoração é o
Senador Edison Lobão. Lembro-me muito da preocupação permanente do Dr. Ulysses com a campanha
que o Lobão travou...
(Interrupção do som.)
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – (...) na primeira tentativa para ser governador e na segunda. E
um fato interessante: quando o Dr. Ulysses voltou dos
Estados Unidos, após um problema de saúde, estávamos nós dois no Aeroporto de Brasília para recebê-lo.
Daí por que V. Exª fala num ambiente que lhe é muito
familiar. E o velho Ulysses era um homem que gostava de cultivar as amizades, mas tinha um predicado
fantástico: não abria mão da sua condição de homem
público e não abria mão, acima de tudo, de conviver
com pessoas que tivessem o espírito público acima de
qualquer outra ambição, bem como tivessem compromisso com a dignidade administrativa. De forma que
eu parabenizo V. Exª por estar revivendo para o País
alguns aspectos da vida daquele homem, tão bem escritos pelo jornalista Scartezzini. Muito obrigado.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agradecemos ao Senador Lobão. Pediria que aqueles versos
do Maranhão... Como no futebol há uma prorrogação,
que fossem descontados alguns minutos.
Só para terminar, sintetizando a esperança. Ele
fala na esperança, aquela esperança venceu o medo,
mas a corrupção está vencendo a esperança. Não podemos deixar acontecer isso.
Então, Ulysses disse: Esperança! O estadista
é o arquiteto da esperança! Atentem bem! Ele vai e
diz: São Lucas é o evangelista mais querido, porque é
amoroso, não é apocalíptico, é o profeta da esperança,
o poeta silvestre de “Olhai os lírios do campo”. E ele
conta que, na sua última viagem com Juscelino, este
lhe disse que a política é a esperança.
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Ó, Deus, que este Senado faça voltar a esperança de melhores dias ao Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Concedo a palavra ao último orador inscrito, Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho a impressão
de que a sociedade brasileira nunca esperou presenciar
esse caleidoscópio de notícias ruins e de desgraças
com que convive hoje. Se se examinar em quaisquer
das direções, vê-se o desacerto e o desgoverno.
Senador Suplicy, tenho desta tribuna, por costume, citar uma frase de Millôr Fernandes, que na realidade é de Nenen Prancha, aquele ﬁlósofo do futebol
carioca, que diz que “para político, fundo de poço tem
mola”. O problema é que, na crise do Governo de V.
Exª, ninguém consegue achar o fundo desse poço. É
lamentável! A cada instante esse pântano de irregularidades mostra novas façanhas e novas vertentes.
É triste. É triste!
E a tristeza do Partido de V. Exª e da Nação brasileira é reﬂetida na sua ﬁsionomia. V. Exª é um homem
hoje abatido, de semblante triste, vendo que os grandes
anos, que o bom da sua vida dedicado à esperança
que queria vencer o medo foi por água abaixo, que
nada será como antes.
E uma coisa que me preocupa muito, Senador
Suplicy – V. Exª deve ser uma testemunha mais isenta
e com mais densidade de fatos do que eu, porque é
de São Paulo, o maior Estado da Federação –, é que
a cada momento o povo começa a participar mais, a
acompanhar mais esses acontecimentos. E faz contabilidades rápidas de fazer inveja ao nosso Malba Tahan,
aquele matemático que nos encantou na juventude. E
as perguntas são: quanto atenderia em casas populares cada saque desse que a todo momento a televisão
denuncia e que as apurações descobrem? Mataria a
fome de quantos brasileiros, ou quantos quilômetros
de asfalto ou casas populares, Senador Mão Santa,
poderiam ser construídos?
O grave da crise é que não se sabe fazer uma
distinção do dinheiro usado quando público, quando
particular, ou quando privado. Essa linha imaginária que
separa o meu, o seu, o nosso foi emaranhada. O que
vemos nessa promiscuidade no trato da coisa pública
brasileira é o desrespeito a pequenas regras.
Mas me impressiona, Senador Lobão, a rapidez
com que aprenderam. Esse Partido que não queria
alianças com o Poder de então, resolveu não votar
em Tancredo Neves porque era misturar os seus princípios com os princípios vigentes na época – muito
embora que, naquela eleição, toda a Nação brasileira
aplaudisse e justiﬁcasse por ser a passagem de uma
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transição ditatorial para um regime democrático. Optaram por não participar sequer do processo eleitoral,
expulsando, inclusive, Parlamentares de militância
consagrada no Partido dos Trabalhadores pelo fato
de não terem seguido a regra do Partido. Combatiam,
com veemência, as ligações brasileiras com o Fundo
Monetário Internacional. De repente, ganha-se o Poder e joga-se por terra tudo o que construíram com
grande esforço ao longo dos anos. E a vítima maior é
logo quem? O Presidente Lula, que foi o símbolo da
criação e do fortalecimento desse Partido e que, por
ser o Mandatário maior, a maior Liderança, se torna
no maior prejudicado e na grande vítima.
É lamentável, Senador Eduardo Suplicy, que
aquele zelo que se demonstrava nos palanques, com
relação ao dinheiro público, às críticas que se faziam
aos que governavam foram esquecidas e a prática, tão
combatida, passou a ser usual.
Senador Edison Lobão, no Nordeste, temos aquela velha desconﬁança com amizade nova e é muito comum no meu Piauí e no seu Maranhão se responder,
quando se pergunta se você é amigo de fulano: “Não
comemos ainda sal juntos”. E para que o sal simbolize a ligação é preciso uma quantidade de pelo menos
meia saca, o que equivale a mais ou menos 60 quilos
ou metade de 45.
O Marcos Valério foi apresentado ao PT em outubro. Em fevereiro, já fazia operações ﬁnanceiras de
grande porte e avais de amigos incondicionais. Nunca
vi uma ascensão tão rápida de um homem público no
Brasil quanto a do Sr. Valério.
Agora, essa história de se querer fazer do Valério
a única vítima desse processo é querer desviar a atenção dos fatos. Ele foi o instrumento, mas nós temos de
descobrir quem estava por trás, quem fez a ligação de
quem com os bancos, com as estruturas ﬁnanceiras,
com os fundos de pensão, quem foi que apresentou,
quem foi que conduziu, quem comandou todo esse
processo. Há um pouco de cerimônia – não quero dizer
de medo – de se chegar a isso. Começou-se querendo
sacriﬁcar o tal do Maurício, que botou os R$3 mil no
bolso. Ladrão de galinha! Depois, começou-se a querer
desqualiﬁcar a Karina, desqualiﬁcar um ou outro, mas
não se está querendo chegar – e isso é o importante
–, de fato, aos culpados e puni-los.
E o Governo, de uma maneira esperta, tenta jogar a crise para dentro do Legislativo, que, infelizmente, está envolvido, mas como corrompido, não como
corruptor. Não deixa de ter menos culpa, mas não é
o agente.
Temos que saber, a coisa tem que ﬁcar esclarecida, quem são, se o Presidente da República sabia,
se não sabia, quando sabia, até para que o próprio
Presidente não tenha mais necessidade de fazer pro-
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nunciamento como o que fez ontem em Porto Alegre,
invocando as lições que recebeu da mãe e do pai. Ele
tem até o direito de fazer, porque tem uma vida pública
bonita. Só não teve o principal: o cuidado de se cercar
bem quando assumiu a Presidência da República.
Sr. Presidente, se for verdade a metade do que
diz aí... e esse Roberto Jefferson penso que, na outra
encarnação, foi pitonisa, porque tudo o que está dizendo está acontecendo. Não é anjo, não é santo. Já diz,
inclusive, que sublimou o mandato. Ele tem um traço
interessante, porque não acusa ninguém. Não diz que
fulano é ladrão, mas dá o roteiro do crime. Ele diz é
“por aqui, por ali.” E quem vai lá acha.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Se for
verdade 30% do que está dito, o Presidente é azarado
em escolher amigos, porque, Senador Edison Lobão,
nunca vi tanta má companhia num palácio só. Nunca
vi tanta má companhia cercar uma pessoa só, para
onde você se vira. No caso, não são os amigos novos,
aí personalizados na pessoa do Sr. Marcos Valério,
que era apenas um agente; são os amigos de velhas
datas, que ﬁzeram caminhadas, que passaram fome,
alguns foram torturados, tinham estrada, que caminharam, que perseguiram a ascensão desse Partido
à Presidência da República.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Vou prorrogar o tempo de V. Exª por mais cinco minutos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agradeço a V. Exª.
E jogaram por terra toda essa esperança.
Senador Mão Santa, isso me lembra muito a
história que conheci na minha infância de um médico
famoso da minha terra, o Piauí. Naquele tempo, fazer
medicina era um negócio difícil, complicado, tinha que
se ir para o Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e poucos tinham acesso.
E um médico de uma família tradicional chegou no
Piauí formado, as moças casadoiras todas atrás dele,
querendo casamento, ele sendo paparicado pela família
toda. Gente nova que chega em cidade pequena é festa
para todo lado, é uma semana de festa. Contrataram
uma orquestra de fora, Românticos de Cuba, nunca
me esqueço disso – são coisas que ﬁcam na cabeça
da gente – para homenagear o médico.
Àquela época, Senador, usava-se muito roupa
branca. Ele excedeu-se um pouco. Não esperou a
hora da festa, que era sua consagração. A chegada
seria uma apoteose no velho Clube dos Diários, onde
V. Exª dançou tanto na sua juventude e conhece muito bem.
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Pois quando ele chega, tinha atravessado a nossa velha ponte de ferro e tinha ido até Caxias, onde foi
homenageado com um almoço pela sempre hospitaleira gente maranhense e lhe deram cambica, aquele
suco forte de juçara, e ele misturou aquilo com alguma coisa. Ao chegar ao salão, estava sendo recebido
no centro do salão pela família, passou mal, teve uma
disenteria e teve que voltar para casa. Todos participaram da festa, menos ele.
É preciso prudência nessas coisas. Esperar a
hora certa da festa, senão você perde e os outros é
que tiram proveito.
Com maior prazer, ouço o aparte do Senador
Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Heráclito, V. Exª engrandece o Piauí. V. Exª – e dou testemunho – fala aqui com autoridade, com cátedra sobre
amigos. Creio que essa é a grande riqueza do Senador Heráclito. Ele sabe fazer o “diga-me com quem
andas e dir-te-ei quem és”. Ninguém, hoje, no Senado
da República, pode-se apresentar como maior amigo
de Tancredo do que Heráclito, de Ulysses do que Heráclito, de Renato Archer, do Comandante Rolim, de
Luís Eduardo Magalhães, o líder, o ícone de nossa
geração. Outro dia, li no jornal da capital, que o PT
está querendo acusá-lo de que a família da esposa do
Heráclito, de que todos nós sabemos a idoneidade, o
trabalho, a origem do dinheiro, teria ajudado na campanha. Acho que, se a família da mulher dele gosta
dele, ele merece aplauso. Agora, quero dizer e deixar
claro aqui para aqueles que lhe acusaram que a sua
maior riqueza não é o dinheiro da família do seu sogro,
mas as amizades que V. Exª sabe fazer.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agradeço a V. Exª.
Só em se ter, ao disputar uma eleição como a
que disputei para o Senado, a tranqüilidade de não
precisar que nem de perto da sua porta passasse o
mensalão já é uma virtude.
Aliás, há um fato interessante, Mão Santa, porque
os meus gastos de campanha, Senador Edison Lobão,
foram feitos de maneira clara e aberta, julgados pela
Justiça Eleitoral, com os nomes dos doadores, como
a lei manda.
O Presidente do Partido, que fez a acusação,
elegeu-se, Senador Suplicy, gastando apenas R$20
mil. Foi eleito Deputado estadual do Piauí gastando
apenas R$20 mil e eu pergunto como, Senador Lobão, pois a campanha dele foi uma campanha bonita,
com camiseta, panﬂetos, avião, carro... O Governador do Piauí elegeu-se Governador do Estado sem
gastar combustível. Nunca o vi no lombo de um burro
tampouco remando pelas águas do nosso Parnaíba.
É um milagre.
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Senador Suplicy, concedo-lhe um aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Heráclito Fortes, V. Exª, no início, mencionou
que eu tenho estado um pouco triste com os acontecimentos. Não poderia estar efusivo e contente, porque são acontecimentos que entristecem tanto a mim
como a tantas pessoas do Partido dos Trabalhadores
e a todos aqueles que lutaram por ideais de ética na
política, de realização de justiça e de aperfeiçoamento
da democracia.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Mais dois minutos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E
tenho a certeza, Senador Heráclito, de que a enorme maioria dos ﬁliados do PT, dos simpatizantes do
PT, enﬁm, todos os brasileiros em sua grande maioria consideram a retidão o principal atributo da nossa
vida, do nosso cotidiano e também uma característica
importante que deve ter os nossos representantes, os
que são escolhidos. Sei que V. Exª tem sido eleito inúmeras vezes, desde o tempo em que fomos colegas
na Câmara dos Deputados, em função, sobretudo, do
seu empenho, trabalho e dedicação. Considero que,
para aquele que já é um Parlamentar, a melhor forma
de se eleger é realizar um bom trabalho, estar aqui
ativo, fazendo pronunciamentos, como fazem V. Exª, o
Senador Mão Santa e o Senador Edison Lobão, cujos
trabalhos podem os nossos eleitores apreciar. Tenho
certeza de que tornarei inteiramente transparentes os
meus gastos de campanha até 3 de outubro próximo.
Disponho-me a ser candidato pelo Senado, se o PT
assim conﬁrmar, e farei questão, ainda mais desta vez,
de que todo e qualquer dispêndio – mesmo que haja
uma reforma eleitoral ou política em que só se permitam fundos públicos de campanha ou contribuição
apenas de pessoa física ou de pessoa jurídica –, toda
e qualquer contribuição seja contabilizada e tornada
transparente em tempo real. Esse é o compromisso
que assumo. Tenho convicção de que o melhor dispêndio de campanha é a energia com que aqui trabalhamos. Graças aos meios de comunicação e a estes
instrumentos tão poderosos, que são a TV Senado e a
Rádio Senado, hoje o nosso trabalho é acompanhado,
quase cotidianamente, pela população. Percebo isso
porque, ao andar pelas ruas de São Paulo, ao fazer
palestras, as pessoas comentam que têm nos assistido
e que, portanto, podem avaliar cada uma das nossas
palavras. Com respeito às recomendações que V. Exª
tem feito ao Governo do Presidente Lula, creio que é
importante,...
(O Presidente faz soar a campainha.)
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... sobretudo como falei ao Senador Mão Santa, que V. Exª
possa transmiti-las ao novo Ministro Coordenador Político, Jaques Wagner, porque S. Exª, com a disposição
de dialogar com a Oposição, considerou a possibilidade
de transmitir pessoalmente as suas recomendações.
Muito obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Senador Eduardo Suplicy, em primeiro lugar, creio que,
quando o PT quiser mostrar à Nação o seu arrependimento, o primeiro ato simbólico que deveria fazer era
vir a público pedir perdão a V. Exª. Sou testemunha,
assim como todos nós, do Senado, do vexame que
alguns companheiros de V. Exª quiseram fazer V. Exª
passar aqui, no plenário, porque V. Exª havia assumido
a coragem de assinar a CPI dos Correios. Imagine o
PT tendo impedido a instalação dessa CPI! Se tivesse
conseguido, como é que estávamos hoje? Os escândalos vindo à tona, sem haver um instrumento próprio
e político para a apuração?
Creio que a primeira providência do PT para mostrar que mudou e que está arrependido, o primeiro meaculpa, a primeira penitência é pedir perdão a V. Exª, que
tem dado tanto a esse Partido. V. Exª tem empatia com
o eleitor. Talvez, V. Exª seja um dos políticos brasileiros
hoje com melhor relação pessoal, olho no olho, com o
eleitor, e em uma cidade difícil, como São Paulo, e em
todo o Estado é da mesma maneira. Portanto, na hora
em que o PT ﬁzer isso, Senador Lobão, começarei a
achar que o PT está arrependimento sinceramente.
Senador Edison Lobão, quero encerrar as minhas palavras com muita alegria. Não gosto de falar
sobre coisa ruim, desgraça atrás de desgraça. Sou
um otimista.
Li, agora, que o Presidente Lula vai, no dia 2 de
agosto, ao Piauí e que vai inaugurar, na cidade de Floriano, uma usina de biodiesel. Para isso, as providências
estão sendo tomadas: estradas esburacadas há vários
anos estão sendo recuperadas, estradas que estavam
sendo destruídas estão sendo recuperadas.
Que Sua Excelência chegue a Floriano, terra
de grandes ligações com V. Exª, e seja recebido por
aquele povo hospitaleiro com a educação de costume.
Mas que a sua viagem, desta vez, ao Piauí, tenha êxito. Não seja como aquela em que foi prometer acabar
com a fome, com o Programa Fome Zero, e ﬁzeram
apenas um banquete no Hotel Rio Poty, em Teresina.
Os que acreditaram no Fome Zero e que resolveram
aguardar uma solução perderam peso, sem necessitar
fazer como a Senadora Ideli, que passou pelo bisturi.
Esses perderam quilos esperando o SPA do Lula, que
até agora não chegou.
Os que esperaram os computadores baratos, Senador Suplicy, para acesso ao saber e adaptação com
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instrumentos modernos, estão aguardando. Anseiam
por todas aquelas promessas feitas pelo Presidente
da República, como alimentar durante três vezes por
dia o brasileiro e dobrar os seus salários.
Espero que a viagem do Presidente ao Piauí,
desta vez, seja motivo de anúncios ﬁrmes. E que o Presidente, que sempre foi bem recebido e acolhido nas
terras piauienses, receba novamente esse tratamento,
como Chefe de Nação, até porque a liturgia do poder
manda e exige isso. Que pelo menos vá ao Piauí com
propostas concretas.
É necessário outra coisa: o Governo Lula precisa
pedir perdão ao Piauí por querer mandar para lá uma
cadeia de segurança máxima para abrigar a bandidagem nacional. Que ele agora vá, que não leve ﬂores,
mas leve obras, e não sonhos, porque de sonhos os
piauienses e os brasileiros estão cansados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– O Sr. Senador Alvaro Dias enviou discurso à Mesa
para ser publicado na forma do disposto no art. 203,
combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, foi divulgada nesta manhã a 156º sondagem da indústria de transformação da FGV (Fundação
Getúlio Vargas). Pela acuidade técnica da sondagem
em epígrafe, julgo relevante ampliﬁcar desta tribuna
os dados que revelam ostensivamente que a indústria
brasileira mantém, em julho, o ritmo lento de produção
do primeiro semestre. O cenário que se desenha na
pesquisa é de crescimento baixo, estoques excessivos
e demanda enfraquecida. A radiograﬁa apresentada
pela FGV não está atrelada a diagnósticos políticos,
retratando com ﬁdelidade a conjuntura econômica no
âmbito da indústria.
Sr. Presidente, me chamou atenção em particular, as avaliações do empresariado em relação
ao momento atual. Essas se deterioraram desde a
última edição da sondagem, em abril, e são as piores desde julho de 2003. É igualmente revelador que
a parcela de empresas que se dizem com acúmulo
de estoques saltou de 10% em abril para 14% em
julho, o maior percentual em dois anos. O percentual de empresários que avaliam a situação atual dos
negócios como fraca chegou a 29%, a maior desde
julho de 2003. Portanto, é de se esperar que a equipe econômica do governo, mais uma vez, diante de
evidências que a política de juros vem promovendo
uma retração na economia, possa levar em conta os
resultados colhidos pela FGV.

