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Ata da 5ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 22 de fevereiro de 2006
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Tião Viana e Antero Paes de Barros, das Srªs
Serys Slhessarenko e Heloísa Helena, e dos Srs. Aelton Freitas, Romeu Tuma, Flexa Ribeiro,
Sibá Machado, João Batista Motta, Valdir Raupp, Eduardo Suplicy e da Srª Heloísa Helena
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:

2

05806

Quinta-feira 23

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A lista de presença acusa o comparecimento de 71
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2006
Nos termos do inciso IV, art. 71 da Constituição
Federal, bem como nos termos regimentais, requeiro ao
Tribunal de Contas da União que seja realizada auditoria sobre a obra do Fórum da Justiça Federal em Mato
Grosso, dirigida pelo Sr. Julier Sebastião da Silva.
Justiﬁcação
O Sr. Julier Sebastião da Silva, como diretor do
Fórum da Justiça Federal em Mato Grosso, autorizou
e coordenou obra de construção do mesmo. O prédio
foi inaugurado em dezembro de 2005 último, em um
processo acintoso de autopromoção conduzido pelo
supracitado magistrado. Entretanto, existem sérias dúvidas sobre a execução da obra, inclusive no que diz
respeito a superfaturamento da mesma. Ressalte-se
que recentemente observou-se na Justiça o caso do
Sr. Nicolau dos Santos Neto, sendo que o caso ora
em comento apresenta algumas similaridades, dada a
personalidade dos dois magistrados. Assim, tendo em
vista a função constitucional de acompanhamento da
aplicação do dinheiro público por parte do Poder Legislativo, toma-se essencial que o Tribunal de Contas da
União audite a referida obra, a ﬁm de que não pairem
dúvidas acerca da construção da mesma.
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2006. – Antero Paes de Barros.
REQUERIMENTO Nº 211, DE 2006
Nos termos do inciso IV, art. 71 da Constituição
Federal, bem como nos termos regimentais, requeiro
ao Tribunal de Contas da União que seja realizada
auditoria sobre o Fórum da Justiça Federal em Mato
Grosso, dirigida pelo Sr. Julier Sebastião da Silva, a
respeito de publicação de revista autopromocional relativa à inauguração do Fórum 8 de abril, na cidade
de Cuiabá.
Justiﬁcação
O Sr. Julier Sebastião da Silva publicou no ano
passado revista em que aparece de maneira acintosa
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afrontando o princípio constitucional da impessoalidade, conforme inscrito no art. 37 da nossa Carta Magna.
Chega a ser chocante como o Sr. Julier destacou de
maneira despropositada ﬁgura em página inteira tendo
como fundo a obra que inaugurou. Ora, é essencial,
dentro desse contexto, que o Tribunal de Contas da
União como órgão ﬁscalizador e auxiliar do Poder Legislativo, nos termos do art. 70 da Constituição Federal
analise a iniciativa do supracitado juiz que claramente afrontou jurisprudência deste Tribunal, bem como
da Justiça Comum, no que diz respeito ao art. 37 da
Constituição Federal e art. 11 da Lei de Improbidade
Administrativa (Lei nº 8.249, de 1992).
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2006. – Antero Paes de Barros.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
apreciados oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2006
(Tramitando nos termos dos arts.
142 e 143 do Regimento Comum)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 15, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
da Emigração Ilegal, que altera o Código Penal para criminalizar o tráﬁco internacional de
pessoas para ﬁns de emigração, e a Lei nº
9.613, de 3 de março de 1998, para inserir a
mencionada conduta entre os crimes antecedentes da lavagem de dinheiro.
Ao Projeto poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão, nos termos da alínea
“c” do art. 143 do Regimento Comum.
Transcorre hoje a segunda sessão de discussão,
em primeiro turno.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão em primeiro turno.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia para o segundo turno, obedecido o interstício regimental de 48
horas, nos termos da alínea f do art. 143 do Regimento Comum.
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É o seguinte o projeto aprovado, em primeiro turno:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 15, DE 2006
Altera o Código Penal para criminalizar o tráﬁco internacional de pessoas para
ﬁns de imigração, e a Lei nº 9.613, de 3 de
março de 1998, para inserir a mencionada
conduta entre os crimes antecedentes da
lavagem de dinheiro
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 206 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Tráﬁco internacional de pessoas para
ﬁns de emigração.
Art. 206. Promover, intermediar, facilitar ou ﬁnanciar a entrada irregular de pessoa
em território estrangeiro, com o ﬁm de obter
lucro:
Pena – reclusão, de dois a seis anos,
e multa.
§ 1º A pena é aumentada de metade, se
o crime é praticado:
I – mediante fraude;
II – por quadrilha ou bando;
III – por funcionário público no exercício
de suas funções ou a pretexto de exercê-las.
§ 2º A pena é aumentada de um a dois
terços, se o crime expõe a perigo a vida ou a
saúde de outrem.
§ 3º Se do fato resulta lesão corporal de
natureza grave, aplica-se a pena de reclusão de
três a oito anos; se resulta a morte, aplica-se a
pena de reclusão de quatro a doze anos.
§ 4º Para os efeitos penais, a expressão “entrada irregular” compreende o ingresso em território estrangeiro sem observância
das formalidades legais exigidas pelo país de
destino.(NR)”
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 33, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 2006 (nº
1.111/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Constitutivo da Organização Internacional da Vinha e do Vinho – OIV, assinado pelo Brasil em Paris, em
2001.
Parecer favorável, sob nº 151, de 2006,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Sérgio Zambiasi.
Discussão do Projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o Projeto aprovado:
(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 33, DE 2006
(Nº 1.111/2004, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Constitutivo da Organização Internacional da Vinha
e do Vinho – OIV, assinado pelo Brasil em
Paris, em 2001

“Art. 1º ................... ...............................
..............................................................
IX – tráﬁco internacional de pessoas para
ﬁns de emigração.
......................... ............................(NR)”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo Constitutivo da Organização Internacional da Vinha e
do Vinho – OIV, assinado pelo Brasil em Paris, em
2001.
Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim 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.

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

(*) O texto do acordo encontra-se publicado, no DSF de, 19-012006.

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de
1998, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 3:

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 4:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2006

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 40, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 39, de 2006 (nº
1.655/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino da Tailândia sobre Cooperação Técnica
em Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, celebrado em Brasília, em 16 de junho de 2004.
Parecer favorável, sob nº 152, de 2006, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 40, de 2006 (nº
1.656/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República de Honduras sobre Isenção Parcial
de Vistos em Passaportes Comuns, celebrado
em Tegucigalpa, em 12 de agosto de 2004.
Parecer favorável, sob nº 153, de 2006, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

Em discussão o Projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

Em discussão o Projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o Projeto aprovado:

É o seguinte o Projeto aprovado.
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 39, DE 2006
(Nº 1.655/2005, na Câmara dos Deputados)

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 40, DE 2006
(Nº 1.656/2005, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino da Tailândia sobre Cooperação Técnica em Medidas Sanitárias e
Fitossanitárias, celebrado em Brasília, em
16 de junho de 2004

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República de Honduras sobre
Isenção Parcial de Vistos em Passaportes
Comuns, celebrado em Tegucigalpa, em 12
de agosto 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 do Reino da Tailândia sobre Cooperação Técnica
em Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, celebrado em
Brasília, em 16 de junho de 2004
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referendo 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.

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 de Honduras sobre Isenção Parcial de
Vistos em Passaportes Comuns, celebrado na cidade
de Tegucigalpa, em 12 de agosto de 2004.
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.

(*) O texto do acordo encontra-se publicado, no DSF de 19-12006.

(*) O texto do acordo encontra-se publicado, no DSF de 19-12006.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 5:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 41, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 41, de 2006 (nº 1.733/2005,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Líbano sobre Cooperação Técnica e Procedimentos Sanitários e Fitossanitários, celebrado
em Beirute, em 4 de dezembro de 2003.
Parecer favorável, sob nº 154, de 2006, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
Discussão do Projeto em turno único. (Pausa.)
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Para
discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Para discutir, concedo a palavra ao Senador Gerson
Camata por até dez minutos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não vou
usar todo esse tempo. Esse acordo celebrado entre o
Brasil e a República do Líbano, em 2003, é muito interessante e sui generis. De certa maneira, foi resultado
de uma intervenção dos organismos ﬁtossanitários da
ONU e de outros países do Oriente Médio.
É sabido – com muito orgulho para nós, brasileiros – que enquanto o Líbano tem quatro milhões de
habitantes, o Brasil tem 14 milhões de descendentes
de libaneses – netos e bisnetos. Os Senadores Romeu
Tuma, membro da Mesa do Senado, e o Senador Ramez Tebet são ilustres descendentes de libaneses.
Há um costume, até muito bonito, de brasileiros que
vão ao Líbano, assim como muitos libaneses que vêm para
cá, levarem doces, mudas de plantas e animais, como
gatos e cachorros, para presentear seus parentes. Em
conseqüência disso e também em função da diversidade
do clima, era muito comum que se propagassem certas
doenças de animais e de vegetais. Alguns organismos
da ONU perceberam que determinados micróbios, como
vírus e bactérias, poder-se-iam desenvolver descontroladamente, tanto no Líbano quanto no Brasil. Jordânia,
Israel e outros países vizinhos do Líbano começaram a
formar um cinturão, o que levou à assinatura desse convênio numa boa hora, mostrando, mais uma vez, o grau
de amizade e de inter-relacionamento muito produtivo e
efetivo entre o Governo do Brasil e o do Líbano, secundando a relação do povo brasileiro com o libanês.
Era o que eu queria dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Continua em discussão o Projeto. (Pausa.)
Não mais havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o Projeto aprovado:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 41, DE 2006.
(Nº 1.733/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Líbano sobre
Cooperação Técnica e Procedimentos Sanitários e Fitossanitários, celebrado em
Beirute, em 4 de dezembro 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 do Líbano sobre Cooperação Técnica e
Procedimentos Sanitários e Fitossanitários, celebrado
em Beirute, em 4 de dezembro 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 da sua publicação.
(*) O texto do Acordo encontra-se publicado no DSF de 19-12006.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 43, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 43, de 2006 (nº
1.800/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados Unidos da América para a Promoção da Segurança da Aviação, assinado em
Brasília, em 22 de março de 2004.
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Parecer favorável, sob nº 155, de 2006,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Arthur Virgílio.
Em discussão o Projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 43, DE 2006
(Nº 1.800/2005, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo dos Estados Unidos da América
para a Promoção da Segurança da Aviação,
assinado em Brasília, em 22 de março 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 dos Estados Unidos da América para a Promoção
da Segurança da Aviação, assinado em Brasília, em
22 de março de 2004.
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.
(*) O texto do acordo encontra-se publicado no DSF de 19-1-2006.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 7:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 79, de 2005 (nº 2.866/2004,
na Casa de origem), que institui o dia 5 de maio
como o “Dia Nacional do Líder Comunitário”.
Parecer favorável, sob nº 1.957, de 2005,
da Comissão de Educação, Relator ad hoc:
Senador Mão Santa.
Não foram oferecidas emendas à matéria no
prazo regimental.
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Em discussão o Projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação o Projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2005
(Nº 2.866/2004, na Casa de Origem)
Institui o dia 5 de maio como o “Dia
Nacional do Líder Comunitário
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica instituída a data anual de 5 de maio
como o “Dia Nacional do Líder Comunitário”.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Item 8:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 80, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 80, de 2005 (nº 3.482/2004,
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional
da Matemática.
Parecer sob nº 1.958, de 2005, da Comissão de Educação, Relator: Senador Sérgio
Zambiasi, favorável, com a Emenda nº 1-CE,
que apresenta.
Não foram oferecidas emendas à matéria no
prazo regimental.
Em discussão o Projeto e a emenda, em turno
único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação o Projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1 – CE.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação ﬁnal.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação ﬁnal ao Projeto de Lei da Câmara
nº 80, de 2005, que, nos termos do art. 320 do Regimento Interno e se não houver objeção do Plenário,
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será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Papaléo Paes.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 186, DE 2006
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal da Emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nº 80, de 2005
(nº 3.482, de 2004, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
80, de 2005 (nº 3.482, de 2004, na Casa de origem),
que institui o Dia Nacional da Matemática.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de fevereiro de 2006. – Tião Viana – Papaléo Paes – Antero
Paes de Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 186, DE 2006
Institui o Dia Nacional da Matemática.
Emenda única
(Corresponde à Emenda nº 1–CE)
Dê-se ao art. 2º do Projeto a seguinte redação:
“Art. 2º O Poder Executivo incentivará a
promoção de atividades educativas e culturais
alusivas à referida data.”
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 212, DE 2006
Dispensa de publicação de redação
ﬁnal.
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação ﬁnal da
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº
80, de 2005 (nº 3.482/2004, na Casa de origem), que
institui o Dia Nacional da Matemática.
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2006. – Senador Papaléo Paes.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação ﬁnal.
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Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT-AC)
– Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.
São lidos os seguintes:

OFÍCIOS
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nºs 73, 79, 109, 110, 111 e 112, de 2006, submetendo à apreciação do Senado Federal, nos termos
do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, as seguintes
matérias:
– Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2006 (proveniente da Medida Provisória nº 269, de 2005), que
altera as Leis nºs 9.986, de 18 de julho de 2000,
que dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras; 10.768, de 19 de novembro de 2003, que dispõe sobre o Quadro de
Pessoal da Agência Nacional de Águas – ANA;
10.862, de 20 de abril de 2004, que dispõe sobre
a criação do Plano Especial de Cargos da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN; 10.871, de
20 de maio de 2004, que dispõe sobre a criação
de carreiras e organização de cargos efetivos
das autarquias especiais, denominadas Agências Reguladoras; 11.182, de 27 de setembro de
2005, que cria a Agência Nacional de Aviação
Civil – ANAC; 9.074, de 7 de julho de 1995, que
estabelece normas para outorga e prorrogações
das concessões e permissões de serviços públicos; cria cargos na Carreira de Diplomata, no
Plano de Cargos para a Área de Ciência e Tecnologia, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores – DAS e Funções Gratiﬁcadas – FG;
autoriza a prorrogação de contratos temporários
ﬁrmados com base no art. 81-A da Lei nº 8.884,
de 11 de junho de 1994, e no art. 30 da Lei nº
10.871, de 20 de maio de 2004; revoga dispositivos das Leis nºs 5.989, de 17 de dezembro de
1973; 9.888, de 8 de dezembro de1999; 10.768,
de 19 de novembro de 2003; 10.094, de 13 de
janeiro de 2005; e 11.182, de 27 de setembro de
2005, e dá outras providências;
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– Medida Provisória nº 270, de 2005, que abre crédito
extraordinário, em favor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Presidência da
República, dos Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional e de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, no valor global de
oitocentos e vinte e cinco milhões, novecentos
e e oito mil, novecentos e sessenta e oito reais,
para os ﬁns que especiﬁca;
– Medida Provisória nº 271, de 2005, que autoriza a
União a prestar auxílio ﬁnanceiro complementar
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de fomentar as exportações
do País;
– Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2006 (proveniente da Medida Provisória nº 272, de 2005),
que altera as Leis nºs 10.355, de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a estruturação
da Carreira Previdenciária no âmbito do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, 10.855, de 1º
de abril de 2004, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária, de que trata a
Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, instituindo a Carreira do Seguro Social; 10.876, de 2
de junho de 2004, que cria a Carreira de Perícia
Médica da Previdência Social e dispõe sobre a
remuneração da Carreira de Supervisor MédicoPericial do Quadro de Pessoal do INSS, 10.997,
de 15 de dezembro de 2004, que institui a Gratiﬁcação Especíﬁca do Seguro Social – GESS;
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores públicos
civis da União, das Autarquias e das Fundações
Públicas Federais e ﬁxa critérios temporários para
pagamento da Gratiﬁcação de Desempenho de
Atividade Médico-Pericial – GDAMP;
– Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2006 (proveniente da Medida Provisória nº 273, de 2005),
que abre crédito extraordinário, em favor do Ministério dos Transportes e de Encargos Financeiros da União, no valor global de quinhentos
e dezesseis milhões, cento e trinta e dois mil,
novecentos e noventa e quatro reais, para os
ﬁns que especiﬁca; e
– Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2006 (proveniente da Medida Provisória nº 274, de 2005),
que acrescenta e altera dispositivos na Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova
o Plano Nacional de Viação; revoga o art. 3º da
Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de setembro
de 2001; e dá outras providências.
São as seguintes as matérias recebidas:
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2006
(Proveniente da Medida Provisória
nº 269, de 2005)
Altera as Leis nºs 9.996, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de
recursos humanos das Agências Reguladoras; 10.768, de 19 de novembro de 2003,
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da
Agência Nacional de Águas – ANA; 10.862,
de 20 de abril de 2004, que dispõe sobre a
criação do Plano Especial de Cargos da
Agência Brasileira de Inteligência – ABIN;
10.871, de 20 de maio de 2004, que dispõe
sobre a criação de carreiras e organização
de cargos efetivos das autarquias especiais, denominadas Agências Reguladoras;
11.182, de 27 de setembro de 2005, que cria
a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC;
9.074 de 7 de julho de 1995, que estabelece
normas para outorga e prorrogações das
concessões e permissões de serviços públicos; cria cargos na Carreira de Diplomata,
no Plano de Cargos para a Área de Ciência
e Tecnologia, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Funções Gratiﬁcadas – FC; autoriza a prorrogação de
contratos temporários ﬁrmados com base
no art. 81-A da Lei nº 8.884, de 11 de junho
de 1994, e no art. 30 da Lei 10.971, de 20 de
maio de 2004; revoga dispositivos das Leis
nº 5.989, de 17 de dezembro de 1973; 9.888,
de 8 de dezembro de 1999, 10.768, de 19 de
novembro da 2003; 11.094, de 13 de janeiro de 2005; e 11.192, de 27 de setembro de
2005, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 8º, 21, 22, 29, 36, 37 e 46 da Lei
nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação, ﬁcando o parágrafo único
do art. 37 transformado em 5 1º:
“Art. 8º ...................................................
........ ......................................................
XLII – administrar os cargos efetivos, os
cargos comissionados e as gratiﬁcações de
que trata esta lei;
..................................................... “(NR)
“Art. 21. Ficam criados, para exercício
exclusivo na ANAC, os Cargos Comissionados de Direção – CD, de Gerência Executiva
– CGE, de Assessoria – CA e de Assistência
– CAS, e os Cargos Comissionados Técnicos
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– CCT, nos quantitativos constantes da Tabela
a do Anexo I desta Lei.”(NR)
“Art. 22. Ficam criadas as Gratiﬁcações
de Exercício em Cargo de Conﬁança e de
Representação pelo Exercício de Função, privativas dos militares da Aeronáutica a que se
refere o art. 46 desta lei, nos quantitativos e
valores previstos no Anexo II desta lei.
Parágrafo único. As gratiﬁcações a que
se refere o caput deste artigo serão pagas
àqueles militares designados pela Diretoria
da ANAC para o exercício das atribuições dos
cargos de Gerência Executiva, de Assessoria, de Assistência e Cargos Comissionados
Técnicos da estrutura da ANAC e extinguirse-ão gradualmente na forma do § 1º do art.
46 desta lei. ”(NR)
“Art. 29. Fica instituída a Taxa de Fiscalização da Aviação Civil – TFAC.
§ 1º O fato gerador da TFAC é o exercício do poder de polícia decorrente das atividades de ﬁscalização, homologação e registros,
nos termos do previsto na Lei nº 7.565, de 19
de dezembro de 1986 – Código Brasileiro de
Aeronáutica.
§ 2º São sujeitos passivos da TFAC as
empresas concessionárias, permissionárias e
autorizatárias de prestação de serviços aéreos
comerciais, os operadores de serviços aéreos
privados, as exploradoras de infra-estrutura
aeroportuária, as agências de carga aérea,
pessoas jurídicas que explorem atividades
de fabricação, manutenção, reparo ou revisão
de produtos aeronáuticos e demais pessoas
físicas e jurídicas que realizem atividades ﬁscalizadas pela ANAC.
§ 3º Os valores da TFAC são os ﬁxados
no Anexo III desta lei” (NR)
Art.36. ....................................................
.......................................................................
§ 2º O ingresso no quadro de que trata
este artigo será feito mediante redistribuição,
sendo restrito aos servidores que, em 31 de
dezembro de 2004, se encontrava em exercício nas unidades do Ministério da Defesa
cujas competências foram transferidas para
a ANAC.
..............................................................
§ 4º Aos servidores das Carreiras da Arca
de Ciência e Tecnologia redistribuídos na forma
do § 2º deste artigo será devida a Gratiﬁcação
de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT, prevista na Medida provisória
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nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, como
se em exercício estivessem nos órgãos ou entidades a que se refere o § lº do art. 1º da Lei
nº 9.691, de 29 de julho de 1993.” (NR)
“Art. 37. .................................................
........................................................... ...
§ 2º Os empregados das entidades integrantes da administração pública que na data
da publicação desta lei esteja em exercício
nas unidades do Ministério da Defesa cujas
competências foram transferidas para a ANAC
poderão permanecer nessa condição, inclusive no exercício de funções comissionadas,
salvo devolução do empregado à entidade de
origem ou por motivo de rescisão ou extinção
do contrato de trabalho.
§ 3º Os empregados e servidores de órgãos e entidades integrantes da administração
pública requisitados até o término do prazo de
que trata o § 1º deste artigo poderão exercer
funç5es comissionadas e cargos comissionados técnicos, salvo devolução do empregado à
entidade de origem ou por motivo de rescisão
ou extinção do contrato de trabalho.”(NR)
“Art. 46. Os militares da Aeronáutica da
ativa em exercício nos órgãos do Comando
da Aeronáutica correspondentes às atividades atribuídas à ANAC passam a ter exercício
na ANAC, na data de sua instalação, sendo
considerados como em serviço de natureza
militar.
.....................................................” (NR)
Art. 2º A Lei nº 11.102, de 27 de setembro de
2005, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 29-A. A TFAC não recolhida no prazo
e na forma estabelecida em regulamento será
cobrada com os seguintes acréscimos:
I – juros de mora calculados na forma da
legislação aplicável aos tributos federais;
II – multa de mora de 20% (vinte por cento), reduzida a 10% (dez por cento) caso o pagamento seja efetuado até o último dia do mês
subseqüente ao do seu vencimento; e
III – encargo de 20% (vinte por cento),
substitutivo da condenação do devedor em
honorários advocatícios, calculado sobre o
total do débito inscrito em Dívida Ativa, que
será reduzido para 10% (dez por cento) caso
o pagamento seja efetuado antes do ajuizamento da execução.
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Parágrafo único. Os débitos de TFAC poderão ser parcelados na forma da legislação
aplicável aos tributos federais.”
“Art. 38-A. O quantitativo de servidores
ocupantes dos cargos do Quadro de Pessoal
Especíﬁco, acrescido dos servidores ou empregados requisitados, não poderá exceder o
número de cargos efetivos.”
‘Art. 44-A. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor, transferir e utilizar
para a ANAC as dotaç8es orçamentárias aprovadas em favor das unidades orçamentárias
do Ministério da Defesa, na lei orçamentária
vigente no exercício ﬁnanceiro da instalação
da ANAC, relativas às funções por ela absorvidas, desde que mantida a mesma classiﬁcação orçamentária, expressa por categoria de
programação em seu menor nível, conforme
deﬁnido na lei de diretrizes orçamentárias,
inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento
por esfera orçamentária, grupos de despesas,
fontes de recursos, modalidades de aplicação
e identiﬁcadores de uso.”
Art. 3º Os arts. 1º, 2º, 3º, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
22 e 26 da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ... ...............................................
..............................................................
XIX – Regulação e Fiscalização de Aviação Civil, composta de cargos de nível superior de Especialista em Regulação de Aviação
Civil, com atribuições voltadas às atividades
especializadas de regulação, inspeção, ﬁscalização e controle da aviação civil, dos serviços
aéreos, dos serviços auxiliares, da infra-estrutura aeroportuária civil e dos demais sistemas
que coap5em a infra-estrutura aeronáutica,
bem como à implementação de políticas e à
realização de estudos e pesquisas respectivos
a essas atividades; e
XX – Suporte à Regulação e Fiscalização de Aviação Civil, composta de cargos de
nível intermediário de Técnico em Regulação
de Aviação Civil, com atribuições voltadas ao
suporte e ao apoio técnico especializado às
atividades de regulação, inspeção, ﬁscalização
e controle da aviação civil, dos serviços aéreos, dos serviços auxiliares, da infra-estrutura
aeroportuária civil e dos demais sistemas que
compõem a infra-estrutura aeronáutica, boa
como à implementação de políticas e à reali-
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zação de estudos e pesquisas respectivos a
essas atividades.”(NR)
“Art. 2º São atribuições especíﬁcas dos
cargos de nível superior referidos nos incisos
I a IX e XIX do art. 1º desta Lei:
......................................................”(NR)
“Art. 3º São atribuições comuns dos cargos referidos nos incisos I a XVI, XIX e XI do
art. V desta Lei:
........................................................... ...
Parágrafo único. No exercício das atribuições de natureza ﬁscal ou decorrente do poder
de polícia, são asseguradas aos ocupantes
dos cargos referidos nos incisos I a XVI, XIX
e XX do art. 1º desta Lei as prerrogativas de
promover a interdição de estabelecimentos,
instalações ou equipamentos, assim como
a apreensão de bens ou produtos, e de requisitar, quando necessário, o auxílio de força policial federal ou estadual, em caso de
desacato ou embaraço ao exercício de suas
funções.” (NR)
“Art. 14... ...............................................
............ ..................................................
§ 6º Fará parte obrigatória do concurso,
para os cargos referidos nos incisos I a IX e
XIX do art. 1º desta Lei, curso de formação
especíﬁca, com efeito eliminatório e classiﬁcatório. ”(NR)
“Art. 15.... ..............................................
I – vencimento básico e Gratiﬁcação de
Desempenho de Atividade de Regulação –
GDAR para os cargos a que se referem os incisos I a XVI, XIX e XX do art. 1º desta Lei;
........................................................... ...
III – Gratiﬁcação de Qualiﬁcação – GQ
para os cargos referidos nos incisos I a IX,
XVII e XIX do art. 1º desta Lei, observadas
as disposições especíﬁcas ﬁxadas no art. 22
desta Lei.
......................................................”(NR)
“Art. 16. Fica instituída a Gratiﬁcação
de Desempenho de Atividade de RegulaçãoGDAR, devida aos ocupantes dos cargos a
que se referem os incisos I a XVI, XIX e XX do
art. 1º desta Lei, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo
cargo nas Agências Reguladoras referidas no
Anexo I desta Lei, observando-se a seguinte
composição e limites:
I – a partir de 1º de dezembro de 2005
até 31 de dezembro de 2005:
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a) até 22% (vinte e dois por cento) incidentes sobre o vencimento básico do servidor, em decorrência dos resultados da avaliação de desempenho individual; e
b) até 29% (vinte e nove por cento) incidentes sobre o maior vencimento básico do
cargo, em decorrência dos resultados da avaliação institucional;
II – a partir de 1º de janeiro de 2006:
a) até 35% (trinta e cinco por cento), incidentes sobre o vencimento básico do servidor,
em decorrência dos resultados da avaliação
de desempenho individual; e