JULHO 2005

Julho de 2005

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs. Senadoras, gostaria de registrar uma intervenção de um representante da mídia eletrônica,
ocorrida no jornal noticioso da Rede Globo de Televisão. Estou me referindo especiﬁcamente ao comentário
do cineasta Arnaldo Jabor, feito nesta madrugada no
Jornal da Globo. É revelador e merece ser reproduzido integralmente como mais um sinalizador do difícil
momento vivido pelo país.
Nesse contexto, Sr. Presidente, solicito a Vossa
Excelência a transcrição do referido comentário nos
anais do Senado da República.
”Quem são as elites que atacam o Lula?
Será o vice José Alencar, que tem fábricas
que lucram bilhões? Será que a Daslu quer
derrubar o Lula? Será a elite o Marcos Valério,
que canalizou milhões para o PT com dinheiro
das estatais? Serão as elites os homens que
andam com 100 mil dólares na cueca?
A oposição protege o Lula, pois se ele
cai, é pior. Então as elites devem ser as elites
do PT: Dirceu, Genoíno, Delúbio, Silvinho com
seu Land Rover... pois eles fazem tudo para
derrubar o Lula. é assustadora a quantidade
de trapalhadas cometidas pelo próprio governo e o PT em dois anos.
A verdade única é que não tiveram competência para governar, pois o único acerto
de Lula foi herdado: a política econômica de
Palocci, que deus nos enviou. O resto foi uma
chanchada revolucionária, uma rede de corrupção política para criar um ‘poder mexicano’
no Brasil. Sabem para quê? Para José Dirceu
se eleger presidente em 2010. Só isso.
Agora o Lula xinga elites imaginárias,
apela para pelegos sindicais e para o povo
que não pôde estudar e que não entende de
política. Depois da vergonha dos bolchevistas,
começou o populismo. O Brasil vivia agora entre dois vexames: soviéticos ignorantes no início
e um chavismo oportunista em breve.”
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. PFL – MA)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 07
minutos.)
(OS Nº 14881/05)
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Ata da 122ª Sessão Não Deliberativa
em 29 de julho de 2005
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Eduardo Suplicy e Mozarildo Cavalcanti.
(Inicia-se a sessão às 9 horas)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.
É lida a seguinte:
MENSAGEM Nº 183, DE 2005
(Nº 474/2005, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição e com o disposto no art. 42, § 1º da Lei
nº 7.501, de 27 de junho de 1986, no art. 18, § 1º, do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, e
nos arts. 39 e 59 do Anexo I ao Decreto nº 5.032, de
5 de abril de 2004, submeto à apreciação de Vossas
Excelências a escolha que desejo fazer do Senhor Isnard Penha Brasil Junior, Ministro de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Arábia
Saudita, e, cumulativamente, os cargos de Embaixador
do Brasil no Sultanato de Omã e na República do Iêmen, desde que obtidos os agréments dos governos
desses países.
Os méritos do Senhor Isnard Penha Brasil Junior
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função constam da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 25 de julho de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.

EM Nº 240/DP/AFEPA/G – MRE – APES
Brasília, 19 de julho de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com o artigo 52, inciso IV,
da Constituição Federal, o artigo 42, § 1º da Lei nº
7.501, de 27 de junho de 1986, o artigo 18 § 1º do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de
1986 e os artigos 39 e 59 do Anexo I ao Decreto nº
5.032, de 5 de abril de 2004, submeto à apreciação
de Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem
ao Senado Federal relativa à indicação do Senhor Isnard Penha Brasil Junior, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da
Arábia Saudita.
2. Caso mereça a aprovação do Senado Federal,
o Senhor Isnard Penha Brasil Junior poderá ser nomeado, também, para exercer os cargos de Embaixador
do Brasil, cumulativamente, no Sultanato de Omã e na
República do Iêmen, desde que obtidos os obtidos os
agréments dos governos desses países.
3. Encaminho, igualmente em anexo, informações
sobre os países e curriculum vitae do Senhor Isnard
Penha Brasil Junior 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, – Samuel Pinheiro Guimarães Neto.
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Aviso nº 743 – C.Civil
Em 25 de julho de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Indicação de autoridade.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração dessa Casa o nome do Senhor
Isnard Penha Brasil Junior, Ministro de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Arábia
Saudita, e, cumulativamente, os cargos de Embaixador do Brasil no Sultanato de Omã e na República do
Iêmen, desde que obtidos os agréments dos governos
desses países.
Atenciosamente, Dilma Rousseff, Ministra de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT – SP) – A mensagem que acaba de ser lida
vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT – SP) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.325, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 258, de
2005 (nº 1.436/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Educacional de Frei Miguelino a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Frei Miguelino, Estado
de Pernambuco.
Relator: Senador José Jorge
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 258, de 2005 (nº 1.436, de 2004, na Câmara dos
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Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Educacional de Frei Miguelino a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Frei
Miguelino, Estado de Pernambuco. 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, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
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. Constatase 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 258, de 2005, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 258, de 2005, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opi-
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namos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Educacional de Frei Miguelino a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Frei Miguelino, Estado de Pernambuco, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.326, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 259, de

Sábado 30

2005 (nº 1.497/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação Comunitária Vida
Nova a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Porto Ferreira,
Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
Relator ad hoc Senador Edison Lobão
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 259, de 2005 (nº 1.497, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
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 atri-
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buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraia 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 259, de 2005, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 259, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Porto Ferreira,
Estado de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.327, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 260, de
2005 (nº 1.500/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária
de Taiúva – ARCT a executar serviço de ra-
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diodifusão comunitária na cidade de Taiúva,
Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 260, de 2005 (nº 1.500, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação de Radiodifusão Comunitária de Taiúva
– ARCT a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taiúva, Estado de São Paulo. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 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 260, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 260, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprova-
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ção do ato que autoriza a Associação de Radiodifusão
Comunitária de Taiúva – ARCT a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Taiúva, Estado
de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.328, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de
2005 (nº 1.514/ 2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Rádio Comunitária de Manari a executar serviço de radiodifusão co-

Sábado 30

munitária na cidade de Manari, Estado de
Pernambuco.
Relator: Senador José Jorge
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 264, de 2005 (nº 1.514, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Rádio Comunitária de Manari a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Manari, Estado de Pernambuco. 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, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 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 264, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

JULHO 2005
25928

Sábado

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

30

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 264, de 2005, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação
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do ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária
de Manari a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Manari, Estado de Pernambuco,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.815, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.329, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 267, de
2005 (nº 1.526/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Pontal FM Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so-
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nora em freqüência modulada na cidade de
Pontal, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 267, de 2005 (nº 1.526, de 2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Pontal FM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Pontal, Estado de São Paulo. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 267, de 2005, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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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 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.

Sábado 30

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 267, de 2005, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Pontal FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Pontal, Estado de
São Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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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.
....................................................................................
PARECER Nº 1.330, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 270,
de 2005 (nº 1.541/2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio e
Televisão Dom Bonifácio a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José do Rio Pardo. Estado
de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma

Sábado 30

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 270, de 2005 (nº 1.541, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Comunitária Rádio e Televisão Dom Bonifácio a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São
Pauto. 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, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 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.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 270, de 2005, 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 270, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
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juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Rádio e Televisão Dom Bonifácio a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São José
do Rio Pardo, Estado de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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.
....................................................................................
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radiodifusão comunitária na cidade de Buíque, no Estado de Pernambuco.
Relator: Senador Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 271, de 2005 (nº 1.543, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza
a Associação de Movimento Cultural Pró-Cidadão de
Buíque a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Buíque, no Estado de Pernambuco. 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, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

II – Análise

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................

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 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 271, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

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.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.331, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 271, de
2005 (nº 1.543/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Movimento Cultural PróCidadão de Buíque a executar serviço de
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 271, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
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vação do ato que autoriza a Associação de Movimento
Cultural Pró-Cidadão de Buíque a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Buíque, no Estado de Pernambuco, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.332, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 285, de
2005 (nº 1.482/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Convivência Artística e Cultural
de Janiópolis a executar serviço de radiodi-

Sábado 30

fusão comunitária na cidade de Janiópolis,
Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 285, de 2005 (nº 1.482, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação de Convivência Artística e Cultural de Janiópolis a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Janiópolis, 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, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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
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 285, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 285, de 2005, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
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vação do ato que autoriza a Associação de Convivência Artística e Cultural de Janiópolis a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Janiópolis,
Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.

648

Julho de 2005

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO25941
2005

Sábado 30

JULHO 2005
25942

Sábado

30

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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;
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.333, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 287,
de 2005 (nº 1.496/2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Movimento Jovem de Assistência
Social de São Miguel Arcanjo a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
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cidade de São Miguel Arcanjo, Estado de
São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 287, de 2005 (nº 1.496, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Movimento Jovem de Assistência Social de São Miguel
Arcanjo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Miguel Arcanjo, Estado de São
Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 especiﬁca 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 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 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 287, de 2005, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 287, de 2005, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
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autoriza a Movimento Jovem de Assistência Social de
São Miguel Arcanjo a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Miguel Arcanjo, Estado
de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
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2005 (nº 1.417/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária de Querência do Norte – ACCQN a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Querência do Norte, Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 296, de 2005 (nº 1.417, de 2004, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Cultural e Comunitária de Querência do
Norte – ACCQN a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Querência do Norte, 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, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

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

II – Análise

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

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

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.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.334, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 296, de
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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 296, de 2005, 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 296, de 2005, não eviden-
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ciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Cultural e
Comunitária de Querência do Norte – ACCQN a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Querência do Norte, Estado do Paraná, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 1.335, DE 2005
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 298, de
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2005 (nº 1.447/2004, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cidade AM de Votuporanga
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 298, de 2005 (nº 1.447, de 2004, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do 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 298, de 2005, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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 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

Sábado 30

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 298, de 2005, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprova4o do ato que renova a concessão da Rádio
Cidade AM de Votuporanga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Votuporanga, Estado de São Paulo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 28 de junho de 2005.
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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 principio 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.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 97, de 2005,
da Comissão de Educação, comunicando a aprovação,
em caráter terminativo, dos Projetos de Decreto Legislativo nº 258, 259, 260, 264, 267, 270, 271, 285,
287, 296 e 298, de 2005.
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 a interposição de recurso,
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por um décimo da composição da Casa, para que as
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
É o seguinte o Ofício recebido:
Of. Nº CE/097/2005
Brasília, 29 de junho de 2005
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em caráter terminativo, na reunião realizada no dia 28 de junho p.p., os Projetos de Decretos
Legislativos de nºs 258, 259, 260, 264, 267, 270, 271,
285, 287, 296 e 298 de 2005.
Atenciosamente, – Senador Augusto Botelho,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução nº 68, de
2005, de autoria do Senador Valdir Raupp, que altera
o disposto no art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, acrescentando hipótese de competência
terminativa das comissões permanentes.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 184,
de 2005 (nº 477/2005, na origem), de 26 do corrente,
pela qual o Presidente da República, nos termos do
art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja
autorizada a contratação de operação de crédito externo
no valor equivalente a até doze milhões, cento e vinte
mil dólares dos Estados Unidos da América, de principal, entre a República Federativa do Brasil e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
– Banco Mundial (BIRD), destinada ao ﬁnanciamento
parcial do Projeto de Assistência Técnica ao Programa
de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável – Pace.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Há oradores inscritos.
Tem a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti,
por 15 minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, nosso País está bem longe de oferecer igualdade de oportunidades aos seus cidadãos.
É particularmente doloroso constatar que não somos
capazes de garantir a todas as nossas crianças o ensino
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fundamental em sua integralidade, passo fundamental
para romper com o ciclo cruel de exclusão e democratizar em profundidade a sociedade brasileira.
O que impede que nossas crianças e adolescentes completem o ensino fundamental e que faz com que
parte delas permaneça no analfabetismo funcional é,
sem dúvida, a pressão exercida pela pobreza, caracterizando o referido ciclo de exclusão. A pobreza aguda
empurra esses pequenos brasileiros para o trabalho
infantil, quando não para a mendicância nas ruas.
O trabalho infantil faz da criança um adulto precoce, restringindo o seu direito à atividade lúdica e a
um relativo descompromisso, tão importantes na formação de um indivíduo saudável e feliz; não bastasse isso, torna muito provável que ela permaneça no
trabalho desqualiﬁcado e mal remunerado por toda a
vida, ao privá-la da oportunidade de se dedicar adequadamente ao estudo.
Nosso País obteve alguns avanços signiﬁcativos
no combate ao trabalho infantil. Sabemos que a Constituição Federal proíbe o trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos. A promulgação do Estatuto da Criança
e do Adolescente, quinze anos atrás, forneceu instrumentos para que o dispositivo constitucional passasse
a ter efeitos mais tangíveis. Outro passo importante foi
o compromisso efetivamente assumido pelo Ministério
do Trabalho, a partir de 1995, de se engajar na ﬁscalização do trabalho infantil ilegal.
Sr. Presidente, se tanta coisa vai mal no País,
não deixemos de valorizar as nossas conquistas, mesmo que se mostrem elas insuﬁcientes. A Organização
Internacional do Trabalho considera como modelo o
combate ao trabalho infantil no Brasil, consubstanciado por um conjunto de leis, pactos com a sociedade
civil e políticas públicas.
Como resultado dessa conjugação de fatores,
tivemos, de 1992 a 2003, um decréscimo de 40% no
número de crianças trabalhando ilegalmente.
Isso signiﬁca, Srªs e Srs. Senadores, que estamos
em um caminho que tem méritos incontestáveis. Isso
também signiﬁca que um número imenso de crianças
e adolescentes entre os 5 e os 15 anos de idade permanece trabalhando no Brasil. Segundo os dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD),
eles somaram 2 milhões e 700 mil em 2003. Qualquer
espírito comemorativo ou precoce apaziguamento da
sociedade pode comprometer os resultados já obtidos
e ampliar ainda mais os resultados obtidos e ampliar
ainda mais esse contingente.
Ao contrário, percebemos que é necessário não
só intensiﬁcar as ações que vêm sendo desenvolvidas,
mas também criar novos mecanismos que mostrem
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uma eﬁcácia maior, ou um foco mais preciso, para se
contrapor à permanência do trabalho infantil. Não há
como consegui-lo sem considerar um conjunto de fatores sociais, econômicos e culturais profundamente
interligados. Há sempre o risco de que se tape um buraco fazendo com que outro se abra ali ao lado.
É exatamente isso o que vem ocorrendo, como
se pode constatar pela matéria jornalística intitulada
“Trabalho infantil migra para o quintal”, publicada na
Folha de S.Paulo do último dia 5 de julho.
É indubitavelmente mais fácil coibir o emprego
ilegal de crianças quando ele é bancado por empresas formalmente constituídas. É nessa área que foram
alcançados os melhores resultados pela ação ﬁscalizadora do Ministério do Trabalho.
A situação muda quando consideramos o universo
do trabalho informal. Nesse caso, o mais comum é não
haver um empregador que se possa advertir ou punir.
Com freqüência, são os próprios pais, ou um deles,
que põem a criança para ajudá-los em sua atividade
laboral, ou o encaminham para alguma outra atividade
mal remunerada. A matéria da Folha dá, entre outros
exemplos, os de crianças que trabalham na colheita de
pequenas lavouras, em oﬁcinas de fundo quintal, que
se dedicam à coleta de garrafas e latinhas ou, ainda,
a vigiar carros.
A realidade da carência econômica acentuada
afasta nossas crianças dos bancos escolares para
que se dediquem a ocupações impróprias para a sua
idade e prejudiciais à sua formação. Ainda mais preocupante, com certeza, é quando esses jovens são
lançados, sem proteção ao ambiente violento e desregrado das ruas, dedicando-se à mendicância ou a
atividades ilícitas.
É lamentável, Sr. Presidente, que até hoje nosso
País não possa se orgulhar de ter implementado uma
séria política de distribuição de renda – V. Exª que tanto defende essa tese –, verdadeira e deﬁnitiva solução
para o trabalho infantil e outros problemas sociais de
vastas dimensões.
Além de buscar promover essa imprescindível e
incontornável desconcentração de renda, deve o Governo atuar com políticas emergenciais, focadas nos
fatores que afastam as nossas crianças e adolescentes
da escola. Precisamos de mecanismos que tenham
efeitos diretos e imediatos no aumento da permanência dos meninos e meninas nas escolas, com bom
aproveitamento do ensino.
Já existem, é certo, alguns mecanismos desse
tipo. O Programa pela Erradicação do Trabalho Infantil
(Peti), criado em 1997 e atualmente sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social, teve,
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reconhecidamente, um papel importante na diminuição
do número de crianças que trabalham.
Alguns argumentam que são pequenos os valores pagos pelo Peti para que as crianças se dediquem
exclusividade ao estudo: R$ 40,00 nas cidades e R$
25,00 no campo. Não há dúvida de que é muito difícil
suprir as necessidades mensais de uma criança com
esses valores. Permanece o dilema de saber se é
mais urgente ampliar o universo de crianças atendido
pela bolsa do Peti, ou por mecanismo semelhante, ou
se ainda é mais inadiável o aumento dos valores das
bolsas já concedidas.
A meu ver, isso não é um verdadeiro dilema, na
medida em que ambas as ações são importantes e
imprescindíveis. Ambas contribuem com efeitos signiﬁcativos para combater o problema do trabalho infantil
ilegal e da evasão escolar.
O que parece decisivo ressaltar, Srªs e Srs. Senadores, é a relevância de programas de renda mínima
que exijam uma contrapartida. Muito já foi dito sobre a
sábia concepção dos programas de bolsa-escola, modelo que serve de referência ao Peti. Rompendo com o
assistencialismo clássico, unidirecional, a bolsa-escola
não apenas ajuda a suprir as necessidades básicas,
mas promove também a educação e a consciência da
própria dignidade dos seus beneﬁciários.
Uma outra forma de ação, de menor abrangência, mas bastante signiﬁcativa, pode ser exempliﬁcada
pela mudança de comportamento por parte das usinas
de açúcar do Estado de Alagoas, tal como foi enfocado pelo mesma reportagem da Folha. As usinas, que
chegavam a contar com um total de 8 mil pequenos
trabalhadores em 1997, não apenas aboliram o trabalho
infantil na colheita de cana; várias delas passaram a
ajudar em ações voltadas para o benefício das crianças e adolescentes de suas localidades.
Temos a certeza, Sr. Presidente, de que a sociedade brasileira pode resolver os graves problemas
que afetam a sua população mais jovem, a qual irá,
por sua vez, construir o Brasil do futuro.
Só não podemos permanecer indeﬁnidamente
adiando as medidas imprescindíveis para viabilizar socialmente nosso País. Também não imaginemos que é
possível, a cada momento, começar do zero.
As boas experiências que já estão atuando no
sentido de erradicar o trabalho infantil e garantir o ensino para crianças e adolescentes devem ser reforçadas,
ampliadas, aperfeiçoadas. É preciso unir a percepção
do imprescindível processo de evolução dos mecanismos de distribuição de renda e de proteção social a um
intenso e inegável sentimento de urgência.
Portanto, é importante que voltemos os olhos,
de maneira mais profunda, para as nossas crianças e
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adolescentes, que construirão o futuro do nosso País.
Principalmente nesse momento em que o Brasil atravessa um clima de desesperança e frustração, precisamos
voltar os olhos para as crianças e para os adolescentes
para que continuem tendo esperança e condições de
se tornarem amanhã adultos capazes, saudáveis e que
possam construir um Brasil sólido no futuro.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Cumprimento o Senador Mozarildo Cavalcanti por seu pronunciamento relativo à importância das
medidas que os governos vêm tomando para erradicar
o trabalho infantil, registrando que o Brasil, felizmente,
vem conseguindo progressos nessa área. No Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, iniciaramse os programas de erradicação do trabalho infantil,
o Peti, o Bolsa-Escola e outros que foram, de alguma
maneira, uniﬁcados no programa Bolsa-Família do
Governo do Presidente Lula. Em 1996, tive a oportunidade de apresentar ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso, numa audiência, o Prof. Philippe Van Parijs,
da Universidade Católica de Louvain e hoje também
da Universidade de Harvard, que se constitui na maior
autoridade na defesa da renda básica de cidadania.
Ele recomendou ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso que iniciasse o programa de Renda Mínima
associando-se às oportunidades de educação porque
seria uma maneira de garantir rendimento às famílias
com o condicionante positivo de estarem as suas crianças freqüentando a escola. Essa proposição, que tanto
José Roberto Magalhães Teixeira quanto Cristovam
Buarque haviam iniciado em Campinas e no Distrito
Federal, acabou se espalhando por todo o Brasil, e hoje
o programa Bolsa-Família tem 7,2 milhões de beneﬁciárias, com a expectativa de atender, até o ano que
vem, 11,2 milhões de famílias, praticamente um quarto
da população brasileira. É importante ressaltar o condicionamento do rendimento complementar a famílias
carentes que recebem hoje até R$100 por mês, desde
que suas crianças freqüentem a escola e as menores
de 6 anos sejam vacinadas. Mas há também a perspectiva de que essas crianças possam um dia estar
– tal como as crianças das famílias de maior posse
– vacinadas e freqüentando até as melhores escolas
por causa da percepção da importância, para o seu
progresso, de que essas coisas ocorram. Grandes educadores, como Paulo Freire e Anísio Teixeira, disseram
que o processo educacional leva a maior liberdade e
independência das pessoas. Queremos, então, chegar
ao estágio em que essa renda básica de cidadania se
torne algo incondicional como um direito que tem toda
e qualquer pessoa de participar da riqueza da Nação.
Felizmente essa proposição acabou sendo aprovada
unanimemente aqui no Senado Federal, recebeu apro-
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vação na Câmara e foi sancionada pelo Presidente
Lula para ser instituída gradualmente. De tal maneira
que o Bolsa-Família pode ser visto como um passo na
direção dessa proposta que já é lei e que poderá ser
perfeitamente implementada a critério da Presidência
da República nos próximos anos, preferencialmente
nesta primeira década do século XXI. Cumprimento
V.Exª por seu pronunciamento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Quero agradecer a V. Exª, um estudioso, um batalhador da tese da renda básica de cidadania. Suas
observações dão força ao meu pronunciamento.
Para complementar, Sr. Presidente, dou dois
exemplos: no meu Estado, o Município de Iracema
implantou de maneira muito forte a Bolsa-Escola, que,
no fundo, no fundo, é uma forma de renda mínima
porque aqueles agricultores que não tinham renda
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nenhuma passaram a receber uma quantia por ter
dois, até três ﬁlhos na escola com a obrigação não só
de terem freqüência, mas de irem ao médico, ao dentista, de praticarem esportes. Houve grande melhoria
na aprendizagem e praticamente zerou-se a evasão
escolar. Noutro patamar, por exemplo, temos o que se
gasta com recursos destinados às ONGs que prestam
assistência aos índios: se cada índio recebesse renda
mínima, hoje teríamos uma realidade de educação indígena muito diferente.
Agradeço e encerro meu pronunciamento.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigado.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler:
São lidos os seguintes:
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MENSAGEM Nº 445
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 “Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Fazenda, crédito
especial no valor de R$1.431.743,00, para o ﬁm que
especiﬁca”.
Brasília, 18 de julho de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
EM nº 120/2005/MP
Brasília, 5 de julho de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para propor abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005) no valor de
R$1.431.743,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e
um mil, setecentos e quarenta e três reais), em favor
do Ministério da Fazenda – MF.
2. A proposta tem por objetivo a inclusão na Lei
Orçamentária de ação destinada a atender despesas
relativas aos contratos celebrados com o Serviço
Federal de Processamento de Dados – SERPRO
referentes à manutenção do sistema de processamento de dados do Conselho de Contribuintes, que
antes eram custeadas pela Secretaria da Receita
Federal.
3. Os recursos necessários para a abertura do
referido crédito são oriundos de anulação parcial da
dotação da ação Auditoria e Fiscalização Tributária e
Aduaneira, na qual vinham sendo executadas as despesas assumidas pelo Conselho de Contribuintes.
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4. De acordo com as informações encaminhadas
pelo MF, tal cancelamento não acarretará prejuízo à
programação, visto que o remanejamento foi decidido
com base na projeção de dispêndio máximo esperado para a ação em questão até o ﬁnal do presente
exercício.
5. A abertura deste crédito viabilizar-se-á mediante projeto de lei, estando de acordo com o disposto no
art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso
V, da Constituição.
6. Esclareço, a propósito do que estabelece o art.
65, § 11, da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004
(Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2005 – LDO-2005),
que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o corrente exercício, tendo
em vista que se trata de remanejamento entre despesas primárias do Poder Executivo para priorização
da execução da programação suplementada, e o art.
14 do Decreto nº 5.379, de 25 de fevereiro de 2005,
condiciona a execução das despesas objeto dos créditos abertos e reabertos aos limites estabelecidos no
referido Decreto.
7. Informo, adicionalmente, que a inclusão da
programação de que trata o crédito ora proposto na
Lei Orçamentária vigente está em conformidade com
o disposto no § 13 do art. 5º da Lei nº 10.933, de 11
de agosto de 2004 (Plano Plurianual para o período
2004/2007), incluído pela Lei nº 11.044, de 24 de dezembro de 2004.
8. Nessas condições, submeto à deliberação de
Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa a
efetivar a abertura do referido crédito especial.
Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
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EM Nº 126/2005/MP
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(Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005), em favor do MiBrasília, 8 de julho de 2005