b) até 40% (quarenta por cento), incidentes sobre o maior vencimento básico do
cargo, em decorrência dos resultados da avaliação institucional.
......................................................”(NR)
“Art. 17. O titular de cargo efetivo referido
nos incisos I a XVI, XIX e XX do art. 1º desta
Lei, e exercício na Agência Reguladora em
que esteja lotado, quando investido mm cargo
em comissão ou função de conﬁança fará jus
à GDAR, nas seguintes condições:
......................................................”(NR)
“Art. 18. O titular de cargo efetivo referido
nos incisos I a XVI, XIX e XX do art. 1º desta
Lei que não se encontre em exercício na entidade de lotação, excepcionalmente, fará jus
à GDAR nas seguintes situações:
.....................................................” (NR)
“Art. 19. Enquanto não forem editados os
atos referidos nos §§ 1º e 2º do art. 16 desta
Lei, e até que sejam processados os resultados da avaliação de desempenho, a GDAR
corresponderá:
I – a 30% (trinta por cento) incidentes
sobre o vencimento básico do servidor, a partir de 1º de dezembro até 31 de dezembro de
2005;
II – a 63% (sessenta e três por cento)
incidentes sobre o vencimento básico do servidor, a partir de P de janeiro de 2006.
.....................................................” (NR)
“Art. 22. É instituída a Gratiﬁcação de
Qualiﬁcação – GQ – devida aos ocupantes dos
cargos referidos nos incisos I a IX, XVII e XIX do
art. 1º desta Lei, bem como aos ocupantes dos
cargos de Especialista em Geoprocessamento,
Especialista em Recursos Hídricos e Analistas Administrativos da ANA, em retribuição ao
cumprimento de requisitos técnico-funcionais,
acadêmicos e organizacionais necessários ao
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desempenho das atividades de supervisão,
gestão ou assessoramento, quando em efetivo exercício do cargo, em percentual de 10%
(dez por cento) ou 20% (vinte por cento) do
maior vencimento básico do cargo, na forma
estabelecida em regulamento.
.....................................................” (NR)
“Art. 26. Para ﬁns de progressão e promoção na carreira, os ocupantes dos cargos
referidos no art. 1º serão submetidos anualmente à avaliação de desempenho funcional,
obedecendo ao disposto nesta Lei, na forma
do regulamento.
.....................................................” (NR)
Art. 4º A Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004,
passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:
“Art. 20-A. Fica instituída a Gratiﬁcação
de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa em Regulação – GDATR, devida aos
ocupantes dos cargos de Analista Administrativo e Técnico Administrativo de que trata as
Leis nºs 10.768, de 19 de novembro de 2003,
e 10.871, de 20 de maio de 2004, quando em
exercício de atividades inerentes às atribuições
do respectivo cargo nas Agências Reguladoras referidas no Anexo I da Lei nº 10.871, de
20 de maio de 2004.”
“Art. 20-B. A GDATR será atribuída em
função do desempenho individual do servidor
e do desempenho institucional de cada Agência, para os respectivos servidores referidos
no art. 20-A desta Lei.
§ 1º Ato do Poder Executivo disporá sobre
os critérios gerais a serem observados para
a realização das avaliações de desempenho
individual e institucional da GDATR, no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias a partir da
data de publicação desta Lei.
§ 2º Os critérios e procedimentos especíﬁcos de avaliação de desempenho individual
e institucional e de atribuição da GDATR serio
estabelecidos em ato especíﬁco da Diretoria
Colegiada de cada entidade referida no Anexo I da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004,
observada a legislação vigente.
§ 3º A avaliação de desempenho individual visa a aferir o desempenho do servidor, no
exercício das atribuições do cargo ou função,
com foco na sua contribuiç&o individual para
o alcance das metas institucionais.
§ 4º A avaliação de desempenho institucional visa a aferir o desempenho no alcance
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das metas institucionais, podendo considerar
projeto e atividades prioritárias e condíç6es
especiais de trabalho, além de outras características especíﬁcas de cada entidade.
§ 5º Caberá ao Conselho Diretor ou à
Diretoria de cada entidade referida no Anexo
I da Lei n 10.871, de 20 de maio de 2004, deﬁnir, na forma de regulamento especíﬁco, no
prazo de até 120 (cento e vinte dias) a partir
da deﬁnição dos critérios a que se refere o §
1º deste artigo, o seguinte:
I – as nonas, os procedimentos, os critérios especíﬁcos, os mecanismos de avaliação
e os controles necessários à implementação
da gratiﬁcação de que trata o caput deste artigos e
II – as metas, sua quantiﬁcação e revisão
a cada ano civil.
§ 6º A GDATR será paga com observância dos seguintes limites:
I – até 20% (vinte por cento) incidentes
sobre o vencimento básico do servidor, em
decorrência dos resultados da avaliação de
desempenho individual; e
II – até 15% (quinze por cento) incidentes sobre o maior vencimento básico do cargo,
em decorrência dos resultados da avaliação
institucional.
§ 7º Aplica-se & GDATR e aos servidores que a ela fazem jus o disposto nos arts.
17, 18 e 20 da Lei nº 10.871, de 20 de maio
de 2004.”
“Art. 20-C. A GDATR será implantada
gradativamente, de acordo com os seguintes
percentuais e prazos de vigência:
I – até 31 de dezembro de 2005, até 9%
(nove por cento) incidentes sobre o vencimento básico do servidor, – decorrência dos
resultados da avaliação de desempenho individual, e até 7% (sete por cento) incidentes
sobre o maior vencimento básico do cargo,
em decorrência dos resultados da avaliação
institucional;
II – a partir de lº de janeiro de 2006, até
20% (vinte por cento) incidentes sobre o vencimento básico do servidor e decorrência dos
resultados da avaliação de desempenho individual, e até 15% (quinze por cento) incidentes
sobre o maior vencimento básico do cargo,
em decorrência dos resultados da avaliação
institucional”;
“Art. 20-D. A partir de 1º de dezembro
de 2005 e até que seja editados os atos referi-
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dos nos §§ 1º e 2º do art. 20-B desta lei e processados os resultados do primeiro período
de avaliação de desempenho, a GDATR será
paga nos valores correspondentes a 10 (dez)
pontos percentuais, observados a classe e o
padrão de vencimento do servidor.
§ 1º O resultado da primeira avaliação
gera efeitos ﬁnanceiros a partir do início do
primeiro período de avaliação, devendo ser
compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor.
§ 2º A data de publicação no Diário Oﬁcial da União do ato de ﬁxação das metas de
desempenho institucional constitui o marco
temporal para o início do período de avaliação.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se
aos ocupantes de cargo. comissionados que
fazem jus à GDATR.
Art. 5º O art. 16 da Lei nº 9.986, de 18 de julho
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16. As Agências Reguladoras poderão requisitar servidores e empregados de
órgãos e entidades integrantes da administração pública.
.............................. ................................
§ 4º Observar-se-á, relativamente ao
ressarcimento ao órgão ou à entidade de origem do servidor ou do empregado requisitado
das despesas com sua remuneração e obrigações patronais, o disposto nos §§ 5º e 6º
do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.”(NR)
Art. 6º O art. 11 da Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. Os ocupantes dos cargos de
Especialista em Recursos Hídricos e Especialista em Geoprocessamento farão jus à
Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade de
Recursos Hídrico – GDRH, observando-se a
seguinte composição e limites:
I – a partir de 1º de dezembro de 2005
até 31 de dezembro de 2005:
a) até 22% (vinte e dois por cento) incidentes sobre o vencimento básico do servidor, em decorrência dos resultados da avaliação de desempenho individual; e
b) até 29% (vinte e nove por cento) incidentes sobre o maior vencimento básico do
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cargo, em decorrência dos resultados da avaliação institucional;
II – a partir de 1º de janeiro de 2006:
a) até 35% (trinta e cinco por cento) incidentes sobre o vencimento básico do servidor,
em decorrência dos resultados da avaliação
de desempenho individual; e
b) até 40% (quarenta por cento) incidentes sobre o maior vencimento básico do cargo
em decorrência dos resultados da avaliação
institucional.”(NR)
Art. 7º O art. 12 da Lei nº 10.862, de 20 de abril
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. .................................................
§ 1º .......................................................
I – até 31 de dezembro de 2005:
a) até 30% (trinta por cento) incidentes
sobre o vencimento básico do servidor, em
decorrência dos resultados de avaliação de
desempenho individual; e
b) até 25% (vinte e cinco por cento) incidentes sobre o maior vencimento básico do
cargo, em decorrência dos resultados da avaliação institucional;
II – a partir de 1º de janeiro de 2006;
a) até 40% (quarenta por cento) incidentes sobre o vencimento básico do servidor,
em decorrência dos resultados da avaliação
de desempenho individual; e
b) até 43% (quarenta por cento) incidentes sobre o maior vencimento básico do cargo,
em decorrência dos resultados da avaliação
institucional.
.....................................................” (NR)
Art. 8º os Anexos I a V da Lei nº de 10.871, de
20 de maio de 2004, passam a vigorar com a redação
dos Anexos I a V desta Lei.
Art. 9º Os Quadros “b” e “c” do Anexo I e o Anexo
II da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, passam a vigorar com a redação constante dos Anexos
VI e VII desta lei.
Art. 10. Fica o poder Executivo autorizado a prorrogar, até 31 de março de 2007, observada a disponibilidade orçamentária, os contratos temporários ﬁrmados
com base no art. 81-A da Lei nº 8.884, de 11 de junho
de 1994 ou no art. 30, incluindo o seu § 7º, da Lei nº
10.871, de 20 de maio de 2004.
§ 1º Ato do Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão estabelecerá cronograma, compatível com o prazo estabelecido no caput deste artigo, para o provimento de cargos efetivos destinados a
suprir as necessidades das respectivas entidades.
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§ 2º A prorrogação de que trata o caput deste
artigo ﬁca condicionada à autorização mediante ato
do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que estabelecerá o período de vigência das
respectivas prorrogações, bem como à adequação ao
cronograma a que se refere o § 1º deste artigo.
Art. 11. Ficam criados, no Serviço Exterior Brasileiro, 400 (quatrocentos) cargos efetivos da Carreira
de Diplomata, regidos pela Lei nº 7.501, de 27 de junho
de 1986, passando o Anexo da referida Lei a vigorar
na forma do Anexo VIII desta Lei.
Art. 12. Ficam criados, nas Carreiras de Pesquisa
em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico; e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura
em Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691,
de 28 de julho de 1993, distribuídos pelas respectivas
Carreiras na forma dos Anexos IX, X e XI desta Lei:
I – 440 (quatrocentos e quarenta) cargos no Quadro de Pessoal do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI;
II – 580 (quinhentos e oitenta) cargos no Quadro de pessoal do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO; e
III – 1.000 (mil) cargos no Quadro de Pessoal da
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ.
Art. 13. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS: 10 (dez)
DAS-5; 29 (vinte e nove) DAS-4; 30 (trinta) DAS-3; 30
(trinta) DAS-2; 39 (trinta e nove) DAS-1; e 53 (cinqüenta
e três) Funções Gratiﬁcadas – FG-1.
Art. 14. A implementação do disposto nesta Lei
no tocante à criação de cargos públicos e de funções
gratiﬁcadas observará o que determina o art. 169 da
Constituição Federal e as normas pertinentes da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 15. O Poder Executivo encaminhará projeto de
lei ao Congresso Nacional, no prazo de 360 (trezentos
e sessenta) dias a contar da data de publicação desta
Lei, dispondo sobre o reenquadramento remuneratório dos servidores públicos federais redistribuídos às
agências reguladoras.
Art. 16. Os arts. 4º e 23 da Lei nº 9.074, de 07
de julho de 1995, passam a vigorar com a seguinte
redação, ﬁcando o parágrafo único do art. 23 transformado em § 1º:
“Art. 4º..................... ..............................
..............................................................
§ 6º Não se aplica o disposto no § 5º deste artigo às concessionárias, permissionárias e
autorizadas de distribuição e às cooperativas
de eletriﬁcação rural:
............................................................. .
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II – no atendimento ao seu mercado próprio, desde que seja inferior a 500 (quinhentos)
GWh/ano e a totalidade da energia gerada seja
a ele destinada;
.................................................... “(NR)”
“Art. 23..................... ............................
§ 1º Constatado, em processo administrativo, que a cooperativa exerce, em situação
de fato ou com base em permissão anteriormente outorgada, atividade de comercialização
de energia elétrica a público indistinto localizado em sua área de atuação é facultado ao
poder concedente promover a regularização
da permissão, preservado o atual regime jurídico próprio das cooperativas.
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§ 2º o processo de regularização das cooperativas de eletriﬁcação rural será deﬁnido
em regulamentação própria, preservando suas
peculiaridades associativistas. “(NR)
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, respeitando-se, em relação ao art. 1º desta lei, no
ponto em que dá nova redação ao art. 29 da Lei nº 11.182,
de 27 de setembro de 2005, o disposto nas alíneas b e c
do inciso III do art. 150 da Constituição Federal.
Art. 18. Revogam-se os incisos II, III e IV do art.
2º da Lei nº 5.969, de 17 de dezembro 1973; o art. 3º
e o Anexo da Lei nº 9.988, de 8 de dezembro de 1999;
o § 1º do art. 12 da Lei nº 10.768, de 19 de novembro
de 2003, os arts. 23 e 24 da Lei nº 11.094, de 13 de
janeiro de 2005, e as seguintes linhas do Anexo III da
Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005:
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MENSAGEM Nº 856, DE 2006
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da
Medida Provisória nº 269, de 15 de dezembro de 2005,
que “Altera as Leis nº 9.986, de 18 de julho de 2000,
que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das
Agências Reguladoras; 10.768, de 19 de novembro de
2003, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Agência Nacional de Águas – ANA; 10.862, de 20 de abril de
2004, que dispõe sobre a criação do Plano Especial de
Cargos da Agência Brasileira de inteligência – ABIN;
10.871, de 20 de mimo de 2004, que dispõe sobre a
criação de carreiras e organização de cargos eletivos
das autarquias especiais, denominadas Agências Reguladoras; 11.182, de 27 de setembro de 2005, que
cria a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC; cria
cargos na Carreira de Diplomata, no Plano de Cargos
para a Área de Ciência e tecnologia, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Funções
Gratiﬁcadas – FG; autoriza a prorrogação de contratos
temporários limados com base no art. 81-A da Lei nº
8.884, de 11 de junho de 1994, e no art. 30 da Lei nº
10.871, de 2004; e dá outras providencias
Brasília, 15 de dezembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EMI Nº 579/MD/MRE/MDIC/MS/MF/MP/C. CIVIL-PR/
GSI-PR
Brasília, 15 de dezembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa
Excelência a anexa proposta de Medida Provisória que