nistério dos Transportes, crédito suplementar no valor de

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
Projeto de Lei que abre ao Orçamento Fiscal da União

R$16.374.000,00 (dezesseis milhões, trezentos e setenta

2. O atendimento ao pleito permitirá a execução
dos investimentos necessários em sinalização rodoviária, ferramenta fundamental utilizada pela engenharia
de tráfego para organização do ﬂuxo de veículos e pedestres com segurança ao longo das rodovias federais,
assim como a aplicação de recursos na conservação
preventiva e rotineira de pista de rolamento, acostamento e faixa de domínio das BR 135, 222, 230, 343
e 404, no Estado do Piauí, que estariam com seus
cronogramas de execução prejudicados pela escassez
dos recursos constantes da Lei Orçamentária Anual
de 2005-LOA-2005.

3. A presente solicitação será atendida com recursos oriundos de anulação parcial de dotações orçamentárias e está em conformidade com o disposto no
art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso
V, da Constituição.
4. Ressalte-se que o crédito em questão decorre de solicitação formalizada pelo Órgão, segundo o
qual as programações objeto de cancelamento não
sofrerão prejuízo na sua execução, uma vez que os
remanejamentos foram decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o ﬁnal
do presente exercício.

e quatro mil reais), conforme demonstrado a seguir:
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5. Esclareço, a propósito do que estabelece o art.
65, § 11, da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004
(Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2005-LDO-2005),
que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o corrente exercício, tendo
em vista que se trata de remanejamento entre despesas primárias do Poder Executivo para priorização
da execução da programação suplementada, e o art.
14 do Decreto nº 5.379, de 25 de fevereiro de 2005,
condiciona a execução das despesas objeto dos créditos abertos e reabertos aos limites estabelecidos no
referido Decreto.
Nessas condições, submeto à consideração de
Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa a
efetivar a abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.

I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DOU de 5-5-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DOU de 5-5-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; (Veto rejeitado no DOU de
5-5-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DOU de
5-5-1964)
....................................................................................
LEI Nº 10.934, DE 11 DE AGOSTO DE 2004

MENSAGEM Nº 478

....................................................................................
Art. 65. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento dos Quadros dos Créditos Orçamentários
constantes da lei orçamentária anual e encaminhados
pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, também
em meio magnético, preferencialmente, na segunda
quinzena de maio e na primeira de outubro.
....................................................................................
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................

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 “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$16.374.000,00, para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
Brasília, 26 de julho de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.100, DE 25 DE JANEIRO DE 2005
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2005.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de
exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DOU de 55-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DOU de 5-5-1964)

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2005 e dá
outras providências.

DECRETO Nº 5.379,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2005, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os
créditos adicionais reabertos, relativos aos grupos de
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos”
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto, terão sua
execução condicionada aos valores disponibilizados
para empenho e pagamento.
....................................................................................
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EM Nº 130/2005-MP
Brasília, 12 de julho de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar Projeto de Lei que abre ao Orçamento Fiscal da
União (Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005), em
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favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional, crédito especial no valor global de
R$10.898.000,00 (dez milhões, oitocentos e noventa
e oito mil reais).
2. A solicitação visa à inclusão de programações
na Lei Orçamentária Anual para atender às reais necessidades de execução desses Órgãos, conforme
demonstrado a seguir:
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3. O crédito proposto para o Ministério do Meio
Ambiente destina-se à ampliação para todas as regiões
brasileiras da Gestão Ambiental em Terras Indígenas,
que atualmente abrange somente a Região Norte.
4. Quanto ao Ministério da Integração Nacional, a
inclusão da ação “Apoio à Criação e Implementação de
Órgãos regionais e municipais de defesa civil” decorre
da aprovação do decreto nº 5.376, de 17 de fevereiro de
2005, que estabelece sobre a criação desses órgãos.
Com relação ao Sistema Adutor Estrela de Alagoas,
destina-se à execução de obras complementares de
atendimento ao licenciamento ambiental, com previsão
de conclusão de todas as atividades até dezembro de
2005. Ressalte-se, ainda, que o prazo para a conclusão
das obras do Sifão de Umburanas e da Adutora Catunda foi alterado de 2004 para 2005, tendo em vista
que o crédito necessário ao ﬁm das obras foi aprovado
apenas no dia 30 de dezembro de 2004, inviabilizando,
assim, a execução das obras.
5. Os recursos necessários à abertura deste crédito decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias no âmbito dos próprios Órgãos, segundo os
quais não acarretará prejuízo à execução das programações objeto de cancelamento, uma vez que foram
decididas com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o ﬁnal do exercício.
6. Esclareço, a propósito do que estabelece o art.
65, § 11, da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004 (Lei
de Diretrizes Orçamentárias de 2005-LDO-2005), que
as alterações decorrentes da abertura deste crédito não
afetam a obtenção da meta de resultado primário para
o corrente exercício, pois referem-se a remanejamento entre despesas primárias do Poder Executivo para
priorização da programação suplementada, e o art. 14
do Decreto nº 5.379, de 25 de fevereiro de 2005, condiciona a execução das despesas objeto dos créditos
abertos e reabertos aos limites nele estabelecidos.
7. A abertura do crédito viabilizar-se-á mediante
projeto de lei, estando de acordo com o disposto no
art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março
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de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso
V, da Constituição.
8. Importante salientar que a continuidade da
execução das ações incluídas no Plano Plurianual
2004/2007, na forma do § 13 do art. 5º da Lei nº 10.933,
de 11 de agosto de 2004, a partir de 2006, ﬁca condicionada à aprovação de alteração do referido Plano,
conforme estabelece o § 14 desse artigo.
9. Nessas condições, submeto à consideração
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa
a efetivar a abertura do referido crédito especial.
Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
MENSAGEM Nº 479
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 “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da
Integração Nacional, crédito especial no valor global de
R$10.898.000,00, para os ﬁns que especiﬁca”.
Brasília, 26 de julho de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.100, DE 25 DE JANEIRO DE 2005
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2005.
....................................................................................
DECRETO Nº 5.376,
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2005
Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Defesa Civil – SINDEC e o Conselho Nacional de Defesa Civil, e dá outras providências.
....................................................................................
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LEI Nº 10.934, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2005 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 65. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento dos Quadros dos Créditos Orçamentários
constantes da lei orçamentária anual e encaminhados
pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, também
em meio magnético, preferencialmente, na segunda
quinzena de maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2005.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2005, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especíﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º, não se aplica quando
do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas
de pequeno valor, de que trata o inciso III do mesmo
parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais, e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41. incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em categoria de programação ou subtítulo
existentes.
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§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 9º, inciso III, alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e divida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
DECRETO Nº 5.379,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2005, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os
créditos adicionais reabertos, relativos aos grupos de
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos”
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o 1º do art. 1º deste Decreto, terão sua
execução condicionada aos valores disponibilizados
para empenho e pagamento.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
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§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
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IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
....................................................................................
LEI Nº 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
Dispõe sobre o Plano Plurianual para
o período 2004/2007.
....................................................................................
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EM Nº 133/2005-MP
Brasília, 14 de julho de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
proposta de abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 11.100, de 25 de janeiro
de 2005), no valor de R$5.900.000,00 (cinco milhões
e novecentos mil reais), em favor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
2. A suplementação solicitada destina-se ao desenvolvimento de novo módulo de exportação do Sistema Integrado de Informação e Operação para o
Comércio Exterior – SISCOMEX, denominado projeto
Novoex. De acordo com informações do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior o atual
módulo de exportação do Siscomex encontra-se em
vias de obsolescência tecnológica e, para atender às
novas e constantes demandas operacionais impostas
pelo porte e velocidade do ﬂuxo do comércio exterior
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brasileiro e regulamentações que o disciplinam, requer correções e ajustes fundamentais ao seu funcionamento, que não podem ser implementadas com a
atual arquitetura do sistema.
3. Segundo o Órgão, os cancelamentos propostos não acarretarão prejuízos à execução das programações objeto de cancelamento, uma vez que foram
decididos com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o ﬁnal do exercício.
4. Esclareço, a propósito do que estabelece o art.
65, § 11, da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004
(Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2005 – LDO-2005),
que as alterações decorrentes da abertura deste crédito
não afetam a obtenção da meta de resultado primário
para o corrente exercício, tendo em vista que:
a) R$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) referem-se a suplementação
de despesas primárias à conta de excesso de
arrecadação de receitas primárias; e
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b) RS1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) referem-se à remanejamento
entre despesas primárias do Poder Executivo
para priorização da programação suplementada; e
c) o art. 14 do Decreto nº 5.379, de 25
de fevereiro de 2005, condiciona a execução

6. A abertura do crédito viabilizar-se-á mediante
projeto de lei, com recursos provenientes de excesso
de arrecadação de Outras Contribuições Econômicas
e de anulação parcial de dotações orçamentárias,
estando de acordo com o disposto no art. 43, § 1º,
incisos II e III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso
V, da Constituição.
7. Nessas condições, submeto à deliberação
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que
visa a efetivar a abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
MENSAGEM Nº 480
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 “Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, crédito suplementar no valor de
R$5.900.000,00, para reforço de dotação constante
da Lei Orçamentária vigente”.
Brasília, 26 de julho de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.100, DE 25 DE JANEIRO DE 2005
Estima a receita e ﬁxa a despesa
da União para o exercício ﬁnanceiro de
2005.
....................................................................................
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das despesas objeto dos créditos abertos e
reabertos aos limites nele estabelecidos.
5. É demonstrado no quadro a seguir, em atendimento ao disposto no art. 65, § 9º, da Lei nº 10.934, de
2004, (LDO-2005), o excesso de arrecadação proveniente de Outras Contribuições Econômicas, utilizado
parcialmente neste crédito:

LEI Nº 10.934, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2005 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 65. Os projetos de lei relativos a créditos
adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento dos Quadros dos Créditos Orçamentários
constantes da lei orçamentária anual e encaminhados
pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, também
em meio magnético, preferencialmente, na segunda
quinzena de maio e na primeira de outubro.
§ 1º Observado o disposto no caput, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos projetos é
15 de outubro de 2005.
§ 2º Os créditos a que se refere o caput serão
encaminhados, de forma consolidada, de acordo com
as áreas temáticas deﬁnidas no Parecer Preliminar
sobre a proposta orçamentária de 2005, ajustadas a
reformas administrativas supervenientes, exceto quando se destinarem:
I – às despesas com pessoal e encargos sociais,
os quais serão encaminhados ao Congresso Nacional
por intermédio de projetos de lei especíﬁcos e exclusivamente para essa ﬁnalidade;
II – ao serviço da dívida; ou
III – ao atendimento de despesas de precatórios
e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º A exigência de projeto de lei especiﬁco, a
que se refere o inciso I do § 2º, não se aplica quando
do atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas
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de pequeno valor, de que trata o inciso III do mesmo
parágrafo.
§ 4º O disposto no caput não se aplica quando
a abertura do crédito for necessária para atender a
novas despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostos
sobre a execução das atividades, projetos, operações
especiais, e respectivos subtítulos e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em categoria de programação ou subtítulo
existentes.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
§ 9º Nos casos de créditos à conta de recursos
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classiﬁcação
de que trata o art. 9º inciso III, alínea a, desta lei.
§ 10. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 11. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
....................................................................................
DECRETO Nº 5.379,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2005
Dispõe sobre a programação orçamentária e ﬁnanceira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo para o exercício de 2005, e dá
outras providências.
....................................................................................
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Art. 14. Os créditos suplementares e especiais
que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os
créditos adicionais reabertos, relativos aos grupos de
despesa “Outras Despesas Correntes”, “Investimentos”
e “Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões
de que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto, terão sua
execução condicionada aos valores disponibilizados
para empenho e pagamento.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justiﬁcativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei, (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Os projetos que acabam de ser lidos vão
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Nos termos das normas constantes da Resolução nº 1, de 2001–CN, adotadas pela Presidência
(Ofícios do Congresso Nacional nºs 823 e 824, de
2004), ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação dos projetos:
Até 3-8 – Publicação e distribuição de avulsos;
Até 11-8 – Prazo ﬁnal para apresentação de emendas;
Até 16-8 – Publicação e distribuição de avulsos das
emendas;
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Até 26-8 – Encaminhamento do parecer ﬁnal à Mesa
do Congresso Nacional.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Peço ao Senador Mozarildo Cavalcanti a gentileza de presidir a sessão.
O Sr. Eduardo Suplicy, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao ilustre Senador Eduardo
Suplicy por até 15 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, gostaria hoje de
fazer um pronunciamento a respeito de evento histórico que acontecerá na vida do Brasil, do Congresso
e do ex-Ministro José Dirceu de Oliveira e Silva, pois
acredito que será de grande importância o seu depoimento no Conselho de Ética, na próxima terça-feira,
dia 2, bem como o depoimento que provavelmente
fará, se assim considerar necessário, a qualquer das
Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito, seja
a dos Correios ou a do Mensalão, eventualmente até
às duas em conjunto. Aliás, se na próxima terça-feira, perante o Conselho de Ética, ﬁzer um depoimento
completo, é possível que ambas as CPIs se dêem por
satisfeitas.
Eu gostaria de fazer uma reﬂexão a respeito da
vida do Deputado José Dirceu, que teve importância
vital para alguns acontecimentos que se veriﬁcaram no Brasil ao longo de sua vida, acontecimentos
que culminaram com a eleição do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. José Dirceu presidiu o Partido
dos Trabalhadores e foi o principal coordenador da
campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, que se sagrou Presidente em 2002, no segundo turno, com
53 milhões de votos ou 62% do eleitorado brasileiro, tendo como principal adversário o hoje prefeito
de São Paulo José Serra, que foi nosso colega aqui
no Senado.
Filho de Castorino de Oliveira e Silva e de Olga
Guedes da Silva, José Dirceu de Oliveira e Silva nasceu em 16 de março de 1946 em Passa Quatro, Minas Gerais.
Formou-se em Direito e exerceu os mandatos de
Deputado Estadual (Constituinte), entre 1987 e 1991,
em São Paulo; Deputado Federal (Congresso Revisor),
de 1991 a 1995, por São Paulo; Deputado Federal,
de 1999 a 2003; e, atualmente, de Deputado Federal,
eleito para o período de 2003 a 2007.
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Licenciou-se do mandato de Deputado Federal
(Legislatura de 1999 a 2003) para exercer o cargo
de Ministro-Chefe da Casa Civil em 1º de janeiro de
2003. Licenciou-se do mandato de Deputado Federal,
na Legislatura de 2003 a 2007, para exercer o cargo
de Ministro-Chefe da Casa Civil de 3 de fevereiro de
2003 a 22 de junho de 2005.
É ﬁliado ao PT desde 10 de fevereiro de 1980,
sendo, portanto, fundador do Partido dos Trabalhadores, assim como eu próprio, assim como o Presidente
Lula, como Sérgio Buarque de Hollanda, como Paulo
Freire, Francisco Weffort e tantos outros que estiveram
na cerimônia de fundação do PT.
Foi Secretário de Formação Política do PT, de
1981 a 1983; Secretário-Geral, de 1983 a 1987; foi
do Diretório Regional do PT de São Paulo em 1985;
Secretário-Geral do PT de São Paulo, de 1987 a
1993. De 1987 a 1993, foi Secretário-Geral do Diretório Nacional do PT. Foi coordenador da campanha
do PT à Presidência da República em 1989; Primeiro Vice-Líder do PT em 1993; Presidente do PT, de
1995 a 1997 e de 1998 a 2002; e Vice-Líder do PT
de 2001 a 2002.
Foi Assistente Jurídico, Auxiliar Parlamentar e
Assessor Técnico de Gabinete da Assembléia Legislativa de São Paulo entre 1981 e 1987.
Formou-se em Direito na PUC, onde estudou de
1965 a 1983. Fez pós-graduação em Economia (incompleta), na PUC, em São Paulo.
Foi Vice-Presidente do DCE da PUC de São Paulo
de 1965 a 1966; foi Presidente da UEE, em São Paulo,
em 1968 – exatamente quando houve aquele histórico
Congresso da UEE, em Ibiúna, onde ele e muitos de
seus companheiros ali reunidos acabaram sendo presos pelas forças da repressão do Regime Militar.
Foi presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto em 1966; é Presidente de Honra da UEE de São
Paulo.
Dentre as suas obras publicadas estão a que
fez com Vladimir Palmeira, Abaixo a Ditadura, pela
Garamond, em 1998; com Marcus Ianoni, Reforma
Política: Instituições e Democracia no Brasil, pela
Fundação Perseu Abramo, em 1999.
Participou de viagem oﬁcial à China como representante da Câmara dos Deputados em 2001.
Devido à sua militância política e estudantil, foi
preso no 30º Congresso da UNE em 1969, teve a sua
nacionalidade cassada e foi banido do País. No exílio
trabalhou e estudou em Cuba, retornando ao Brasil
com a Anistia.
Participou ativamente do movimento pela anistia
aos processados e condenados por atuação política
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e da coordenação da Campanha pelas Diretas para a
Presidência da República em 1984.
Como Deputado Estadual, destacou-se pela oposição ao Governo do Estado de São Paulo e pela ﬁscalização dos atos do Executivo estadual, propondo
ações ao Ministério Público e ao Judiciário.
Esses dados constam do currículo preparado
pelo gabinete do Deputado José Dirceu de Oliveira
e Silva.
Todavia, Presidente Mozarildo Cavalcanti, gostaria eu de dizer ainda algumas das coisas que sei
sobre a vida de José Dirceu, dos momentos que nós
dois partilhamos, solidários nas campanhas pela redemocratização deste País, especialmente quando,
a partir de 1980, ambos participamos da fundação
do PT.
Em 1982, eu estive entre aqueles que a direção
do Partido dos Trabalhadores, inclusive José Dirceu,
avaliou que deveriam ser candidatos a Deputado Federal, indicação que aceitei. Eu era Deputado Estadual eleito pelo MDB em 1978, mas, juntamente com
Airton Soares, que já havia ingressado no PT também
na sua fundação e era Deputado Federal com José
Genoino, Irma Passoni, Luiz Dulce, José Eudes, Beth
Mendes, Djalma Bom – éramos oito. Fomos eleitos
Deputados Federais e fomos, ambos, parte do primeiro Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e
muito interagíamos. Entre as principais campanhas
pelas quais nós resolvermos nos empenhar, estava
a campanha por eleições diretas em todos os níveis
como, por exemplo, para prefeito das capitais, para
Presidente da República e para Governador. Felizmente, em 1982, houve eleição para Governador.
Lula foi o nosso candidato. Durante a campanha, estivemos em muitos comícios – eu, José Dirceu, Lula
e tantos outros.
Em 1983, o Partido dos Trabalhadores resolveu
se empenhar para que houvesse eleições diretas para
a Presidência da República. Organizamos, então, o
primeiro comício pelas Diretas Já, do qual José Dirceu
foi um esteio, um grande organizador, realizado em
novembro de 1983, diante do Estádio Municipal do
Pacaembu, na Praça Charles Müller. Compareceram
cerca de 30 mil pessoas, quase todas mobilizadas pelo
Partido dos Trabalhadores, pelo PCdoB e pelo PDT.
O PMDB estava parcialmente empenhado, tanto que
o então Governador de São Paulo, Franco Montoro,
não foi ao comício. Naquele dia havia o Grande Prêmio de corrida de cavalos no Jóquei Club, o Governador lá esteve e acabou não indo ao comício, mas
esteve presente o Senador Fernando Henrique Cardoso que, inclusive, fez uma homenagem àquele que
certamente estaria no comício não fosse ter falecido
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exatamente naquela madrugada, o saudoso Menestrel das Alagoas, Senador Teotônio Vilela. Tamanha
foi a mobilização e a vibração daquele comício que
todos nos animamos a continuar aquela campanha. O
próprio Governador Franco Montoro resolveu abraçála inteiramente e solicitou ao Secretário da Cultura,
Jorge da Cunha Lima, que apoiasse o Secretário-Geral do Partido dos Trabalhadores, José Dirceu, que
foi o principal organizador da campanha das Diretas
Já e esteve praticamente todos em todos os comícios, como um dos seus principais oradores, ao lado
de Ulysses Guimarães, Leonel Brizola, Sobral Pinto,
Luiz Inácio Lula da Silva, que falava e mobilizava a
população, e tantos outros.
Houve, então, o comício da Praça da Sé, em 25
de janeiro, além de outros em praticamente todas as
grandes capitais e cidades brasileiras. Lembro especialmente os enormes comícios com cerca de um milhão de pessoas na Candelária, no Rio de Janeiro e
em São Paulo, no Vale do Anhangabaú.
Infelizmente, em abril de 1984, não foi possível
conquistarmos aqui os três quintos necessários para
que houvesse eleição livre, direta. Então, houve o
grande dilema: participarmos ou não do Colégio Eleitoral. O PT entendeu que não deveríamos participar
do Colégio Eleitoral. Nesse ponto, eu, mais uma vez,
estive de acordo com José Dirceu. Houve, inclusive,
a saída... Não houve propriamente um processo de
expulsão, porque o Secretário-Geral Francisco Weffort ﬁcou encarregado de dialogar com os Deputados
José Eudes, Ayrton Soares e Beth Mendes, para que
eles desistissem de continuar no Partido dos Trabalhadores. Então, acabou não havendo um processo
de expulsão.
Houve, em 1985, outra interação forte minha
com José Dirceu, porque ele era da direção e da coordenação da campanha para Prefeito de São Paulo,
quando concorreram Jânio Quadros, Fernando Henrique Cardoso, eu e mais dez ou doze candidatos.
Fernando Henrique foi o segundo com 34% dos votos, Jânio Quadros foi eleito com 37% e eu tive algo
como 19,9% dos votos. Tivemos muitas ocasiões
de diálogo José Dirceu, José Álvaro Moisés e José
Américo e também com os coordenadores que, às
vezes, ﬁcavam preocupados com a minha equipe de
comunicação, Carlito Maia, Chico Malﬁtani e Erazê
Martinho. Eles propuseram, primeiramente, um programa de televisão de uns 20 minutos, em agosto
de 1985, em que ﬁzemos um diálogo, eu, a Marta,
Marisa, Lula, Paulo Freire, Marilena Chauí e Antonio
Fagundes. Foi muito interessante.
Quando os três Josés viram o programa, disseram: mas, como, não dá para fazer outro? Que negó-
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cio é esse? Falar da vida de vocês e tal, e as coisas
do PT? Felizmente, nem deu tempo para fazer outro,
o programa foi bem sucedido. Os três coordenadores
da minha campanha disseram: “Olha, Eduardo, então,
vamos fazer uma campanha com o slogan: Experimente
Suplicy. É diferente de tudo que está aí”.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, vou pedir licença para maior tolerância porque, realmente, V. Exª vai perceber, Senador Mozarildo Cavalcanti, meu caro Presidente, que
revelar alguns fatos aqui importantes para a História
do Brasil.
Tivemos algumas discussões e desavenças, mas
a campanha fez o PT crescer, obteve cerca de 20%
dos votos. Fernando Henrique disse a amigos que
atribuía a mim o fato de ele não ter conseguido vencer Jânio Quadros. Queríamos que houvesse eleição
em dois turnos.
Pois bem. Em 1986, houve novamente a campanha para Governador do Estado, outra vez fui escolhido.
Tivemos outra interação forte. José Dirceu teve algumas
divergências comigo no que diz respeito à comunicação, mas continuamos batalhando juntos.
Em 1990, houve muita harmonia, quando fui escolhido candidato ao Senado e fui eleito.
Também em 1988, ele foi uma das pessoas que
ponderou: Que tal você ser candidato a Vereador?
Tão bem votado fui que acabei sendo Presidente
da Câmara Municipal e, pela gestão ali muito transparente, condizente com os valores e o objetivo do
PT, fui levado a ser candidato ao Senado; vitorioso
em 1990.
Aconteceu, Senador Mozarildo, um episódio importante em 1992: Pedro Collor de Melo deu uma entrevista às páginas amarelas da Veja. Era um sábado.
Fiquei impressionado com a entrevista, liguei para o
Deputado José Dirceu e perguntei: Você viu? Vamos
conversar com ele?
Liguei para Pedro Collor de Melo, que estava
no Hotel Maksoud. Ali conversamos, durante cinco
horas, com Pedro Collor de Melo. Tão impressionados ﬁcamos que escrevemos em minha casa, logo
a seguir, o requerimento que trouxemos ao Senado,
ao gabinete do Líder Humberto Lucena, do PMDB.
Fizemos um ligeiro ajuste na ementa, Humberto Lucena chamou os demais Líderes e, em dois ou três
dias, obtivemos as assinaturas necessárias para
constituir a CPI sobre os atos de Paulo César Farias, que acabou levando à campanha por ética na
política, que novamente mobilizou milhões de brasileiros, jovens de rosto pintado, e Lula, novamen-
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te presente, como um dos principais oradores nos
gigantescos comícios. E houve, então, a queda de
Fernando Collor de Melo.
Em 1993, quando José Carlos Alves dos Santos
deu aquela entrevista às páginas amarelas da Veja,
liguei para o Senador Pedro Simon e vim com ele para
Brasília. No meu gabinete, redigi o requerimento da
CPI. Fui ao apartamento dele à meia-noite – ele estava de pijama –, e ele o assinou junto comigo. Trouxe o
requerimento aqui, os principais Líderes se reuniram
e, em poucas horas e dias, colhemos mais de um terço
das assinaturas e constituiu-se a CPI do Orçamento.
Novamente com a participação do José Dirceu, que
teve um papel muito forte, ﬁzemos um trabalho em
defesa da transparência e da ética na política e assim
por diante.
Recordo esses fatos, Sr. Presidente, porque, em
todos esses períodos, tivemos muitas batalhas em
comum. Em alguns momentos, sabem todos, como,
por exemplo, no episódio em que a Senadora Heloísa
Helena votou contrariamente ao projeto de reforma da
previdência – eu votei favoravelmente, mas defendi o
direito de ela discordar –, tivemos divergências, José
Dirceu e eu .
José Dirceu também ﬁcou incomodado comigo
quando sugeri a ele, em 2004, que seria interessante que ele viesse ao Senado explicar o caso Waldomiro Diniz. Ele ﬁcou um pouco bravo comigo, mas,
depois, disse: “Quem sabe eu devesse ter seguido a
recomendação do Senador Suplicy e ido ao Senado
Federal”.
Poderia recordar outros momentos, mas quero
concluir, Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, transmitindo algumas palavras ao meu companheiro de Partido com quem tantas vezes estive
junto: Meu caro Deputado José Dirceu, V. Exª está
vivendo um dos momentos mais importantes de sua
história, tão importante quanto quando foi preso no
Congresso da UNE, em 1969, um símbolo da resistência; tão importante quanto foram os seus anos
de exílio em Cuba e em outros lugares do Brasil; tão
importante quanto seu tempo vivido no interior do
Paraná, quando precisou até usar outro nome; tão
importante quanto aquilo que sei que V. Exª mais
preza, o carinho que tem para com seus ﬁlhos, sua
ﬁlha, Joana, seu ﬁlho, Zeca, sua família; tão importante quanto a dedicação extraordinária que você
teve para com o Partido dos Trabalhadores; tão importante quanto a sua dedicação para que o Presidente Lula fosse eleito.
Tenho a convicção de que Lula sabe a relevância e a importância da dedicação extraordinária que
teve José Dirceu para conseguir coordenar esforços
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do PT e dos partidos aliados para que as multidões
acorressem aos enormes comícios, às manifestações de apoio ao Presidente. Sei da importância
que teve o Ministro José Dirceu como principal coordenador político e Ministro da Casa Civil nesses
trinta meses de Governo, que teve muitas ações
bem-sucedidas.
Hoje, o Presidente Lula tem dito que, felizmente, o seu Governo tem conseguido fazer com que as
oportunidades de emprego cresçam muito mais do
que durante o Governo anterior; que as oportunidades de emprego formal têm aumentado ao ritmo
de quase 110 mil por mês, enquanto, no Governo
anterior, nos oito anos passados, era de cerca de
8 ou 9 mil por mês; que as exportações cresceram
exponencialmente, juntamente com o saldo da balança comercial, da balança externa; que a inﬂação
está razoavelmente contida; que o crescimento da
economia, em 2004, foi o maior dos últimos dez
anos; que a economia está crescendo, apesar de
não tanto quanto ele desejaria – e ontem o Presidente Lula mencionou que é necessário tomar medidas para fazer a economia crescer mais e melhor;
que o principal programa social, o Bolsa-Família,
conforme falávamos há pouco, está atingindo mais
de 7,2 milhões de famílias e atingirá um quarto da
população; que há a perspectiva de se instituir, proximamente, a renda básica de cidadania. Se temos
perspectivas tão positivas, elas se devem também
ao esforço do Ministro José Dirceu.
É possível que, na interação do Governo com
a direção do Partido, tenha havia alguns erros. Mas
eu tenho a convicção, Senador Mozarildo Cavalcanti,
meus caros companheiros, de que, se todos nós, do
Partido dos Trabalhadores, que formamos este Partido,
que acreditamos nele, pudermos dizer algo construtivo e positivo ao Deputado José Dirceu seria: que ele
venha, na próxima terça-feira, disposto a dizer toda a
verdade, mesmo com a presença, na primeira ﬁla, do
Deputado Roberto Jefferson, que formulou aquelas
denúncias e que chegou a dizer que José Dirceu deveria sair antes que se viesse a culpabilizar e tornar
réu o Presidente Lula. O Ministro José Dirceu preferiu
vir à planície e tornar-se novamente Deputado Federal para explicar e expor tudo. E se, porventura, erro
tiver ocorrido, que ele possa reconhecer. Mas nada
será mais importante para a história do Brasil, para
a história de José Dirceu, quaisquer que sejam as
conseqüências, do que a sua disposição completa
de dizer toda a verdade.
Sr. Presidente, creio que esse é o sentido maior
da minha recomendação ao Deputado José Dirceu,
por tudo aquilo que nós dois batalhamos juntos para