dispõe sobre alterações na Lei nº 9.986, de 8 de julho de
2000, na Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, na
Lei nº 10.862 de 20 de abril de 2004, na Lei nº 10.871,
de 20 de maio de 2004 e na Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, cria cargos na Carreira de Diplomata,
no Plano de Cargos para a Área de Ciência e Tecnologia,
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS
e Funções Gratiﬁcadas – FG, autoriza a prorrogação de
contratos temporários ﬁrmados com base no art. 81-A da
Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e no art. 30 da Lei
nº 10.871, de 2004, e dá outras providências.
2. A medida proposta objetiva, precipuamente, proceder a ajustes e adaptações na lei que cria a Agência
Nacional de Aviação Civil – ANAC, criando os cargos
efetivos necessários à Agência, em substituição aos empregos públicos, vetados por Vossa Excelência. Busca,
assim, entre outras medidas relevantes e urgentes, corrigir dispositivos para os quais sugerimos o veto acatado
por Vossa Excelência, por meio da Mensagem nº 632,
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de 27 de setembro de 2005, permitindo o funcionamento
da ANAC com um quadro próprio de pessoal.
3. O projeto de lei que cria a ANAC foi encaminhado à Câmara dos Deputados, por proposta do
Poder Executivo, em novembro de 2000. Da proposta
originalmente encaminhada pelo Executivo, constavam dispositivos relativos à regulação do mercado de
aviação civil, além daqueles relativos à organização e
estrutura da Agência. Os dispositivos relativos à regulação da aviação civil ensejaram a apresentação de
diversas emendas e de um projeto de lei substitutivo,
cujas disposições contrariavam o interesse público e,
também, a instituição de prerrogativas às empresas já
estabelecidas no mercado, incompatíveis com a livre
concorrência. O Governo de então optou pela solicitação da retirada do Projeto de Lei, o que ensejou uma
renegociação com os setores envolvidos que resultou
em um substitutivo que excluiu as disposições regulatórias e restringiu-se, essencialmente, a atribuições,
organização e estrutura da ANAC, a qual foi novamente
apresentado, após a reversão da retirada do Projeto
de Lei, em junho de 2002, quando foi aprovado pela
Comissão Especial da Câmara dos Deputados.
4. Vossa Excelência, cm 2003, decidiu avaliar o modelo institucional das agências reguladoras, concluindo
pela necessidade do aperfeiçoamento dos mecanismos
de controle social das mesmas, tendo decidido, para
tanto, encaminhar à Câmara dos Deputados o Projete
de Lei nº 3.337, de 2004, assim como criar as carreiras
e os cargos efetivos das agências, por meio de Medida
Provisória Convertida na Lei nº 10.871, de 2004, além de
reconhecer a necessidade de criação da ANAC, apoiando
a rápida aprovação do Projeto de Lei que a criava. Gestões políticas do Governo conseguiram a aprovação do
referido Projeto de Lei na Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara dos Deputados em setembro de 2004,
quando seguiu para análise do Senado Federal.
5. No Senado, considerando a urgência de que
se reveste a criação da ANAC, tendo o Projeto de Lei
tramitado por cerca de cinco anos no Congresso Nacional, as deliberações ocorridas nas quatro Comissões
do Senado, exprimem o resultado de um amplo acordo
entre os Senadores do Governo e da Oposição, que decidiram pela rejeição das emendas apresentadas e pela
aprovação do texto aprovado pela Câmara, evitando que
o referido texto, com emendas no Senado, retornasse à
Câmara, com a ressalva, contida nos Pareceres nº 1.538,
de 2005, da Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo e 1.539, de 2005, da Comissão de Serviços
de Infra-estrutura, de que “... as impropriedades mais
graves poderão ser corrigidas por veto presidencial e
outros aperfeiçoamentos poderão ser feitos posteriormente, por meio de nova proposição legislativa”.
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6. Esse entendimento político ensejou a sanção
da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, que cria a
ANAC, com os vetos propostos e, como conseqüência,
a elaboração da proposta de Medida Provisória, que
estamos submetendo à consideração de Vossa Excelência, procurando adaptar o regime de emprego dos
quadros próprios de pessoal da ANAC ao proposto pelo
Governo com a Lei nº 10.871, de 2004, e adaptando
outros dispositivos que requereram os vetos, por inconstitucionalidade ou por contrariar o interesse público,
cuja impropriedade foi reconhecida, mas não permitia
a devida correção apenas com a sanção da lei.
7. Nos arts. 1º e 2º da Medida Provisória proposta
são procedidos ajustes, por meio de novas redações e
inclusão de novos dispositivos, adequando o texto da
Lei nº 11.182, de 2005, à criação dos cargos efetivos,
promovida pelo art. 3º e à legislação federal posterior
à aprovação do texto do Projeto de Lei que criou a
ANAC, tendo em vista que o texto, aprovado em junho
de 2002, tornou-se defasado.
8. A alteração proposta no inciso XLII do art. 8º da
Lei nº 11.182, de 2005, que dispõe sobre as competências da ANAC, apenas substitui os empregos públicos
pelos cargos efetivos. No art. 21 da mesma Lei são suprimidas as menções aos empregos públicos. No art. 22 é
inserido um parágrafo para permitir a atualização do valor
das Gratiﬁcações de Exercício em Cargo de Conﬁança
e de Representação pelo Exercício de Função, privativa
de militar, aplicando as mesmas regras vigentes para o
exercício das funções no Ministério da Defesa.
9. No tocante ao exercício do poder de polícia, á
proposta nova redação para o art. 29 e a inclusão do
art. 29-A na Lei nº 11.182, de 2005, que dispõe sobre
a cobrança, pela ANAC, de taxas pelo exercício do poder de polícia, vez que a redação atualmente vigente
apresenta omissões que podem acarretar problemas tia
cobrança. A redação proposta objetiva, além de denominar a Taxa de Fiscalização da Aviação Civil – TFAC,
explicitar o fato gerador e os sujeitos passivos da obrigação tributária, estabelecendo ainda os critérios para
o recolhimento fora do prazo e o parcelamento de débitos, aplicando as mesmas regras dos demais tributos
federais, conferindo segurança à Agência e aos contribuintes acerca do processamento do tributo instituído,
de acordo com o Código Tributário Nacional.
10. No art. 36 da Lei nº 11.182, de 2005, é proposta a inclusão de um parágrafo objetivando restabelecer
a regra prevista no § 3º, cujo veto se impôs em decorrência de inconstitucionalidade por vício de iniciativa,
tendo em vista que a medida, proposta por emenda no
Parlamento, implica em aumento de despesa. O dispositivo objetiva permitir aos servidores integrantes das
Carreiras de Ciência e Tecnologia integrar o Quadro
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de Pessoal Especiﬁco da ANAC, de caráter temporário,
sem prejuízo de sua remuneração, como se estivessem
em exercício nos órgãos de origem. Há servidores da
referida carreira em exercício nos órgãos do Comando
da Aeronáutica, cujas atividades serão absorvidas pela
ANAC, considerados essenciais para a nova Agência.
11. No art. 37 da Lei nº 11.182, de 2005, que trata
das regras para a requisição de servidores pela ANAC,
com ônus, é proposta a inclusão de dois parágrafos. O
§ 2º objetiva preservar duzentos e setenta empregados
da infraero que atuam no Departamento de Aviação Civil
– DAC e no Instituto de Coordenação e Fomento Industrial – IFI, que representam um importante contingente da
força de trabalho do órgão. O § 3º possibilita a requisição
de servidores para a ocupação de Cargos Comissionados Técnicos – CCT durante os primeiros 24 meses de
implantação da ANAC, preservando a regra geral da Lei
nº 10.871, de 2004, que estabelece que, preenchido 50%
do quadro efetivo da Agência, os CCT passam a ser privativos do quadro efetivo e do quadro especíﬁco.
12. A inclusão do art. 38-A na Lei nº 11.182, de
2005, objetiva restabelecer critério de ocupação dos
cargos do Quadro de Pessoal Especíﬁco, com os devidos ajustes decorrentes da criação dos cargos para o
Quadro de Pessoal Efetivo da ANAC, em substituição
aos empregos públicos. O veto ao art. 38 foi necessário
em decorrência do veto ao Quadro A do Anexo I da Lei
nº 11.182, de 2005, pois, ao fazer referência à regra
vinculada a empregos públicos, restou sem aplicabilidade. Com a criação dos cargos efetivos, prevista no art.
1º desta Medida Provisória, a regra para a ocupação
dos cargos do Quadro de Pessoal Especíﬁco necessita
ser restabelecida, com os devidos ajustes.
13. A inclusão do art. 44-A na Lei nº 11.182, de
2005, objetiva restabelecer a autorização para que o
Poder Executivo possa remanejar, transpor, transferir
e utilizar para a ANAC as dotações orçamentárias em
favor dos órgãos do Ministério da Defesa, na lei orçamentária vigente no exercício ﬁnanceiro da instalação
da ANAC, relativas às funções por ela absorvidas,
mantida a mesma classiﬁcação orçamentária. O veto
ao art. 44 foi necessário porque a autorização conferida
ao Poder Executivo remetia à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual do exercício de
2002. Dada a longa tramitação legislativa da matéria,
a autorização tomou-se inócua.
14. A alteração do art. 46 amplia a possibilidade de transferência de militares da Aeronáutica para
a ANAC, atualmente restrita aos militares em exercício no DAC. Identiﬁcamos que existem militares da
Aeronáutica em exercício no IFI, vinculado ao Centro
Técnico Aeroespacial – CTA, no desempenho de atividades que serão absorvidas pela ANAC, havendo
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a necessidade de ampliar os órgãos do Comando da
Aeronáutica, cujas atribuições serão transferidas à
ANAC e a correspondente transferência dos militares
em exercício nesses órgãos.
15. Dentre as medidas propostas pelo art. 3º da
Medida Provisória encontra-se a criação dos cargos
efetivos da ANAC, regidos pela Lei nº 8.112, de 1990, o
que enseja a criação dos quantitativos e das respectivas
adaptações nas remissões da Lei nº 10.871, de 20 de
maio de 2004, que dispõe sobre a criação de carreiras
e organização de cargos efetivos das autarquias especiais denominadas Agências Reguladoras.
16. O artigo 3º estabelece, ainda, alteração ao
art. 16 da Lei nº 10.871, de 2004, a ﬁm de promover
majoração da gratiﬁcação das carreiras das agências
reguladoras, que se faz necessária, cm caráter urgente, a ﬁm de assegurar melhores condições para que
as mesmas possam constituir seu Quadro de Pessoal
efetivo. Assim, aproveitando o ensejo da alteração da
Lei nº 10.871, de 2004, para criar os cargos efetivos
da ANAC, estamos propondo a correção da remuneração dos cargos de Especialistas em Regulação e
de Suporte à Regulação e Fiscalização de todas as
Agências Reguladoras, objetivando equiparar a remuneração dessas carreiras à das carreiras que constituem o Ciclo de Gestão, adotada como parâmetro
remuneratório, quando da criação das carreiras das
Agências Reguladoras, cumprindo compromisso do
Governo, por meio da elevação do percentual da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade de Regulação,
de 35 para 75%. Além disso, na forma do art. 4º, propõe-se, mediante a inclusão dos art. 20-A a 20-D na
Lei nº 10.871, de 2004, a criação da Gratiﬁcação de
Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa em
Regulação – GDATR, no percentual de até 35%, devida
aos cargos de Analista e Técnico Administrativo. Com
ambas as medidas, busca-se a elevação da remuneração dos cargos efetivos de Carreiras das Agências
Reguladoras, de modo a promover-se a valorização do
seu corpo funcional, ora em fase de constituição.
17. O art. 5º promove adequação, necessária e
inadiável, ao art. 16 da Lei nº 9.986, de 18 de julho de
2000, a ﬁm de afastar exigência, aplicável hoje apenas às agências reguladoras, de que as requisições
de servidores por elas efetuadas sejam realizadas com
ônus para o cessionário, situação que obriga tais entidades a promover, contrariamente à regra geral do
art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o
ressarcimento ao órgão ou entidade cessionária, sem
discriminação. Tal situação tem acarretado prejuízos
às Agências Reguladoras, prejudicando, inclusive, o
exercício de prerrogativa indispensável às mesmas,
notadamente durante a sua fase de instalação.
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18. Na forma do art. 6º, promove-se, relativamente
aos cargos efetivos das Carreiras da Agência Nacional de Águas, ajustes em sua estrutura remuneratória,
de modo a contemplar-se os seus servidores com os
mesmos valores de Gratiﬁcação de Desempenho ora
propostos para as demais Agências Reguladoras.
19. O art. 7º dá nova redação ao art. 12 da Lei nº
10.862, de 20 de abril de 2004, alterando os percentuais
e limites da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividades
de Informação – GDAI, devida aos ocupantes dos cargos
de nível superior e intermediário do Grupo Informações
integrantes do Plano Especial de Cargos da ABIN, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições
do respectivo cargo nas unidades da Agência, com o
objetivo propiciar melhoria remuneratória para aquela
categoria, a partir de janeiro de 2006.
20. Os artigos 8º e 9º da Medida Provisória proposta procedem aos devidos ajustes dos quadros e
valores dos anexos das Leis nº 10.871, de 2004, e
11.182, de 2005, em decorrência das alterações procedidas nas feridas leis.
21. O art. 10 autoriza o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – Cade e as Agências Reguladoras a promoverem a prorrogação, até 31 de março
de 2007, dos contratos temporários em vigor, ﬁrmados
com base no art. 81-A da Lei nº 8.884, de II de junho
de 1994 e no art. 30 da Lei nº 10.871, de 2004, destinados ao atendimento de necessidades temporárias de
excepcional interesse público relativas aos respectivos
quadros de pessoal. Tendo em vista a insuﬁciência de
quadros recrutados, até o momento, em decorrência de
concursos públicos convocados para essa ﬁnalidade,
e da necessidade de que tais prorrogações se dêem
para que se evite solução de continuidade com sérios
prejuízos às respectivas entidades e suas ações ﬁnalísticas e atividade-meio, torna-se necessário permitir
a referida prorrogação, mediante autorização a ser
concedida, em cada caso, pelo Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão, pelo prazo estritamente suﬁciente para que, observado o calendário de
provimento de cargos estabelecido para cada entidade,
possa dar-se a substituição de servidores temporários
por servidores efetivos sem prejuízos para a atuação
das mesmas, observado o princípio da eﬁciência contido no caput do art. 37 da Constituição Federal.
22. O artigo 11 promove a criação, no Serviço Externo Brasileiro, de quatrocentos cargos efetivos na Carreira de Diplomata, regidos pela Lei nº 7.501, de 17 de
junho de 1986, com vistas a atender a necessidade da
expansão das atividades desenvolvidas pelo Ministério
das Relações Exteriores, especialmente nas relações já
intensiﬁcadas com os países da África do Sul e Ásia.”
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23. Na forma do art. 12, promove-se a criação nas
Carreiras do Plano de Carreiras da Arca de Ciência e
Tecnologia. Trata-se de medida indispensável para o
atendimento das necessidades de pessoal do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial – INPI, e do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO, e da Fundação Oswaldo Cruz
– FIOCRUZ. No caso do INPI e do INMETRO, tratase de atender à necessidades urgentes relacionadas
ao aumento da demanda de serviços e a redução do
quadro de servidores, bem como promover a dinamização e o realinhamento desses Institutos e possibilitar o adequado atendimento das metas prioritárias do
Governo, constantes da Política Industrial, Tecnológica
e de Comércio Exterior – PITCE. Ressalte-se, neste
particular, que se trata de situação que, pelo seu caráter estratégico, reveste-se de urgência, à medida que a
criação dos respectivos cargos permitirá a nomeação
dos servidores já aprovados em concursos públicos
ainda em prazo de validade, bem como o início imediato dos processos de seleção dos servidores, mediante
concursos públicos de provas e de provas e títulos cujos
resultados deverão estar homologados até 30 de junho
de 2006, em face das limitações da legislação eleitoral.
No caso da Fiocruz, a criação de mil cargos efetivos,
sendo cento e cinqüenta cargos de Pesquisador, quatrocentos e cinqüenta e sete de Tecnologista, cento e
oitenta de Técnico, e duzentos e treze de Analista em
Ciência e Tecnologia, visa tornar possível a realização
de concurso público. O provimento dos cargos reduzirá o déﬁcit de pessoal efetivo, e, por conseguinte, as
contratações já questionadas pelo Tribunal de Contas
da União e pelo Ministério Público do Trabalho, como
a terceirização de atividades que devem ser exercidas
por servidores efetivos no âmbito da Fiocruz. Além do
caráter moralizador da medida, cumpre esclarecer que
para o Ministério da Saúde essa providência é indispensável ao atendimento das demandas estratégicas nas
áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e ensino, bem como ao cumprimento da missão institucional
daquela Fundação, qual seja, o combate aos grandes
problemas da saúde pública brasileira, notadamente a
produção de vacinas a cargo da entidade.
24. Por sua vez, o art. 13 promove a criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores e Funções Gratiﬁcadas – FG, necessários,
em caráter emergencial, ao atendimento de necessidades da Administração Pública Federal, notadamente no
Ministério da Saúde e no Ministério do Meio Ambiente e
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Quanto a esses dois casos urgentes e relevantes,
destaca-se a necessidade de criar-se cargos de direção
e assessoramento destinados à estrutura dos hospitais
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federais que retornaram a gestão do Ministério da Saúde, para os quais, inclusive, já foi promovida a criação de
3.490 (três mil, quatrocentos e noventa) cargos efetivos, na
forma da Lei nº 11.123, de 7 de junho de 2005,já em fase
de provimento mediante concurso público, e, no caso do
Ministério do Meio Ambiente e Ibama, de fortalecer-se as
áreas voltadas à gestão ambiental, incorporando-se duas
novas diretorias àquela autarquia voltadas às atividades
de licenciamento e qualidade ambiental, permitindo-se
assim dar maior celeridade e agilidade ao Ministério e ao
Ibama no exercício dessas competências, e à gestão da
integração sócio-ambiental de populações tradicionais,
além da reestruturação de unidades descentralizadas
voltadas à execução das mesmas atividades.
25. O art. 14 trata de explicitar que a implementação do disposto nesta Medida Provisória está condicionada ao atendimento das normas constitucionais e
legais relativas ao aumento da despesa pública.
26. Por ﬁm, o artigo 16 da Medida Provisória trata da revogação das disposições contrárias, particularmente de linhas do Anexo III da Lei nº. 11.182, de
2005, e dos incisos II, III e IV do art. 2º da Lei nº. 5.989,
de 17 de dezembro de 1973, que destinam ao Fundo
Aeroviárias receitas de exploração de infra-estrutura
aeroportuária em aeroportos diretamente explorados
pelo Comando da Aeronáutica e receitas de serviços
de comunicações e auxílios à navegação aérea, complementando o disposto no art. 34 da Lei nº. 11.182, de
2005, que alterou a destinação de recursos do Fundo
Aeronáutico para o Comando da Aeronáutica, revogando incompatibilidades remanescentes nos incisos
que hora propomos a revogação.
27. Quanto ao disposto nos art. 16 e 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, acha-se atendido em virtude da
previsão contida no Anexo V da Lei Orçamentária Anual
(Lei nº. 11.100, de 27 de janeiro de 2005), que autoriza
a criação e provimento de até 2.600 cargos na área de
Regulação, 1.232 nas áreas de Gestão e Diplomacia,
3.055 nas áreas de Cultura, Meio Ambiente e Ciência e
Tecnologia, e até 13.911 cargos nas áreas de Seguridade Social, Educação e Esportes, no corrente exercício,
achando-se ainda contemplados, no PLOA para 2006, 887
cargos na área de Regulação, 696 nas áreas de Gestão e
Diplomacia, 1.985 nas áreas de Cultura, Meio Ambiente
e Ciência e Tecnologia, e até 8.402 cargos nas áreas de
Seguridade Social, Educação e Esportes.
28. No que se refere ao impacto orçamentário das
medidas ora propostas, salientamos que o impacto proveniente da criação de cargos na Carreira de Diplomata,
observado o calendário gradual de provimento dos mesmos, bem assim as respectivas promoções na Carreira,
nos termos da Lei nº. 7.501, de 1986, e seus regulamentos, ocorrerá apenas no ano de 2006, quando será de
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RS 3,936 milhões, passando a RS 12,33 8 milhões em
2007 e R$ 21,071 em 2008. Quanto à criação de cargos
no Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI está estimado em R$ 1,4 milhões
em 2005, em R$ 18,2 milhões em 2006 cem R$ 19,7
milhões em 2007. Para o INMETRO, o impacto orçamentário-ﬁnanceiro estimado é de R$ 1,8 milhões em 2005,
de R$ 23,0 milhões em 2006 e de R$ 24,9 milhões em
2007. O processo respeita a prévia existência de recursos
orçamentários, destinados para tal ﬁnalidade, de acordo
com o disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar
nº. 101, de 4 de maio de 2000. No âmbito da FIOCRUZ,
o efetivo provimento dos cargos criados ﬁca condicionado
ao remanejamento de dotações orçamentárias de Outras
Despesas Correntes para Pessoal e Encargos Sociais e
à correspondente redução dos limites de movimentação
e empenho. Além disso, o remanejamento de dotações
será necessário a cada exercício, até que a redução em
Outras Despesas Correntes e o aumento em Pessoal e
Encargos Sociais, relativos à implementação da presente
proposta, estejam deﬁnitivamente incorporados aos limites orçamentários anuais daquela Fundação.
29. O impacto da medida ora proposta, relativamente ao reajustamento da remuneração dos cargos
efetivos das Agências Reguladoras, com vigência a
partir de dezembro de 2005, será de até RS 1,640 milhões em 2005, considerando-se os cargos já providos.
Nos exercícios de 2006 e 2007, o impacto será de até
RS 37,377 milhões, considerando-se um contingente
de 3.077 cargos providos ou a serem providos nas
carreiras de Especialista em Regulação e Técnico em
Regulação e cargos de remuneração equivalente nas
Agências Reguladoras, e de Analista Administrativo e
Técnico Administrativo. Quanto aos cargos em comissão ora criados, o acréscimo na despesa será de RS
479,95 mil no corrente exercício, e RS 4,255 milhões
nos exercícios de 2006 e 2007. As despesas decorrentes reduzirão a margem líquida de expansão para
despesas de caráter continuado daqueles exercícios,
No entanto, o montante apurado se mostra compatível
com o aumento de receita decorrente do crescimento real previsto na economia brasileira, conforme demonstra a série histórica relativa à ampliação da base
de arrecadação nos últimos anos.”
30. Além das razões já expostas, que sustentam a urgência e relevância para a edição desta Medida Provisória em relação aos demais dispositivos já
mencionados, justiﬁca a urgência em vista de que o
questionamento da constitucionalidade dos empregos
públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, que ensejou a extinção desses empregos e a
criação das carreiras e cargos efetivos das Agências
Reguladoras, com a Lei nº. 10.871, de 2004, e a im-
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periosa necessidade de criar a ANAC, reconhecida
pelo Congresso Nacional, levaram o Senado Federal
a deliberar pela aprovação do texto da Câmara dos
Deputados, sem propor emendas necessárias à adequação com a legislação promulgada posteriormente
à aprovação do texto pela Câmara dos Deputados. O
veto aos empregos públicos da ANAC criou uma autarquia desprovida de quadros próprios de pessoal. A
instalação da ANAC, conforme previsto no art. 7º da
Lei nº. 11.182, de 2005, demanda a urgência na criação dos cargos efetivos da Agência.
31. Ademais, para o regular ﬁnanciamento das necessidades da ANAC se faz necessário possibilitar a cobrança de taxa pelo exercício do poder de polícia. E para
permitir a cobrança da Taxa de Fiscalização da Aviação
Civil, ora criada, em substituição à taxa antes prevista,
com a maior brevidade possível, se faz necessário o uso
de medida provisória devido ao disposto no art. 150, inciso
III, alíneas b e c, da Constituição da República.
Estas, Senhor Presidente, as razões que nos levam a submeter à elevada apreciação de V. Excelência
a anexa proposta de Medida Provisória.
Respeitosamente, – José Alencar Gomes da Silva, Antônio Palocci Filho, Paulo Bernardo Silva, Luiz
Fernando Furlan, Celso Nunes Amorim, José Saraiva
Felipe, Jorge Armando Félix e Dilma Vana Rousseff.
Of. nº 79 /06/PS-GSE
Brasília, 07 de fevereiro de 2006.
A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Moraes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Assunto: envio de PLv para apreciação
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetido à consideração do Senado Federal, o incluso Projeto
de Lei de Conversão nº. 2, de 2006 (Medida Provisória
nº. 269/05, do Poder Executivo), aprovado na Sessão
Plenária do dia 31-1º-06, que “Altera as Leis nºs 9.986,
de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de
recursos humanos das Agências Reguladoras; 10.768,
de 19 de novembro de 2003, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Agência Nacional de Águas – ANA;
10.862, de 20 de abril de 2004. que dispõe sobre a criação do Plano Especial de Cargos da Agência Brasileira
de Inteligência – ABIN; 10.871, de 20 de maio de 2004,
que dispõe sobre a criação de carreiras e organização
de cargos efetivos das autarquias especiais, denominadas Agências Reguladoras; 11.1B2, de 27 de setembro
de 2005, que cria a Agência Nacional de Aviação Civil
– ANAC; 9.074, de 7 de julho de 1995, que estabelece
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normas para outorga e prorrogações das concessões e
permissões de serviços públicos; cria cargos na Carreira
de Diplomata, no Plano de Cargos para a Área de Ciência e Tecnologia, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores – DAS e Funções Gratiﬁcadas – FG: autoriza a prorrogação de contratos temporários ﬁrmados
com base no art. 81-A da Lei nº 8.884, de 11 de junho
de 1994, e no art. 30 da Lei 10.871, de 20 de maio de
2004; revoga dispositivos das Leis nºs 5.989, de 17 de
dezembro de 1973; 9.888, de 8 de dezembro de 1999;
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10.768, de 19 de novembro de 2003: 11.094, de 13 de
janeiro de 2005; e 11.182, de 27 de setembro de 2005,
e dá outras providências. “, conforme o disposto no art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
2. Encaminho, em anexo, o processado da referida Medida Provisória e os autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,
Primeiro-Secretário.
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NOTA TÉCNICA DE MP Nº 21/2005
SUBSÍDIOS À APRECIAÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº. 269, DE 15 DE DEZEMBRO
DE 2005, QUANTO À ADEQUAÇÃO
ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA.
“Altera as Leis nº 9.986, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de
recursos humanos das Agências Reguladoras; 10.768, de 19 de novembro de 2003,
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da
Agência Nacional de Águas –ANA; 10.862,
de 20 de abril de 2004, que dispõem sobre a criação do Plano Especial de Cargos da Agência Brasileira de Inteligência
– ABIN: 10.871, de 20 de maio de 2004,
que dispõe sobre a criação de carreiras e
organização de cargos efetivos das autarquias especiais, denominadas Agências
Reguladoras: 11.182, de 27 de setembro
de 2005, que cria a Agência Nacional de
Aviação Civil – ANAC; cria cargos na Carreira de Diplomata, no Plano de Cargos
para a Área de Ciência e Tecnologia, do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Funções Gratiﬁcadas – FG;
autoriza a prorrogação de contratos temporários ﬁrmados com base no art. 81-A
da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e
no art. 3º da Lei nº 10.871, de 2004, e dá
outras providências”.
I – Relatório
A Medida Provisória (MP) em exame ao ensejar
precipuamente alterações da Lei que criou a Agência
Nacional de Aviação Civil – ANAC, conforme enfatiza
a EMI nº. 579/MD/MRE/MDIC/MS/MF/MP/C. Civil-PR/
GSI-PR, cria 1.755 (um mil, setecentos e cinqüenta
e cinco) cargos efetivos de diversas denominações
e de níveis diferentes, nas Carreiras de Regulação
e Fiscalização de Aviação Civil e de Suporte à Regulação e Fiscalização de Aviação Civil, além de
estabelecer aumento da despesa de pessoal ao modiﬁcar a composição e limites das Gratiﬁcações de
Desempenho de Atividade de Regulação – GDAR,
de Qualiﬁcação – GQ e de Desempenho de Atividade de Recursos Hídricos – GDRH. A MP cria ainda
a Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa em Regulação – GDATR, devida
aos ocupantes de cargos de Analista Administrativo e Técnico Administrativo de que trata as Leis nº
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10.768, de l9 de novembro de 2003, e 10.871, de
20 de maio de 2004.
A MP estabelece ainda os critérios de pagamento da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividades de
Informação – GDAI, devida aos ocupantes dos cargos
de nível superior e intermediário do Grupo Informações
integrantes do Piano Especial de Cargos da ABIN.
A medida também autoriza o Poder Executivo a
prorrogar, até 31 de março de 2007, observada a disponibilidade orçamentária, os contratos temporários
ﬁrmados com base no art. 81-A da Lei nº. 8.884, de
11 de junho de 1994 ou no art. 3º, incluindo o § 7º da
Lei nº 10.871, de 2004.
Finalmente, cria outros novos cargos, a seguir
enumerados:
a) junto ao Serviço Exterior Brasileiro,
400 (quatrocentos cargos efetivos da Carreira de Diplomata, regidos pela Lei nº 7.501,
de 1986;
b) diversos cargos nas Carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia; de Desenvolvimento Tecnológico, e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia,
de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de
1993, distribuídos pelas respectivas Carreiras
na forma dos Anexos IX, X e XI, distribuídos
nas seguintes entidades:
b.1) 440 (quatrocentos e quarenta) cargos no Quadro de Pessoa (do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial – INPI:
b.2) 580 (quinhentos e oitenta) cargos
no Quadro de Pessoal do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO; e
b.3) 1000 (mil) cargos no Quadro de
Pessoal da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ;
c) no âmbito do Poder Executivo, os seguintes cargos em comissão do Grupo Direção
e Assessoramento Superiores – DAS:
c.1) 10 (dez) DAS-5:
c.2) 29 (vinte e nove DAS-4; c.3) 30 (trinta) DAS-3; c.4) 30 (trinta) DAS-2; c.5) 39 (trinta
e nove) DAS-1; e
c.6) 53 (cinqüenta e três) Funções Gratiﬁcadas – FG-1.
II – Subsídios
Cabe à Comissão Mista encarregada de dar parecer à referida medida provisória, no prazo improrrogável de quatorze (14) dias contado da publicação da
MP emitir parecer único, onde se manifestará, dentre
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outros aspectos, sobre sua adequação ﬁnanceira e
orçamentária (caput do art. 5º da Resolução nº. 1, de
2002-CN).
Estabelece também o § 1º do art. 5º da mencionada Resolução que:
§ 1º O exame de compatibilidade e
adequação orçamentária e ﬁnanceira das
Medidas Provisórias abrange a análise da
repercussão sobre a receita ou a despesa
pública da União e da implicação quanto ao