Sábado 30

a construção desse Partido. Sabe José Dirceu que eu
entrei no Partido dos Trabalhadores como uma decisão
de vida. Se divergências tivemos em alguns momentos, ele sabe que continuarei sendo um companheiro
seu do Partido que ele ajudou a fundar.
Portanto, Sr. Presidente, concluo, com esta recomendação: caro José Dirceu, venha trazer toda a
verdade, porque isso só nos fará bem, aos brasileiros,
a nós do PT, a você e ao Presidente Lula, pois sei o
quanto você o estima.
Sr. Presidente, estou encaminhando à Mesa um
requerimento de pesar, que agradeceria fosse considerado, em memória do jogador Jair Rosa Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – Sobre a Mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 805, de 2005
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 219 do
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em
ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr.
Jair Rosa Pinto o “Jajá”, que morreu na madrugada de
ontem, solicitando que seja enviada esta manifestação
para seus familiares.
Justiﬁcação
Vítima de uma embolia pulmonar, o jogador Jair
Rosa Pinto o “Jajá”, que defendeu a seleção brasileira de futebol na Copa de 1950, tinha 84 anos e estava internado no Hospital da Lagoa, zona sul do Rio,
desde o dia 11, onde se recuperava de uma cirurgia
no abdômen.
Jair Rosa Pinto deixou viúva, dois ﬁlhos e seis
netos. O corpo foi velado no cemitério do Caju, na
zona portuária do Rio, e vai ser cremado hoje. “Jajá”
começou no Madureira em 1938, formando com Lelé
e Isaías um trio conhecido como os “Três Patetas”, que
rapidamente chegou à seleção.
Durante sua carreira, Jair defendeu também o
Vasco (1943-1946), o Flamengo (1947-1949), o Palmeiras (1950-1955), o Santos (1956-1960), o São
Paulo (1961-1962) e a Ponte Preta (1963-1964). Tentou ainda carreira de técnico. Na seleção, o meia foi
titular da equipe vice-campeã da Copa de 1950 (participou da derrota na ﬁnal para o Uruguai no Rio, o
“Maracanazo”) e campeão e artilheiro da Copa América de 1949.
Ganhou também um Carioca (1945), três Paulistas
(1950, 1956 e 1958), além da Copa Rio (1951).
“Ele era uma pessoa querida por muita gente.
Nem gosto muito de ﬁcar falando sobre ele para não
me emocionar”, comentou um de seus ﬁlhos, Luiz
Antônio.

JULHO 2005
25976

Sábado

30

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

“Marcar o homem não era mole. Ele tinha as
pernas ﬁninhas, mas chutava forte demais. Além de
craque, era um sujeito sensacional”, diz Pinheiro, que
costumava freqüentar a roda de amigos de Jair na
praça Saens Peña, no bairro da Tijuca, zona norte do
Rio, onde morava o ex-jogador. No ponto de encontro
na praça, conhecido como Canto do Jajá, existia uma
placa, retirada devido a obras municipais. Amigos disseram que há pedido encaminhado à Prefeitura do Rio
para que o ponto se torne logradouro oﬁcial.
“O Jair era fora de série, pena que não tive o prazer de jogar ao seu lado. Quando cheguei ao Vasco, ele
já tinha saído”, lembra Lima, meia-esquerda campeão
pelo Vasco em 1949 e 1950. O diretor de futebol da
equipe paulista, Salvador Hugo Palaia, vai além: “Foi
uma das glórias do Palmeiras.
O melhor jogador do clube na sua posição, ao
lado de Ademir da Guia” disse.
Pelé sentiu muito a morte de Jair Rosa Pinto, o
Jajá, seu companheiro da época em que iniciou no Santos. “Fiquei bastante chateado quando soube. Tenho
por ele muita admiração e também uma enorme gratidão, porque me orientou muito no início da carreira”,
conta. “Eu tinha 17 anos quando comecei a jogar no
Santos. Na época o Jajá estava no time e me ajudou
bastante passando muito da sua experiência.
Segundo o Atleta do Século, o relacionamento
proﬁssional se transformou em amizade durante os
anos de trabalho na Vila Belmiro. Pelé também lembrou de uma coincidência que o aproximou de Jair
Rosa Pinto: o fato de ter o mesmo nome de batismo
de Zoca, seu irmão.
Outro jogador com muitas lembranças de Jair é
o goleiro Oberdan Cattani. Os dois atuaram juntos no
Palmeiras e também na seleção paulista. “Ele era um
cara muito fechado. Não gostava muito de brincadeiras.
Tinha um gênio diferente, mas foi um bom companheiro e sempre teve o respeito dos dirigentes’, lembra.
Cattani ressaltou a precisão dos chutes de longa distância do meia. “Ele fazia uns lançamentos precisos
de 50 metros. Com eles o Humberto foi artilheiro e o
Aquiles também fez muitos gols. Mas Jair também driblava e chutava bem.”
Das muitas partidas que disputou no Palmeiras
ao lado de Jair, Cattani recorda de uma em especial.
“Em 1952, a gente fez uma viagem para o México e
como ele (Jair) era habilidoso, fazia muitos gols de falta. Por isso, sempre que tinha jogada de bola parada,
a torcida mexicana pedia para ele fazer a cobrança,
gritando o nome dele de um jeito engraçado.” com ele.
Para o vice-presidente do time da Vila Belmiro, Norberto Moreira da Silva, o Jair era um palito, mas batia
na bola melhor que o Gérson”.
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Jair Rosa Pinto, o “Jajá”, foi um dos grandes jogadores brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Mesa encaminhará a solicitação de V. Exª,
Senador Eduardo Suplicy, conforme o requerimento.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, gostaria de justiﬁcar o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Tem V. Exª a palavra para justiﬁcar o requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Vítima de uma embolia pulmonar, o jogador Jair
Rosa Pinto, o Jajá, que defendeu a seleção brasileira
de futebol na Copa de 1950, tinha 84 anos e estava
internado no Hospital da Lagoa, zona sul do Rio, desde o dia 11, onde se recuperava de uma cirurgia no
abdômen.
Jair Rosa Pinto deixou viúva, dois ﬁlhos e seis
netos. O corpo foi velado no cemitério do Caju, na zona
portuária do Rio, e vai ser cremado hoje.
Jajá começou no Madureira, em 1938, formando
com Lelé e Isaías um trio conhecido como os “Os Três
Patetas”, que rapidamente chegou à seleção.
Durante sua carreira, Jair defendeu também o
Vasco (1943 –1946), o Flamengo (1947 – 1949), o
Palmeiras (1950 – 1955), o Santos, meu time (1956
– 1960), o São Paulo (1961 – 1962) e a Ponte Preta
(1963 – 1964). Tentou ainda carreira de técnico. Na
seleção, o meia foi titular da equipe vice-campeã da
Copa de 1950 (participou daquele jogo tão difícil para
nós, brasileiros, o ﬁnal da Copa do Mundo, quando o
Brasil perdeu para o Uruguai, no Rio, o “Maracanazo”)
e foi campeão e artilheiro da Copa América de 1949.
Ganhou também um Carioca (1945), três Paulistas
(1950, 1956 e 1958), além da Copa Rio (1951).
“Ele era uma pessoa querida por muita gente.
Nem gosto muito de ﬁcar falando sobre ele para não
me emocionar”, comentou um dos seus ﬁlhos, Luiz
Antônio.
“Marcar o homem não era mole. Ele tinha as
pernas ﬁninhas, mas chutava forte demais. Além de
craque, era um sujeito sensacional”, diz Pinheiro, que
costumava freqüentar a roda de amigos de Jair na
praça Saens Peña, no bairro da Tijuca, zona norte do
Rio, onde morava o ex-jogador. No ponto de encontro
na praça, conhecido como Canto do Jajá, existia uma
placa, retirada devido a obras municipais. Amigos disseram que há pedido encaminhado à Prefeitura do Rio
para que o ponto se torne logradouro oﬁcial.
“O Jair era fora de série, pena que não tive o
prazer de jogar ao seu lado. Quando cheguei ao Vasco, ele já tinha saído”, lembra Lima, meia-esquerda,
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campeão pelo Vasco em 1949 e 1950. O diretor de
futebol da equipe paulista, Salvador Hugo Palaia, vai
além: “Foi uma das glórias do Palmeiras. O melhor jogador do clube na sua posição, ao lado de Ademir da
Guia”, disse.
Pelé sentiu muito a morte de Jair Rosa Pinto,
o Jajá, seu companheiro da época em que iniciou
no Santos. “Fiquei bastante chateado quando soube. Tenho por ele muita admiração e também uma
enorme gratidão, porque me orientou muito no início
da carreira”, conta. “Eu tinha 17 anos quando comecei a jogar no Santos. Na época, o Jajá estava no
time e me ajudou bastante passando muito da sua
experiência”.
Segundo o Atleta do Século, o relacionamento
proﬁssional se transformou em amizade durante os
anos de trabalho na Vila Belmiro. Pelé também lembrou de uma coincidência que o aproximou de Jair
Rosa Pinto: o fato de ter o mesmo nome de batismo
de Zoca, seu irmão.
Outro jogador com muitas lembranças de Jair é
o goleiro Oberdan Cattani. Os dois atuaram juntos no
Palmeiras e também na seleção paulista. “Ele era um
cara muito fechado. Não gostava muito de brincadeiras.
Tinha um gênio diferente, mas foi um bom companheiro e sempre teve o respeito dos dirigentes”, lembra.
Cattani ressaltou a precisão dos chutes de longa distância do meia. “Ele fazia uns lançamentos precisos
de 50 metros. Com eles o Humberto foi artilheiro, e o
Aquiles também fez muitos gols. Mas Jair também driblava e chutava bem”.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Das muitas partidas que disputou no Palmeiras ao
lado de Jair, Cattani recorda de uma em especial. “Em
1952, a gente fez uma viagem para o México, e como
ele (Jair) era habilidoso, fazia muitos gols de falta. Por
isso, sempre que tinha jogada de bola parada, a torcida mexicana pedia para ele fazer a cobrança, gritando
o nome dele de um jeito engraçado”. Com ele. Para o
Vice-Presidente do time da Vila Belmiro, Norberto Moreira da Silva, o Jair era um palito, mas batia na bola
melhor que o Gérson”.
Jair Rosa Pinto, o Jajá, foi um dos grande jogadores brasileiros.
Há uma lembrança em especial, Sr. Presidente,
da qual volta e meia me recordo: eu era rapaz, quando
ele veio para o Santos, e o Pelé o conheceu. Havia um
time muito jovem, e eis que, ali, entrou um veterano.
Jair era aquele veterano,...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– ... que sabia colocar ordem no time, orientar os novos jogadores e mostrou o que era a experiência ao
lado da juventude, fazendo dos Santos, em 1958, um
extraordinário campeão paulista.
Concluo lembrando a entrevista concedida por
Pelé, ontem, que falou também sobre o Robinho. Faço
uma recomendação ao Robinho, dirigindo-me ao Presidente do Santos, Marcelo Teixeira – eu, como torcedor
dos Santos: Presidente Marcelo Teixeira, vê se chega
logo a um acordo com Robinho. Como o Real Madrid
já pagou 30 milhões ao Santos para ter direito ao jogador Robinho – o jogador teve a sua mãe seqüestrada, todos nós o respeitamos –, e, como o próprio
Pelé tem dito, vamos deixar o Robinho ter a oportunidade de jogar na Espanha, no Real Madrid. Em vez de
se exigirem 20 milhões, Presidente Marcelo Teixeira,
por que não entrar em entendimento? Quem sabe se
possa dizer ao Real Madrid, em vez da exigência de
mais esses 20 milhões: “Façamos o seguinte: o Robinho joga aí por três, quatro anos ou pelo tempo que
for necessário; depois, o clube empresta o Robinho
para jogar no Santos, no campeonato brasileiro, para
que nós, santistas, e os brasileiros, possamos assistir
novamente a algumas partidas de futebol com o jogador mesmo que seja por um breve período de seis
meses ou um ano”.
Eles vão chegar a um entendimento. Que o façam
e liberem o Robinho, para que, juntamente com a sua
mãe e a sua família, ele possa realizar o seu sonho.
E, quem sabe, em pouco tempo, ele não retorne para
jogar no Santos e no Brasil, até porque, jogando no
Santos, em São Paulo, ou em qualquer estádio do Brasil, os estádios ﬁcam cheios. Até os estrangeiros vêm
assistir a ele. Esse é um ponto positivo para o turismo
em Santos e onde ele estiver jogando.
Em homenagem ao grande Jair Rosa Pinto, que o
Santos e o Robinho possam chegar a um bom entendimento, para que o jogador seja feliz e continue honrando
o Brasil e todos nós, que torcemos pelo Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 27
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
(52ª LEGISLATURA)

BAHIA
Rodolpho Tourinho
Antonio Carlos Magalhães
César Borges
RIO DE JANEIRO
BLOCO - PT Roberto Saturnino
PL
Marcelo Crivella
PMDB
Sérgio Cabral
MARANHÃO
PMDB
Antonio Leite
PFL
Edison Lobão
PFL
Roseana Sarney
PARÁ
PMDB
Luiz Otávio
BLOCO - PT
Ana Júlia Carepa
PSDB
Flexa Ribeiro
PERNAMBUCO
PFL
José Jorge
PFL
Marco Maciel
PSDB
Sérgio Guerra
SÃO PAULO
BLOCO - PT
Eduardo Suplicy
BLOCO - PT
Aloizio Mercadante
PFL
Romeu Tuma
MINAS GERAIS
PL
Aelton Freitas
PSDB
Eduardo Azeredo
Wellington Salgado Oliveira
PMDB
GOIÁS
PMDB
Maguito Vilela
PFL
Demóstenes Torres
PSDB
Lúcia Vânia
MATO GROSSO
Sem Partido
Luiz Soarez
PFL
Jonas Pinheiro
BLOCO - PT
Serys Slhessarenko
RIO GRANDE DO SUL
PMDB
Pedro Simon
BLOCO - PT
Paulo Paim
BLOCO - PTB Sérgio Zambiasi
CEARÁ
PSDB
Reginaldo Duarte
BLOCO - PPS Patrícia Saboya Gomes
PSDB
Tasso Jereissati
PARAÍBA
PMDB
Ney Suassuna
PFL
Efraim Morais
PMDB
José Maranhão
ESPÍRITO SANTO
PMDB
João Batista Motta
PMDB
Gerson Camata
PL
Magno Malta
PIAUÍ
PMDB
Alberto Silva
12-7-2005
PFL
PFL
PFL

PFL
PMDB

Heráclito Fortes
Mão Santa
RIO GRANDE DO NORTE
BLOCO - PTB Fernando Bezerra
PMDB
Garibaldi Alves Filho
PFL
José Agripino
SANTA CATARINA
PFL
Jorge Bornhausen
BLOCO - PT
Ideli Salvatti
PSDB
Leonel Pavan
ALAGOAS
P - SOL
Heloísa Helena
PMDB
Renan Calheiros
PSDB
Teotônio Vilela Filho
SERGIPE
PFL
Maria do Carmo Alves
PSDB
Almeida Lima
BLOCO - PSB Antonio Carlos Valadares
AMAZONAS
PMDB
Gilberto Mestrinho
PSDB
Arthur Virgílio
PDT
Jefferson Peres
PARANÁ
PSDB
Alvaro Dias
BLOCO - PT
Flávio Arns
PDT
Osmar Dias
ACRE
BLOCO - PT
Tião Viana
P - SOL
Geraldo Mesquita Júnior
BLOCO - PT
Sibá Machado
MATO GROSSO DO SUL
PDT
Juvêncio da Fonseca
BLOCO - PT
Delcídio Amaral
PMDB
Ramez Tebet
DISTRITO FEDERAL
PMDB
Valmir Amaral
BLOCO - PT
Cristovam Buarque
PFL
Paulo Octávio
TOCANTINS
PSDB
Eduardo Siqueira Campos
BLOCO - PSB Nezinho Alencar
PMDB
Leomar Quintanilha
AMAPÁ
PMDB
José Sarney
BLOCO - PSB João Capiberibe
PMDB
Papaléo Paes
RONDÔNIA
PMDB
Amir Lando
BLOCO - PT
Fátima Cleide
PMDB
Valdir Raupp
RORAIMA
PTB
Mozarildo Cavalcanti
PDT
Augusto Botelho
PMDB
Wirlande da luz

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Luiz Otávio – PMDB
Vice-Presidente: Senador Romeu Tuma - PFL
TITULARES
César Borges – PFL
Edison Lobão – PFL
Jonas Pinheiro – PFL
Jorge Bornhausen – PFL
Rodolpho Tourinho – PFL
Romeu Tuma – PFL
Almeida Lima – PSDB
Eduardo Azeredo – PSDB
Lúcia Vânia – PSDB
Sérgio Guerra – PSDB
Tasso Jereissati – PSDB
Ramez Tebet
Luiz Otávio
Garibaldi Alves Filho
Romero Jucá
Sérgio Cabral
Maguito Vilela
Valdir Raupp
José Maranhão
Aloizio Mercadante
Ana Júlia Carepa
Delcídio Amaral
Eduardo Suplicy
Fernando Bezerra
João Capiberibe
Patrícia Saboya Gomes
Osmar Dias

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. José Agripino – PFL
2. Antonio Carlos Magalhães – PFL
3. Heráclito Fortes – PFL
4. João Ribeiro – PFL
5. José Jorge – PFL
6. Roseana Sarney – PFL
7. Arthur Virgílio – PSDB
8. Alvaro Dias – PSDB
9. Leonel Pavan – PSDB
10. Flexa Ribeiro – PSDB
11. Teotônio Vilela Filho – PSDB
PMDB
1. Ney Suassuna
2. Hélio Costa
3. Valmir Amaral
4. Pedro Simon
5. Mão Santa
6. Gerson Camata
7. Papaléo Paes
8. João Batista Motta
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
1. Ideli Salvatti
2. Aelton Freitas
3. Antonio Carlos Valadares
4. Roberto Saturnino
5. Flávio Arns
6. Siba Machado
7. Serys Slhessarenko
PDT
Jefferson Peres

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

1.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE TURISMO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças – Feiras às 18:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE MINERAÇÃO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
PDT

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Quartas – Feiras às 9:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS
(9 titulares e 9 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Quartas – Feiras às 18:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB, PL e PPS)
PDT

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
(21 titulares e 21 suplentes)*
Presidente: Senador Antônio Carlos Valadares - PSB
Vice-Presidente: Senadora Patrícia Saboya Gomes – PPS
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Demóstenes Torres – PFL
1. César Borges – PFL
Edison Lobão – PFL
2. Heráclito Fortes – PFL
Jonas Pinheiro – PFL
3. José Jorge – PFL
Maria do Carmo Alves – PFL
4. Marco Maciel – PFL
Rodolpho Tourinho – PFL
5. Romeu Tuma – PFL
Roseana Sarney – PFL
6. (vago) – PFL
Flexa Ribeiro – PSDB
7. Eduardo Azeredo – PSDB
Leonel Pavan – PSDB
8. Alvaro Dias – PSDB
Lúcia Vânia – PSDB
9. Almeida Lima – PSDB
Reginaldo Duarte – PSDB
10. Arthur Virgílio – PSDB
Teotônio Vilela Filho – PSDB
11. Sérgio Guerra – PSDB
PMDB
João Batista Motta
1. Hélio Costa
Mário Calixto
2. Ramez Tebet
Valdir Raupp
3.José Maranhão
Mão Santa
4. Pedro Simon
Sérgio Cabral
5. Romero Jucá
Papaléo Paes
6. Gerson Camata
(vago)
7. (vago)
(vago)
8. (vago)
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
Aelton Freitas
1. Cristovam Buarque
Antonio Carlos Valadares
2. Ana Júlia Carepa
Flávio Arns
3. Francisco Pereira
Ideli Salvatti
4. Fernando Bezerra
Marcelo Crivella
5. Eduardo Suplicy
Paulo Paim
6. Fátima Cleide
Patrícia Saboya Gomes
7. Mozarildo Cavalcanti
Siba Machado
8. João Capiberibe
PDT
Augusto Botelho
1. Juvêncio da Fonseca
(vago)
2. (vago)
* De acordo com a Resolução nº 1, de 22.02.2005, a composição da Comissão de Assuntos Sociais foi
reduzida de 29 para 21 membros.
Secretário: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO MEIO AMBIENTE
(8 titulares e 8 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
PDT

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE SAÚDE
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
PDT

Secretário: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113515 Fax: 3113652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador Antonio Carlos Magalhães - PFL
Vice-Presidente: Senador Maguito Vilela - PMDB
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Antonio Carlos Magalhães – PFL
1. Romeu Tuma – PFL
César Borges – PFL
2. Maria do Carmo Alves – PFL
Demóstenes Torres – PFL
3. José Agripino – PFL
Edison Lobão – PFL
4. Jorge Bornhausen – PFL
José Jorge – PFL
5. Rodolpho Tourinho – PFL
Almeida Lima – PSDB
6. Tasso Jereissati – PSDB
Alvaro Dias – PSDB
7. Eduardo Azeredo – PSDB
Arthur Virgílio – PSDB
8. Leonel Pavan – PSDB
Osmar Dias – PDT (cedida pelo PSDB)
9. Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB)
PMDB
Ramez Tebet
1. Luiz Otávio
Ney Suassuna
2. Hélio Costa
José Maranhão
3. Sérgio Cabral
Maguito Vilela
4. Gérson Camata
Romero Jucá
5. Leomar Quintanilha
Pedro Simon
6. Garibaldi Alves Filho
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
Aloizio Mercadante
1. Delcídio Amaral
Eduardo Suplicy
2. Paulo Paim
Fernando Bezerra
3. Sérgio Zambiasi
Francisco Pereira
4. João Capiberibe
Ideli Salvatti
5. Siba Machado
Antonio Carlos Valadares
6. Mozarildo Cavalcanti
Serys Slhessarenko
7. Marcelo Crivella
PDT
Jefferson Peres
1. Juvêncio da Fonseca

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

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ASSESSORAR A PRESIDÊNCIA DO SENADO EM
CASOS QUE ENVOLVAM A IMAGEM E AS PRERROGATIVAS DOS PARLAMENTARES E DA
PRÓPRIA INSTITUIÇÃO PARLAMENTAR
(5 membros)

3.2) SUBCOMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator: Geral:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

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

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Hélio Costa - PMDB
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho – PDT
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Demóstenes Torres – PFL
1. Edison Lobão – PFL
Jorge Bornhausen – PFL
2. Jonas Pinheiro – PFL
José Jorge – PFL
3. João Ribeiro – PFL
Maria do Carmo Alves – PFL
4. José Agripino – PFL
Roseana Sarney – PFL
5. Marco Maciel – PFL
(vago – cedida ao PDT) – PFL *
6. Romeu Tuma – PFL
Teotônio Vilela Filho – PSDB
7. Leonel Pavan – PSDB
Geraldo Mesquita Júnior – s/ partido (cedida pelo PSDB) 8. Alvaro Dias – PSDB
Eduardo Azeredo – PSDB
9. Lúcia Vânia – PSDB
Reginaldo Duarte – PSDB
10. Tasso Jereissati – PSDB
PMDB
Hélio Costa
1. João Batista Motta
Maguito Vilela
2. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp
3. Mário Calixto
Gerson Camata
4. Papaléo Paes
Sérgio Cabral
5. Mão Santa
José Maranhão
6. Luiz Otávio
Leomar Quintanilha
7. Romero Jucá
Gilberto Mestrinho**
8. (vago)
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
Aelton Freitas
1. Paulo Paim
Cristovam Buarque
2. Aloizio Mercadante
Fátima Cleide
3. Fernando Bezerra
Flávio Arns
4. Delcídio Amaral
Ideli Salvatti
5. Antonio Carlos Valadares
Roberto Saturnino
6. Francisco Pereira
Sérgio Zambiasi
7. Patrícia Saboya Gomes
PDT
Augusto Botelho
1. Juvêncio da Fonseca
* Vaga cedida ao PDT, conforme Ofício nº 014/05-GLPFL, de 17.02.2005
** O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005.