atendimento das normas orçamentárias e
ﬁnanceiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar n0 101, de
4 de maio de 2000, a lei do plano plurianual,
a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual!.”
A lei do Plano Plurianual para o período 2004/2007
(Lei nº 10.933, de 11/08/2004) não registra ação correspondente às normas baixadas na MP.
No que concerne à adequação da MP á Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO, é importante ressaltar que, no exame de matéria relativa à concessão de
qualquer vantagem e de criação de cargos, empregos
e funções, deve ser considerada também a determinação constitucional prevista no Art. 169 da Carta Magna,
especialmente, as restrições e exceções contidas no
parágrafo primeiro deste dispositivo, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, nos seguintes termos:
“Art. 169... .............................................
§ 1º, A concessão de qualquer vantagem
ou aumento de remuneração, a criação de
cargos, empregos e funções (grifos nossos)
ou alteração de estrutura de carreiras, bem
como a admissão ou contratação de pessoal,
a qualquer título, pelos órgãos e entidades
da administração direta ou indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder
público, só poderão ser feitas:
I – se houver prévia dotação orçamentária suﬁciente para atender às projeções de
despesas de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes (grifo nosso);
II – se houver autorização especíﬁca
(grifo nosso) na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o
exercício ﬁnanceiro de 2005 (art. 85 da Lei nº 10.934,
de 11 de agosto de 2004) estabelece que a concessão de quaisquer vantagens deve constar de anexo
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especiﬁco da lei orçamentária, observado o disposto
na Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
A Lei orçamentária para o exercício de 2005 (Lei
nº 11.100. de 25 de janeiro de 2005), no seu “Anexo
V – Autorizações especíﬁcas de que trata o art. 85 da
Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004 Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2005), para atendimento ao
disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição”.
traz as seguintes autorizações:
“II – Provimento de Cargos, Empregos o
Funções, bem como Admissão ou Contratação
de Pessoal, a qualquer titulo:”
..............................................................
4) Poder Executivo: limite de R$
719.864.669,00 destinados ao provimento de
cargos e funções vagos ou criados nas carreiras de:
a) Auditoria e Fiscalização, até 1090 vagas;
b) Gestão e Diplomacia, até 1.232 vagas;
c) Jurídica, até 989 vagas;
d) Defesa e Segurança Pública, até 3.584
vagas;
e) Cultura. Meio Ambiente e Ciência e
Tecnologia, até 3.055 vagas;
f) Seguridade Social, Educação e Esportes, até 13.911 vagas;
g) Regulação do Mercado, dos Serviços
Públicos e do Sistema Financeiro, até 2.600
vagas: e
h) Indústria e Comércio, Infra-Estrutura, Agricultura e Reforma Agrária, até 1.458
vagas.
III – Alteração de Estrutura de Carreiras:
..............................................................
4) Poder Executivo:
4.1. Limite de R$ 436.435.553,00 destinados à continuidade da reestruração da remuneração de cargos integrantes dos Planos
de Classiﬁcação de Cargos do Poder Executivo Federal e planos equiparados da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária e da Agência
Nacional de Águas, e de carreiras das áreas
de Ciência e Tecnologia, Fiscalização, Gestão,
Jurídica, Previdência, Regulação.
4.2. Limite de R$ 919.976.127,00 destinados à reestruturação da remuneração de
cargos integrantes dos Planos de Classiﬁcação de Cargos do Poder Executivo Federal e
planos equiparados e de carreiras das áreas
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de Agricultura, Reforma Agrária, Auditoria e
Fiscalização, Regulação e Fiscalização do
Sistema Financeiro, Ciência e Tecnologia,
Educação, Gestão e Diplomacia, inteligência, Jurídica, Militar das Forças Armadas,
Previdência, Regulação, Seguridade Social
e Trabalho, Tecnologia Militar, Infra-Estrutura
de Transporte, Mineração, lndigenistas (FUNAI) e policiais – civis e militares – e docentes dos ex-territórios do Amapá, Rondônia e
Roraima.”
A referida Lei Orçamentária Anual, no que tange
ao Anexo V, recebeu diversas alterações no decorrer do ano de 2005, dentre as quais pode-se citar a
decorrente da Lei nº 11.197, de 24 de novembro de
2005, que alterou o limite que dispõe o item 4.2, acima
descrito, que ﬁcou acrescido em R$ 1.125.577.010,00
(um bilhão, cento e vinte e cinco milhões, quinhentos
e setenta e sete mil e dez reais).
Há que se analisar ainda a proposição à luz
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000). Os gastos
resultantes da edição da Medida Provisória enquadram-se na condição de despesa obrigatória de caráter continuado (considera-se obrigatória de caráter
continuado a despesa corrente derivada de lei ou
medida provisória que ﬁxem para o ente a obrigação
legal de sua execução por um período superior a
dois exercícios). Nesse sentido, a norma ﬁca sujeita
à observância do disposto no artigo 17, §§ 1º e 2º, da
referida LRF. Pelo que dispõe o § lº, o ato que criar
ou aumentar despesa de caráter continuado deverá
ser instruído com estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício em que entrar em vigor e
nos dois subseqüentes e demonstrar a origem dos
recursos para o seu custeio. O § 2º, por sua vez,
determina que tal ato deverá ser acompanhado de
comprovação de que a despesa criada ou aumentada
não afetará as metas de resultados ﬁscais previstas
na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, devendo
seus efeitos ﬁnanceiros, nos períodos seguintes, ser
compensados pelo aumento permanente de receita
ou pela redução permanente de despesa.
A EM Interministerial nº 579/MD/MRE//MDIC/
MS/MF/MP/C. Civil-PR/GSI-PR, de 15 de dezembro
de 2005, explicita a partir do item 28 que o impacto
orçamentário das medidas ora propostas ocorrerá somente a partir do ano de 2006.
Brasília, 21 de dezembro DE 2005. – Roberto
de Medeiros Guimarães Filho, Consultar de Orçamento.
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PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 269, DE 2005, PROFERIDO NO PLENÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA
O SR. MARCO MAIA (PT – RS Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço
a V. Exª a deferência de ter-me dado a responsabilidade de relatar a Medida Provisória nº 269.
Medida Provisória nº 269, de 2005, que altera
as Leis nºs 9.986, de 18 de julho de 2000, que dispõe
sobre a gestão de recursos humanos das Agências
Reguladoras; 10.768, de 19 de novembro de 2003,
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Agência
Nacional de Águas – ANA; 10.862, de 20 de abril de
2004, que dispõe sobre a criação do Plano Especial de
Cargos da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN:
10.871, de 20 de maio de 2004, que dispõe sobre a
criação de carreiras e organização de cargos efetivos
das autarquias especiais, denominadas Agências Reguladoras; 11.182, de 27 de setembro de 2005, que
cria a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC; cria
cargos na Carreira de Diplomata, no Plano de Cargos
para a Área de Ciência e Tecnologia do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Funções
Gratiﬁcadas – FG; e autoriza a prorrogação de contratos
temporários ﬁrmados com base no art. 81-A da Lei nº
8.884, de 11 de junho de 1994, e no art. 30 da Lei nº
10.871, de 2004, e dá outras providências.
Esta é a ementa.
Relatório
Como a própria ementa evidencia, a Medida
Provisória nº 269, de 2005, trata de distintas matérias
referentes à Administração Pública Federal. Para tanto, introduz modiﬁcações em diversos textos legais
vigentes. Assim é que seus arts. 1º e 2º determinam
as seguintes alterações e acréscimos ao texto da Lei
nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, que “cria a
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, e dá outras providências”:
– no art. 8º, XLII, e no art. 21, corrigem-se as equivocadas referências a empregos públicos, uma
vez que os servidores da Anac nela exercerão
cargos efetivos;
– no art. 22, restringe-se a atribuição de gratiﬁcações
que especiﬁca a militares da Aeronáutica designados para o exercício na Anac durante período
de transição de até 5 anos, ao passo que no art.
46 amplia-se a possibilidade de militares da ativa da Aeronáutica permanecerem em exercício
naquela Agência, antes restrita aos originários
do Departamento de Aviação Civil, para passar
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a abranger todos os órgãos da Aeronáutica cujas
competências tenham sido transferidas à Anac;
– no art. 29, formaliza-se a instituição da Taxa de Fiscalização da Aviação Civil – TFAC, em substituição à autorização genérica para a cobrança de
taxas que constava no texto até então vigente,
e dispõe-se sobre os acréscimos incidentes sobre a respectiva taxa quando não recolhida no
devido prazo;
– no art. 36, altera-se, em seu § 2º, a condição que
qualiﬁca o servidor redistribuído para ingressar
no Quadro de Pessoal Especíﬁco da Anac, considerando, para esse ﬁm, 31 de dezembro de
2004, em lugar de 31 de dezembro de 2001,
como data-limite em que o servidor deveria encontrar-se em exercício nos órgãos do Ministério
da Defesa, cujas competências foram transferidas
para a Anac, e assegura-se, em seu § 4º, aos
servidores redistribuídos que sejam integrantes
das Carreiras da área de Ciência e Tecnologia a
percepção da Gratiﬁcação de Desempenho de
Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT;
– no art. 37, permite-se que empregados de entidades integrantes da administração pública permaneçam prestando serviços à Anac, tanto no
exercício de funções comissionadas, como na
condição de requisitados;
– no art. 44-A, autoriza-se o Poder Executivo a remanejar, transpor, transferir e utilizar para a Anac
as dotações das unidades orçamentárias do
Ministério da Defesa cujas competências sejam
transferidas para a Agência.
Os arts. 3º e 4º da Medida Provisória nº 259, de
2005, por sua vez, dão origem às seguintes alterações
e acréscimos ao texto da Lei nº 10.871, de 20 de maio
de 2004, que “dispõe sobre a criação de carreiras e
organização de cargos efetivos das autarquias especiais denominadas Agências Reguladoras, e dá outras
providências”.
– no art. 1º, acrescentam-se às carreiras de Regulação e Fiscalização de Aviação Civil, de nível
superior, e de Suporte à Regulação e Fiscalização de Aviação Civil, de nível intermediário,
à lista de carreiras de exercício exclusivo nas
Agências Reguladoras, incluindo-se também as
devidas remissões às mesmas nos arts. 2º, 3º,
14, 15, 17, 18 e 22;
– no art. 16, inclui-se remissão às mesmas carreiras
para efeito de concessão de Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade de Regulação – GDAR,
elevando-se ainda seu percentual máximo de 35%
para 75% do vencimento básico, sendo composta
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por uma parcela de até 35% incidentes sobre o
vencimento básico do servidor, em decorrência
de seu desempenho individual, e por outra de
até 40% incidentes sobre o maior vencimento
básico do cargo, em decorrência dos resultados
da avaliação institucional;
– mediante acréscimo dos arts. 20-A a 20-D, instituise Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade
Técnico-Administrativa em Regulação – GDATR, devida aos
ocupantes de cargos de Analista Administrativo e
Técnico Administrativo das Agências Reguladoras. a ser disciplinada por ato do Poder Executivo no prazo de 180 dias, com valor limitado
a 35% do vencimento básico, sendo composta
por uma parcela de até 20% incidentes sobre o
vencimento básico do servidor, em decorrência
do seu desempenho individual, e por outra de
até 15% incidentes sobre o maior vencimento
básico do cargo, em decorrência dos resultados
da avaliação institucional;
– no art. 26, amplia-se a periodicidade de avaliação
de desempenho funcional de trimestral para
anual.
Na seqüência, a Medida Provisória nº 269, de
2005, em seu art. 5º, altera o art. 16 da Lei nº 9.986,
de 18 de julho de 2000, para determinar a aplicação de
critérios da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ao
ressarcimento de despesas referentes à remuneração
e às obrigações patronais de servidores de órgãos e
entidades da Administração Pública requisitados para
as Agências Reguladoras.
O art. 6º altera o art. 11 da Lei nº 10.768, de 19
de novembro de 2003, para elevar os percentuais máximos adotados para cálculo da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade de Recursos Hídricos – GDRH
percebida pelos Especialistas em Recursos Hídricos e
pelos Especialistas em Geoprocessamento da Agência
Nacional de Águas –ANA à similaridade da majoração
adotada para as carreiras das demais Agências, conforme alteração antes referida ao texto do art. 16 da
Lei nº 10.871, de 2004, determinada pelo art. 30 da
Medida Provisória nº 269. de 2005.
De forma análoga, o art. 7º da Medida Provisória
nº 269, de 2005, altera o art. 12 da Lei nº 10.862, de
20 de abril de 2004.
O art. 8º cuida dos cargos das carreiras vinculadas ás Agências Reguladoras, para modiﬁcar-lhes os
quantitativos, a estruturação e os vencimentos, mediante alteração dos...
O art. 15 determina a vigência da futura lei a partir
da sua publicação, respeitado o princípio da anualidade
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e cumprida a noventena no que se refere à cobrança
da FTAC, taxa vinculada à ANAC.
O art. 16, por ﬁm, determina a revogação das
disposições que contrariam o texto da Medida Provisória nº 269, de 2005.
A Exposição de Motivos Interministerial nº 579,
que acompanha a Medida Provisória sob exame, identiﬁca o acréscimo de despesas a ser provocado nos
exercícios de 2005, 2006 e 2007 pélas vantagens pecuniárias dela resultantes e pelos cargos que cria.
Ao transcorrer o prazo regimental para o oferecimento de emendas à Medida Provisória nº 269, de
2005, haviam sido recebidas 37, que passo a transcrever, ressaltando a importância do trabalho realizado
pelas Sras. e Srs. Parlamentares a ﬁm de adequar o
texto e contribuir para o trabalho deste Relator:
– Emenda nº 1, de Deputado Rodrigo Maia, que suprime do art. 3º a alteração do art. 26 da Lei nº
10.871, de 2004. que dilata para 1 ano o interregno trimestral de avaliação de desempenho de
servidores das Agências Reguladoras;
– Emenda nº 2, do Deputado Ricardo Barros, que suprime do art. 4º o art. 20-C, acrescido à Lei ri0
10.871, de 2004, que determina a implantação
gradual da GDATR;
– Emenda nº 3, da Deputada Mariângela Duarte, de
conteúdo idêntico ao da Emenda nº 2;
– Emenda nº 4, do Deputado Sandro Mabel, de teor
idêntico ao da Emenda nº 2;
– Emenda nº 5, do Senador Arthur Virgilio, que suprime do art. 6º a menção a percentual de 35%
para o cálculo da GDRH, constante da nova redação proposta para o art. 11 da Lei nº 10.768,
de 2003;
– Emenda nº 6, do Senador Álvaro Dias, que suprime
os arts. 29 e 29-A da Medida Provisória nº 269,
de 2005, sendo evidente que a intenção do Parlamentar era a de excluir os artigos de mesma
numeração da Lei nº 11.182, de 2005, referentes
à TFAC, constantes respectivamente dos mis. 1º
e 2º da Medida Provisória nº 259, de 2005;
– Emenda nº 7, do Senador Álvaro Dias, que suprime
o art. 10 da Medida Provisória nº 269, de 2005,
que autoriza a prorrogação de contratos temporários de pessoal no CADE e nas agências
reguladoras;
– Emenda nº 8, do Senador Arthur Virgilio, que suprime
o art. 13 da Medida Provisória nº 269, de 2005,
que autoriza a criação de 138 cargos em comissão – DAS e de 53 funções gratiﬁcadas FG-1;
– Emenda nº 9, do Deputado Antonio Carlos Mendes
Thame, de conteúdo idêntico à Emenda nº 8;

Quinta-feira 23

101

05905

– Emenda nº 10, do Deputado Inácio Arruda, que altera
o art. 4º da Medida Provisória nº 269, de 2005,
para elevar os percentuais sobre o vencimento
adotados para cálculo da GDATR, referidos nos
arts. 20-B e 20-D da Lei nº 10.871, de 2004, suprimindo ainda o ad. 20-C, que dispõe sobre a
implantação gradual da GDATR;
– Emenda nº 11, do Deputado Dr. Rosinha, de conteúdo idêntico ao da Emenda nº 10, do Deputado
Inácio Arruda;
– Emenda nº 12, da Deputada Ana Alencar. que altera
o art. 4º da Medida Provisória nº 269, de 2005:
– Emenda nº 13, do Deputado Inácio Arruda, que altera
art. 4º da Medida Provisória nº 269, de 2005;
– Emenda nº 14, do Deputado Inácio Arruda, que altera
o art. 3º da Medida Provisória nº 269, de 2005,
para elevar os percentuais sobre os vencimentos
adotados para cálculo da GDAR;
– Emenda nº 15, do Deputado Raimundo Santos,
que altera o art. 4º da Medida Provisória nº 269,
de 2005;
– Emenda nº 16, da Deputada Ana Alencar, que altera
o art. 4º da Medida Provisória nº 269, de 2005,
de forma a reduzir de 120 para 45 dias o prazo
para o Conselho Diretor ou diretoria das Agências Reguladoras baixarem regulamento de implantação da GDATR;
– Emenda nº 17, da Deputada Mariângela Duarte, de
teor similar ao da Emenda nº 13;
– Emenda nº 18, o Deputado Sandro Mabel, de idêntico teor ao da Emenda nº 17:
– Emenda nº 19, da Deputada Ana Alencar, que altera
o art. 4º da Medida Provisória nº 269, de 2005;
– Emenda nº 20, do Deputado Sandro Mabel, que
altera o art. 4º da Medida Provisória nº 269, de
2005, para elevar os valores transitórios dos percentuais sobre os vencimentos adotados para
cálculo da GDATR;
– Emenda nº 21, da Deputada Mariângela Duarte, de
idêntico teor ao da Emenda nº 20;
– Emenda nº 22, do Deputado Inácio Arruda, idêntica
à Emenda nº 20;
– Emenda nº 23, do Deputado Wasny de Roure, de
idêntico teor ao da Emenda nº 15;
– Emenda nº 24, do Deputado Ricardo Barros, que
altera o art. 4º da Medida Provisória nº 269, de
2005;
– Emenda nº 25, da Deputada Ana Alencar, que acrescenta o art. 15-A à Medida Provisória nº 269,
de 2005;
– Emenda nº 26, do Deputado Luiz Sérgio, de similar
teor ao da Emenda nº 15;
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– Emenda nº 27, da Deputada Ana Alencar, que altera
o art. 4º da Medida Provisória nº 269, de 2005;
– Emenda nº 28, da Deputada Ana Alencar, que acrescenta à Medida Provisória nº 269, de 2005, os
arts. 15-A e 15-B;
– Emenda nº 29, da Deputada Ana Alencar, que acrescenta o art. 4º-A para ﬁxar o percentual uniﬁcado
temporário de 6% sobre o valor doe maior vencimento básico como base para pagamento da
GQ pelas Agências Reguladoras, até a regulamentação da mesma;
– Emenda nº 30, da Deputada Ana Alencar, que acrescenta parágrafo ao art. 10 para determinar a edição de ato do Ministro do Orçamento, Planejamento e Gestão que estabeleça cronograma de
provimento dos cargos efetivos compatível com
o prazo de prorrogação aos contratos temporários de pessoal;
– Emenda nº 31, do Deputado Inácio Arruda, que
acrescenta artigo para redistribuir às Agências
Reguladoras os servidores de outros órgãos
públicos que a elas estejam cedidos da data da
publicação da futura lei;
– Emenda nº 32, da Deputada Mariângela Duarte, que
acrescenta artigo instituindo a GDAR e a GDATR
em percentual de até 50% do vencimento básico
do servidor;
– Emenda nº 33, do Deputado Dr. Rosinha, de idêntico
teor ao da Emenda nº 31;
– Emenda nº 34, do Deputado Dr. Rosinha, de idêntico
teor á Emenda nº 32;
– Emenda nº 35, do Deputado Dr. Rosinha, que acrescenta artigo para criar um Plano Especial de
Cargos das Agências Reguladoras;
– Emenda nº 36, do Deputado Inácio Arruda, de idêntico teor ao da Emenda de nº 35;
– Emenda nº 37, do Deputado Inácio Arruda, de idêntico teor ao da Emenda nº 32.
Estando vencido o prazo para manifestação da
Comissão Mista, cumpre-me apresentar a este Plenário
parecer pela referida Comissão à Medida Provisória nº
269, de 2005, e às emendas a ela apresentadas.
Voto
Conforme consta da Exposição de Motivos que a
acompanha, a Medida Provisória nº 269, de 2005, busca implementar compromissos políticos ﬁrmados pelo
Poder Executivo, alguns dos quais durante a própria
tramitação no Congresso Nacional do projeto que deu
origem à Lei nº 11.182, de 2005, que criou a ANAC, e
da medida provisória cujo projeto de conversão resultou
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na Lei nº 10.871, de 2004, dispondo sobre as carreiras
dos servidores das Agências Reguladoras.
No que concerne à criação da ANAC, o veto aposto aos dispositivos que dispunham sobre a estruturação
de seu quadro de pessoal sob o regime de emprego
público impunha a edição de nova norma legal que
desses contornos jurídicos apropriados à organização
de seus recursos humanos.
A imediata vigência dos dispositivos contidos
na Medida Provisória nº 269, de 2005, referentes à
ANAC, aﬁgurava-se, assim, como condição essencial
para viabilizar o efetivo funcionamento da Agência,
que passa a ser responsável pela regulação da aviação civil brasileira. A tormentosa crise por que passa
esse vital setor de nossa economia, colocando sob
risco a sobrevivência de tradicionais empresas, é por
si só justiﬁcativa bastante para a caracterização da
relevância e urgência da implantação daquela Agência Reguladora, ensejando assim a edição de medida
provisória sobre matéria.
Relevância e urgência que estão também presentes nos dispositivos cujo ﬁto é o de remunerar
adequadamente os integrantes das carreiras próprias
das Agências Reguladoras, buscando dar-lhes condição de recrutar, formar, aperfeiçoar e manter quadro
de pessoal técnico com qualiﬁcação compatível com
suas elevadas atribuições.
Por outro lado, é imprescindível preservar o funcionamento das Agências Reguladoras enquanto são
tomadas as medidas necessárias à consolidação de
seus quadros permanentes de pessoal. Justiﬁca-se,
dessa forma, a necessária autorização para a prorrogação, até 31 de março de 2007, dos contratos temporários de pessoal, medida de caráter igualmente
urgente, visto que a autorização legal anterior expirou
em 31 de dezembro de 2005.
Entendo estarem assim demonstrados os pressupostos de relevância e urgência que ampararam a
edição da Medida Provisória nº 269, de 2005. Foram
também observados os requisitos formais para seu
envio ao Congresso Nacional, nos termos previstos
no art. 2º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
As matérias tratadas na Medida Provisória nº
269, de 2005, não estão sujeitas à vedação temática estabelecida pelo § 1º do art. 62 Da Constituição.
Tampouco existem quaisquer óbices a registrar em seu
texto quanto aos requisitos de constitucionalidade, de
juridicidade e de técnica legislativa.
No que concerne à adequação orçamentária e
ﬁnanceira, manifesto-me pela admissibilidade da Medida Provisória nº 269, de 2005. As informações contidas na Exposição de Motivos nº 579 demonstram sua
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exeqüibilidade, sendo de se assinalar que será gradual
a implementação das medidas referentes à criação de
cargos e funções gratiﬁcadas, nos termos de seu art.
14, respeitando-se as restrições decorrentes da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Declaro-me, por conseguinte, favorável à aprovação da Medida Provisória nº 269, de 2005.
Passo a seguir ao exame das 37 emendas que
lhe foram oferecidas. Sob o prisma da constitucionalidade, há que se levar em consideração o impedimento
expresso pelo art. 63, I, da Carta, concernente a aumento de despesa em projeto de iniciativa exclusiva do
Presidente da República. Por esse motivo, as Emendas
de nºs 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 36 e 37 aﬁguram-se inconstitucionais, por acarretarem aumento de
despesas. Incorrem também em inconstitucionalidade
as Emendas de nºs 31 e 33, por introduzirem matéria
nova, referente à redistribuição de servidores cedidos às
Agências Reguladoras, ferindo a competência privativa
do Presidente da República para esse ﬁm. As demais
emendas não incorrem em qualquer vício quanto a
constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa
que possa obstar sua admissibilidade.
Manifesto-me, em conseqüência, pela inconstitucionalidade das emendas acima referidas e pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa das demais emendas.
No que concerne à adequação orçamentária e
ﬁnanceira, as Emendas de nºs 10, 11, 13, 14, 15, 17,
23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 35 e 37 não devem ser
admitidas, pois dão margem a acréscimo de despesa
obrigatória de caráter continuado, sem compensação
mediante aumento permanente de receita ou redução
permanente de outra despesa.
Quanto às demais emendas, não se identiﬁcam
quaisquer fatores que obstem o voto por sua adequação orçamentária ou ﬁnanceira.
Já rio que concerne ao mérito das emendas oferecidas à Medida Provisória nº 269, de 2005, não há
como desconhecer que os óbices de ordem constitucional terminam por comprometer-lhes a possibilidade
de acatamento. Seria contra-senso aprovar quaisquer
das emendas que provocam aumento de despesas,
pois a indisponibilidade de recursos orçamentários e
ﬁnanceiros inviabilizaria a pretendida concessão ou
ampliação de vantagens. Portanto, voto pela rejeição
das emendas que incorrem nesse problema de admissibilidade.
Manifesto-me igualmente pela rejeição das Emendas de nºs 31 e 33, que acrescentam novo dispositivo.
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Quanto ás emendas que receberam manifestação
pela admissibilidade, defendo a aprovação, no mérito,
das Emendas nºs 5 e 30.
A Emenda nº 5 busca extirpar contradição presente no dispositivo por ela alterado, e a Emenda nº
30 visa assegurar a oportuna realização de concursos
públicos para provimento de cargos das Agências Reguladoras, prevenindo sucessivas prorrogações dos
contratos temporários, prática declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Em decorrência do disposto no art. 5º, § 4º, da
Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, a
alteração decorrente do aproveitamento das referidas
emendas determina seja adotado projeto de lei de
conversão, apresentado em anexo.
Em adição ao acatamento das Emendas nºs 5
e 30, o Projeto de Lei de Conversão que ora submeto
à apreciação dos meus ilustres pares incorpora dois
outros acréscimos:
– novo art. 15 estabelecendo prazo de 360 dias para
que o Poder Executivo encaminhe proposição
ao Congresso Nacional dispondo sobre reenquadramento remuneratório dos servidores públicos federais redistribuídos para as Agências
Reguladoras – tal medida é indispensável para
que se faça justiça aos servidores que foram
redistribuídos para as Agências Reguladoras a
partir de sua implantação e que se encontram
atualmente em situação de notória desvantagem
salarial frente aos que nelas ingressaram posteriormente, mediante concurso público;
– novo art. 16 alterando a redação do art. 4º e do art.
23 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, para
ampliar as atividades permitidas às cooperativas de eletriﬁcação rural, contribuindo para a
sua viabilização econômica, e para determinar
regulamentação própria do processo de regularização de suas atividades – em atendimento
ao pedido da Frente Parlamentar em Defesa do
Cooperativismo e de vários Deputados que me
procuraram no sentido de equacionar este que
é um dos temas em debate no País.
Em conseqüência dos acréscimos assim propostos, os originais arts. 15 e 16 deverão ser renumerados
para 17 e 18, respectivamente.
Ante o exposto, concluo pela admissibilidade da
Medida Provisória nº 269, de 2005, encaminhada ao
Congresso Nacional nos termos previstos pelo art. 2º,
§ lº, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional. Reputo atendidos os pressupostos de relevância e
urgência, bem como respeitadas as vedações temáticas determinadas pela Constituição. Opino, ademais,
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pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa da Medida Provisória, bem como pela sua
adequação orçamentária e ﬁnanceira. No mérito, pronuncio-me pela sua aprovação, nos termos do anexo
Projeto de Lei de Conversão.
Com relação às 37 emendas apresentadas à
Medida Provisória, voto de acordo com o já lido anteriormente.
É o parecer, Sr. Presidente, extenso, é verdade,
porque a Medida Provisória trazia vários artigos importantes e relevantes. Fiz questão de ler em plenário
as emendas para ressaltar o trabalho dos Deputados,
que tiveram a clareza e a objetividade de apresentar
emendas à Medida Provisória que muito contribuíram
com o relatório.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA
PARECER APRESENTADO EM PLENÁRIO PELO
RELATOR DESIGNADO PARA MANIFESTAR-SE
PELA COMISSÃO MISTA INCUMBIDA
DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 269, DE 2005
Altera as Leis nºs 9.986, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de
recursos humanos das Agências Reguladoras: 10.768, de 19 de novembro de 2003,
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da
Agência Nacional de Águas – ANA; 10.862,
de 20 de abril de 2004, que dispõe sobre a
criação do Plano Especial de Cargos da
Agência Brasileira de Inteligência – ABIN;
10.871, de 20 de maio de 2004, que dispõe
sobre a criação de carreiras e organização
de cargos efetivos das autarquias especiais, denominadas Agências Reguladoras;
11.182, de 27 de setembro de 2005, que cria
a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC;
cria cargos na Carreira de Diplomata, no
Plano de Cargos para a Área de Ciência e
Tecnologia, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Funções Gratiﬁcadas – FG; autoriza a prorrogação de
contratos temporários ﬁrmados com base
no art. 81-A da Lei nº 8.884, de 11 de junho
de 1994, e no art. 30 da Lei 10.871, de 2004;
e dá outras providências.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Marco Maia
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I – Relatório