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
(12 titulares e 12 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3113498 Fax: 3113121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
(9 titulares e 9 suplentes)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
PDT
TITULARES

SUPLENTES

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Sala nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 311-3276 Fax: 311-3121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
(7 titulares e 7 suplentes)
4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
(7 titulares e 7 suplentes)

5) - COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE
(17 titulares e 17 suplentes)
Presidente: Senador Leomar Quintanilha - PMDB
Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro - PFL
TITULARES
Heráclito Fortes – PFL
João Ribeiro – PFL
Jonas Pinheiro – PFL
Alvaro Dias – PSDB
Arthur Virgílio – PSDB
Flexa Ribeiro – PSDB
Ney Suassuna
Luiz Otávio
Gerson Camata
Valdir Raupp
Leomar Quintanilha
Aelton Freitas
Ana Júlia Carepa
Delcídio Amaral
Ideli Salvatti
Serys Slhessarenko
Augusto Botelho

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Jorge Bornhausen – PFL
2. José Jorge – PFL
3. Almeida Lima – PSDB
4. Leonel Pavan – PSDB
5. (vago)
6. (vago)
PMDB
1. Valmir Amaral
2. Romero Jucá
3. (vago)
4. (vago)
5. (vago)
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
1. Mozarildo Cavalcanti
2. Cristovam Buarque
3. (vago)
4. (vago)
5. (vago)
PDT
1. Osmar Dias

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

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.
5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS INACABADAS
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

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

5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A ACOMPANHAR O PROSSEGUIMENTO DAS
INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL NO QUE DIZ RESPEITO À
DENOMINADA “OPERAÇÃO POROROCA”
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB

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

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3113935 Fax: 3111060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.

6) - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Juvêncio da Fonseca - PDT
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral - PMDB
TITULARES
Edison Lobão – PFL
Jonas Pinheiro – PFL
Jorge Bornhausen – PFL
José Agripino – PFL
Romeu Tuma – PFL
Arthur Virgílio – PSDB
Lúcia Vânia – PSDB
Reginaldo Duarte – PSDB
Leomar Quintanilha
Valmir Amaral
José Maranhão
Sérgio Cabral
Garibaldi Alves Filho
Cristovam Buarque
Fátima Cleide
João Capiberibe
Marcelo Crivella
Paulo Paim
Juvêncio da Fonseca

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Antonio Carlos Magalhães – PFL
2. Demóstenes Torres – PFL
3. Heráclito Fortes – PFL
4. Marco Maciel – PFL
5. Maria do Carmo Alves – PFL
6. Almeida Lima – PSDB
7. Alvaro Dias – PSDB
8. Flexa Ribeiro – PSDB
PMDB
1. Luiz Otávio
2. Maguito Vilela
3. Mão Santa
4. Romero Jucá
5. Valdir Raupp
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
1. Serys Slhessarenko
2. Siba Machado
3. Antonio Carlos Valadares
4. Mozarildo Cavalcanti
5. Francisco Pereira
PDT
1. Osmar Dias

Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos
Telefone 3111856 Fax: 3114646
E – Mail: mariadul@senado.br .

7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Cristovam Buarque - PT
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Heráclito Fortes – PFL
1. César Borges – PFL
João Ribeiro – PFL
2. Edison Lobão – PFL
José Agripino – PFL
3. Maria do Carmo Alves – PFL
Marco Maciel – PFL
4. Rodolpho Tourinho – PFL
Romeu Tuma – PFL
5. Roseana Sarney – PFL
Alvaro Dias – PSDB
6. Tasso Jereissati – PSDB
Arthur Virgílio – PSDB
7. Lúcia Vânia – PSDB
Eduardo Azeredo – PSDB
8. Flexa Ribeiro – PSDB
PMDB
Gilberto Mestrinho*
1. Ney Suassuna
Pedro Simon
2. Ramez Tebet
Mão Santa
3. Valdir Raupp
Hélio Costa
4. Valmir Amaral
Gerson Camata
5. Mário Calixto
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
Cristovam Buarque
1. Marcelo Crivella
Eduardo Suplicy
2. Flávio Arns
Mozarildo Cavalcanti
3. Aelton Freitas
Roberto Saturnino
4. Ana Julia Carepa
Sérgio Zambiasi
5. Fernando Bezerra
PDT
Jefferson Peres
1. Osmar Dias
* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005.
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: luciamel@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS
CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
PDT

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

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
PMDB
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
PDT
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: luciamel@senado.gov.br

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL
Vice-Presidente: Senador Alberto Silva - PMDB
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Heráclito Fortes – PFL
1. Antonio Carlos Magalhães – PFL
João Ribeiro – PFL
2. César Borges – PFL
José Jorge – PFL
3. Jonas Pinheiro – PFL
Marco Maciel – PFL
4. Jorge Bornhausen – PFL
Rodolpho Tourinho – PFL
5. Maria do Carmo Alves – PFL
Leonel Pavan – PSDB
6. Flexa Ribeiro – PSDB
Sérgio Guerra – PSDB
7. Eduardo Azeredo – PSDB
Tasso Jereissati – PSDB
8. Almeida Lima – PSDB
Teotônio Vilela Filho – PSDB
9. Arthur Virgílio – PSDB
PMDB
Gerson Camata
1. Ney Suassuna
Alberto Silva
2. Luiz Otávio
Valdir Raupp
3. Pedro Simon
Valdir Amaral
4. João Batista Motta
Gilberto Mestrinho*
5. Mário Calixto
Mão Santa
6. Romero Jucá
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB, PL e PPS)
Delcídio Amaral
1. Roberto Saturnino
Francisco Pereira
2. Paulo Paim
João Capiberibe
3. Fernando Bezerra
Mozarildo Cavalcanti
4. Fátima Cleide
Serys Selhessarenko
5. Sérgio Zambiasi
Siba Machado
6. (vago)
Aelton Freitas
7. (vago)
PDT
Juvêncio da Fonseca
1. Augusto Botelho
* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005.
Secretário: Celso Parente
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3114607 Fax: 3113286
E – Mail: cantony@senado.gov.br.

9) - COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO
(17 titulares e 17 suplentes)
Presidente: Senador Tasso Jereissati - PSDB
Vice-Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Antonio Carlos Magalhães – PFL
1. Demóstenes Torres – PFL
César Borges – PFL
2. João Ribeiro – PFL
Rodolpho Tourinho – PFL
3. Roseana Sarney – PFL
Leonel Pavan – PSDB
4. Reginaldo Duarte – PSDB
Tasso Jereissati – PSDB
5. Lúcia Vânia – PSDB
Teotônio Vilela Filho – PSDB
6. Sérgio Guerra – PSDB
PMDB
Gilberto Mestrinho*
1. Ney Suassuna
Papaléo Paes
2. Valdir Raupp
Garibaldi Alves Filho
3. Luiz Otávio
José Maranhão
4. Mão Santa
Maguito Vilela
5. Leomar Quintanilha
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
Ana Júlia Carepa
1. João Capiberibe
Fátima Cleide
2. Delcídio Amaral
Fernando Bezerra
3. Siba Machado
Mozarildo Cavalcanti
4. Sérgio Zambiasi
Patrícia Saboya Gomes
5. Aelton Freitas
PDT
Jefferson Peres
1. Augusto Botelho
* O Senador Gilberto Mestrinho, indicado em 18.2.2005 pelo Ofício GLPMDB nº 23/2005, encontra-se
licenciado de 7.11.2004 a 31.3.2005.

10) - COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA
(17 titulares e 17 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
TITULARES
Alvaro Dias – PSDB
Flexa Ribeiro – PSDB
Sérgio Guerra – PSDB
Jonas Pinheiro – PFL
Marco Maciel – PFL
Roseana Sarney – PFL
Ramez Tebet
Pedro Simon
Leomar Quintanilha
Gerson Camata
Maguito Vilela
Flávio Arns
Aelton Freitas
Sibá Machado
Ana Júlia Carepa
Antônio Carlos Valadares
Osmar Dias

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Reginaldo Duarte – PSDB
2. Lúcia Vânia – PSDB
3. Leonel Pavan – PSDB
4. Edison Lobão – PFL
5. Heráclito Fortes – PFL
6. Rodolpho Tourinho – PFL
PMDB
1. Hélio Costa
2. Mário Calixto
3. João Batista Motta
4. Mão Santa
5. Valdir Raupp
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PSB, PTB, PL e PPS)
1. Serys Slhessarenko
2. Delcídio Amaral
3. Francisco Pereira
4. Sérgio Zambiasi
5. (vago)
PDT
1. Juvêncio da Fonseca

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20/93)

COMPOSIÇÃO
(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003)
1ª Eleição Geral: 19.04.1995
2ª Eleição Geral: 30.06.1999

3ª Eleição Geral: 27.06.2001
4ª Eleição Geral: 13.03.2003

Presidente: Senador JOÃO ALBERTO SOUZA 13
Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES TORRES 2
Titulares
(Vago) 10
João Alberto Souza
Ramez Tebet
Luiz Otávio
Paulo Octávio
Demóstenes Torres
Rodolpho Tourinho
Heloísa Helena14
Sibá Machado
(vago) 8
Sérgio Guerra
Antero Paes de Barros
Juvêncio da Fonseca 7
(Vago) 6
Magno Malta (PL)

PMDB
Suplentes
1.
Ney Suassuna
MA
1411
2.
Pedro Simon
MS
2222
3.
Gerson Camata 11
PA
3050
4.
Alberto Silva
PFL 5
DF
2011
1.
Jonas Pinheiro
GO
2091
2.
César Borges 4
BA
3173
3.
Maria do Carmo Alves12
1
PT
AL
3197
1.
Ana Julia Carepa
AC
2184
2.
Fátima Cleide
3.
Eduardo Suplicy 3
PSDB 5
PE
2385
1.
(Vago) 16
MT
4061
2.
Arthur Virgílio
PDT
MS
1128
1.
Augusto Botelho
PTB 1
1.
Fernando Bezerra
PSB 1, PL 1-15 e PPS
ES
4161
1.
(Vago) 9
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93)
Senador Romeu Tuma (PFL/SP)
UF

Ramal

UF
PB
RS
ES
PI

Ramal
4345
3232
3256
3055

MT
BA
SE

2271
2212
1306

PA
RO
SP

2104
2391
3213

AM

1201

RR

2041

RN

2461

2051
(atualizada em 09.08.2004)

Notas:
1
Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo (PT/PTB/PSB/PL), constituído na Sessão do SF de 1.2.2003.
2
Eleito Vice-Presidente em 18.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho.
3
Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003.
4
Eleito na Sessão do SF de 19.3.2003.
5
Partidos pertencentes à Liderança Parlamentar da Minoria (PFL/PSDB), constituída na Sessão do SF de 29.4.2003.
6
Vaga ocupada pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior (Bloco/PSB-AC) até 6.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu
desligamento do Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003.
7
Vaga ocupada pelo Senador Jefferson Péres (PDT-AM) até 7.5.2003, quando anunciou, em Plenário, seu desligamento do
Conselho, formalizado em comunicação lida na Sessão do SF de 8.5.2003. O Senador Juvêncio da Fonseca foi designado para
essa vaga na Sessão do SF de 01.10.2003.
8
Vaga ocupada pelo Senador Flávio Arns (Bloco/PT-PR) até 8.5.2003, quando se desligou do Conselho, conforme comunicação
lida na Sessão do SF desse dia. O Senador Eurípedes Camargo (Bloco PT-DF) foi eleito para essa vaga na Sessão do SF de
03.12.2003 e deixou o exercício do mandato em 23.1.2004, em decorrência do retorno do titular.
9
Vaga ocupada pelo Senador Marcelo Crivella (Bloco PL-RJ) até 13.8.2003, quando se desligou do Conselho, conforme
comunicação lida na Sessão do SF dessa data.
10
Vaga ocupada pelo Senador Juvêncio da Fonseca (PDT-MS) até 01.10.2003, quando foi designado, em Plenário, para a vaga do
PDT, partido ao qual se filiou em 11.09.2003.
11
Desfiliou-se do PMDB em 15.9.2003, conforme comunicação lida na Sessão do SF dessa data.
12
Vaga ocupada pelo Senador Renildo Santana (PFL-SE), no período de 19.3 a 15.9.2003. A Senadora Maria do Carmo Alves
(PFL-SE) foi eleita para essa vaga na Sessão do SF de 18.9.2003.
13
Eleito Presidente do Conselho na 9ª Reunião, realizada em 12.11.2003, para completar o mandato exercido pelo Senador
Juvêncio da Fonseca, que renunciou ao cargo em 25.09.2003.
14
Na Sessão de 29.01.2004, foi lido o Ofício nº 039/04-GLDBAG, de 29.1.2004, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo,
comunicando o desligamento da Senadora do Partido dos Trabalhadores.
15
Desligou-se do Bloco de Apoio ao Governo, conforme comunicação lida na Sessão do SF de 13.04.2004.
16
O Senador Reginaldo Duarte deixou o exercício do mandato em 03.08.2004 em razão do retorno do titular, Senador Luiz Pontes
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) - Telefones: 311-4561 e 311-5255
sscop@senado.gov.br; www.senado.gov.br/etica

CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)

COMPOSIÇÃO
Senador Romeu Tuma (PFL-SP)

Corregedor

Senador Hélio Costa (PMDB-MG)

1º Corregedor Substituto

Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

2º Corregedor Substituto

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL)

3º Corregedor Substituto

Composição atualizada em 25.03.2004

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-5259
sscop@senado.gov.br

PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

COMPOSIÇÃO
Ramez Tebet (PMDB-MS)
Demóstenes Torres (PFL-GO)
Alvaro Dias (PSDB-PR)
Fátima Cleide (PT-RO)
Amir Lando (PMDB-RO)

PMDB e Bloco de Apoio ao Governo
Bloco Parlamentar da Minoria
Bloco Parlamentar da Minoria
Bloco de Apoio ao Governo
PMDB
Atualizado em 16.5.2005

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 311-4561 e 311-5257
sscop@senado.gov.br

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 1998,
aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001

COMPOSIÇÃO
1ª Designação Geral : 03.12.2001
2ª Designação Geral: 26.02.2003
Presidente: Senadora Serys Slhessarenko
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior
PMDB
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