Como sua própria ementa evidencia, a Medida
Provisória nº 269, de 2005, trata de distintas matérias referentes à administração pública federal. Para
tanto introduz modiﬁcações em diversos textos legais
vigentes.
Assim é que seus arts. 1º e 2º determinam as
seguintes alterações e acréscimos ao texto da Lei
nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, que “cria a
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, e dá outras providências”:
– no art. 8º, XLII e no art. 21 corrigem-se as equivocadas referências a empregos públicos, uma
vez que os servidores da ANAC nela exercerão
cargos efetivos;
– no art. 22 restringe-se a atribuição de gratiﬁcações que
especiﬁca a militares da Aeronáutica designados
para exercido na ANAC durante período de transição de até cinco anos, ao passo que no art. 46
amplia-se a possibilidade de militares da ativa da
Aeronáutica permanecerem em exercício naquela
agência, antes restrita aos originários do Departamento de Aviação Civil, para passar a abranger
todos os órgãos da Aeronáutica cujas competências tenham sido transferidas à ANAC;
– no art. 29 e no art. 29-A formaliza-se a instituição da
Taxa de Fiscalização da Aviação Civil – TFAC,
em substituição à autorização genérica para a
cobrança de taxas que constava do texto até
então vigente, e dispõe-se sobre os acréscimos
incidentes sobre a TFAC, quando não recolhida
no devido prazo;
– no art. 36 altera-se, em seu § 2º, a condição que qualiﬁca o servidor redistribuído para ingressar no Quadro de Pessoal Especíﬁco da ANAC, considerando,
para esse ﬁm, 31/12/04 em lugar de 31/12/01 como
data limite em que o servidor deveria encontrar-se
em exercício nos órgãos do Ministério da Defesa cujas competências foram transferidas para a
ANAC e assegura-se, em seu § 4º, aos servidores
redistribuídos que sejam integrantes das Carreiras
da área de Ciência e Tecnologia, a percepção da
Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT;
– no art. 37 permite-se que empregados de entidades
integrantes da administração pública permaneçam prestando serviços à ANAC, tanto no exercício de funções comissionadas como na condição
de requisitados;
– no art. 44-A autoriza-se o Poder Executivo a remanejar, transpor, transferir e utilizar
para a ANAC as dotações das unidades orça-
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mentárias do Ministério da Defesa cujas competências sejam transferidas para a agência.
Os arts. 3º e 4º da Medida Provisória nº 269, de
2005, por sua vez, dão origem às seguintes alterações e acréscimos ao texto da Lei nº 10.871, de 20
de maio de 2004, que “dispõe sobre a criação de carreiras e organização de cargo efetivos das autarquias
especiais denominadas Agências Reguladoras, e dá
outras providências”:
– no art. 16 acrescentam-se as carreiras de Regulação e Fiscaliza9ão de Aviação Civil, de nível
superior, e de Suporte á Regulação e Fiscalização de Aviação Civil, de nível intermediário,
à lista de carreiras de exercício exclusivo nas
agências reguladoras, incluindo-se também as
devidas remissões às mesmas nos ais. 20, 30
14, 15, 17, 18 e 22;
– no art. 16 inclui-se remissão às mesmas carreiras
para efeito de concessão da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade de Regulação – GDAR,
elevando-se ainda seu percentual máximo de 35%
para 75% do vencimento básico, sendo composta
por uma parcela de até 35% incidentes sobre o
vencimento básico do servidor, em decorrência
de seu desempenho individual, e por outra de
até 40% incidentes sobre o maior vencimento
básico do cargo, em decorrência dos resultados
da avaliação institucional;
– mediante acréscimo dos arts. 20-A a 20-D instituise Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade
Técnico-Administrativa em Regulação
– GDATR, devida aos ocupantes de cargos de Analista Administrativo e Técnico Administrativo das
agências reguladoras, a ser disciplinada por ato
do Poder Executivo no prazo de 180 dias, com
valor limitado a 35% do vencimento básico, sendo composta por uma parcela de até 20% incidentes sobre o vencimento básico do servidor,
em decorrência de seu desempenho individual,
e por outra de até 15% incidentes sobre o maior
vencimento básico do cargo, em decorrência dos
resultados da avaliação institucional;
– no art. 26 amplia-se a periodicidade de avaliação de
desempenho funcional de trimestral para anual.
Na seqüência da MP-269/05, seu art. 5º altera o
art. 16 da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, para
determinar a aplicação de critérios da Lei nº 8112, de 11
de dezembro de 1990, ao ressarcimento de despesas
referentes á remuneração e às obrigações patronais
de servidores de órgãos e entidades da administração
pública requisitados para as agências reguladoras.
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O art. 6º altera o art. 11 da Lei nº 10.768, de
19 de novembro de 2003, para elevar os percentuais máximos adotados para cálculo da Gratiﬁcação
de Desempenho de Atividade de Recursos Hídricos
– GDRH, percebidas pelos Especialistas em Recursos
Hídricos e pelas Especialistas em Geoprocessamento
da Agência Nacional de Águas – ANA, à similaridade
da majoração adotada para as carreiras das demais
agências, conforme alteração ‘antes referida ao texto
do art. 16 da Lei nº 10.871, de 2004, determinada pelo
art. 30 da MP-269/05.
De forma análoga, o art. 7º da MP-269/05 altera
o art. 12 da Lei nº 10.862, de 20 de abril de 2004, que
dispõe sobre a Gratiﬁcação de Desempenho de Atividades de Informação – GDAI percebida pelos ocupantes de cargos do Grupo Informações da Agência
Brasileira de Inteligência – ABIN, para aumentar seu
percentual máximo de 55 % para 91 % do vencimento básico, sendo composta por uma parcela de até 48
% incidentes sobre o vencimento básico do servidor,
em decorrência de seu desempenho individual, e por
outra de até 43 % incidentes sobre o maior vencimento básico do cargo, em decorrência dos resultados da
avaliação institucional.
O art. 8º cuida dos cargos das Carreiras vinculadas às agências reguladoras, para modiﬁcar-lhes
os quantitativos, a estruturação e os vencimentos,
mediante alteração dos Anexos I a V da já referida
Lei nº 10.871, de 2004. São similarmente alterados,
por força do art. 9º da MP-269/05, os Anexos I e II da
Lei nº 11.182, de 2005, referentes, respectivamente,
a demonstrativos de cargos comissionados da ANAC
e respectivos custos, e a valores de gratiﬁcações devidas aos militares em exercício na ANAC.
O art. 10 permite a prorrogação, até 31-3-07, de
contratos temporários de pessoal ﬁrmados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e
pelas agências reguladoras, expirados em 31-12-05.
Os arts. 11 a 13 tratam da criação de cargos
efetivos, cargos em comissão e funções gratiﬁcadas
no âmbito da administração pública, nos seguintes
quantitativos:
– 400 cargos efetivos da Carreira Diplomata, atualizando, em conseqüência o anexo correspondente da
Lei nº 7.501, de 27 de junho de 1986;
– 2.020 cargos efetivos nas Carreiras de Pesquisa
em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento
Tecnológico, e de Gestão, Planejamento e InfraEstrutura em Ciência e Tecnologia, sendo 440
cargos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, 580 cargos no instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Indus-
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trial – INMETRO, e 1.000 cargos na Fundação
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ;
– 138 cargos em comissão de vários níveis do GrupoDireção e Assessoramento Superiores – DAS e
53 Funções Gratiﬁcadas FG-1.
Nos termos do art. 14, a implementação dos
cargos e funções criados pelos artigos anteriores ﬁca
sujeita à observância do art. 169 da Constituição e às
disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000.
O art. 15 determina a vigência da futura lei a partir
de sua publicação, respeitado o princípio da anualidade
e cumprida a noventena no que se refere à cobrança
da FTAC. O art. 16, por ﬁm, determina a revogação de
disposições que contrariam o texto da MP-269/05. A
publicação inicial da MP-269/05 continha lapso evidente
ao referir-se à revogação de artigos da Lei nº 10.094,
de 2005, em lugar da Lei nº 11.094, de 2005, corrigido mediante retiﬁcação publicada no Diário Oﬁcial da
União de 23–12–05.
A Exposição de Motivos Interministerial nº 579 que
acompanha a medida provisória sob exame, identiﬁca
o acréscimo de despesas a ser provocado nos exercícios de 2005, 2006 e 2007 pelas vantagens pecuniárias
dela resultantes e pelos cargos que cria.
Ao transcorrer o prazo regimental para oferecimento de emendas à MP-269/05, haviam sido recebidas as seguintes trinta e sete:
– Emenda nº 1, do Deputado Rodrigo Maia, que suprime de seu art. 3º a alteração do art. 26 da Lei
nº 10.871, de 2004, que dilata para um ano o interregno trimestral de avaliação de desempenho
de servidores das agências reguladoras;
– Emenda nº 2, do Deputado Ricardo Barros, que suprime de seu art. 4º o art. 20-C acrescido à Lei nº
10.871, de 2004, que determina a implantação
gradual da GDATR;
– Emenda nº 3, da Deputada Mariângela Duarte, de
conteúdo idêntico ao da Emenda nº 2;
– Emenda nº 4, do Deputado Sandro Mabel, de teor
idêntico ao da Emenda nº 2;
– Emenda nº 5, do Senador Arthur Vergílio, que suprime de seu art. 6º a menção a percentual de
35% para o cálculo da GDRH, constante da
nova redação proposta para o art. 11 da Lei nº
10.768, de 2003;
– Emenda nº 6, do Senador Álvaro Dias, que suprime
os arts. 29 e 29 – A da MP-269/05, sendo evidente
que a intenção do Parlamentar era a de excluir os
artigos de mesma numeração da Lei nº 11.182,
de 2005, referentes à TFAC, constantes respectivamente dos arts. 1º e 2º MP-269/05;
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– Emenda nº 7, do Senador Álvaro Dias, que suprime
o art. 10 da MP-269/05, que autoriza a prorrogação de contratos temporários de pessoal no
CADE e nas agências reguladoras;
– Emenda nº 8, do Senador Arthur Virgílio, que suprime o art. 13 da MP-269/05, que autoriza a
criação de 138 cargos em comissão DAS e de
53 funções gratiﬁcadas FG-1;
– Emenda nº 9, do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, de conteúdo idêntico ao da Emenda nº 8;
– Emenda nº 10, do Deputado Inácio Arruda, que altera
o art. 4º da MP-269/05, para elevar os percentuais sobre o vencimento adotado para cálculo
da GDATR, referidos nos arts. 20-B e 20-D da
Lei nº 10.871, de 2004, suprimindo ainda o art.
20-C, que dispõe sobre a implantação gradual
da GDATR;
– Emenda nº 11, do Deputado Dr. Rosinha, de conteúdo idêntico ao da Emenda nº 10;
– Emenda nº 12, da Deputada Ana Alencar, que altera o art. 3º da MP-269/05, para acrescentar
parágrafo ao art. 22 da Lei nº 10.871, de 2004,
permitindo que uma segunda graduação seja
tida como equivalente a curso de especialização
para efeito de percepção da GQ;
– Emenda nº 13 do Deputado Inácio Arruda, que altera o art. 4º da MP-269/05, para elevar os percentuais sobre o vencimento adotado para cálculo da GDATR, referidos no art. 20-B da Lei nº
10.871, de 2004;
– Emenda nº 14, do Deputado Inácio Arruda, que
altera o art. 3º da MP-269/05, para elevar os
percentuais sobre o vencimento adotados para
cálculo da GDAR, referidos no art. 16 da Lei nº
10.871, de 2004;
– Emenda nº 15, do Deputado Raimundo Santos,
que altera o art. 4º da MP-269/05, para acrescentar dispositivo à Lei nº 10.871, de 2004, enquadrando os servidores redistribuídos para as
agências reguladoras nas tabelas remuneratórias daquela Lei;
– Emenda nº 16, da Deputada Ana Alencar, que altera o art. 4º da MP-269/05, de forma a reduzir
de 120 para 45 dias o prazo para o Conselho
Diretor ou Diretoria das agências reguladoras
baixarem regulamento de implementação da
GDATR, previsto no § 5º do art. 20-B da Lei nº
10.871, de 2004;
– Emenda nº 17, da Deputada Mariângela Duarte, de
teor similar ao da Emenda nº 13;
– Emenda nº 18, do Deputado Sandro Mabel, de teor
idêntico ao da Emenda nº 17;
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– Emenda nº 19, da Deputada Ana Alencar, que altera o art. 4º da MP-269/05, para suprimir o § 2º
do art. 20-D da Lei nº 10.871, de 2004, que estabelece marco temporal para início do período
de avaliação;
– Emenda nº. 20, do Deputado Sandro Mabel, que altera o art. 4º da MP-269/05, para elevar os valores
transitórios dos percentuais sobre o vencimento
adotado para cálculo da GDATR, referidos no art.
20-D acrescido à Lei nº 10.871, de 2004;
– Emenda nº 21 da Deputada Mariângela Duarte, de
teor idêntico ao da Emenda nº 20;
– Emenda nº 22, do Deputado Inácio Arruda, de teor
idêntico ao da Emenda nº. 20;
– Emenda nº 23, do Deputado Wasny de Roure, de
conteúdo idêntico ao da Emenda nº 15;
– Emenda nº 24, do Deputado Ricardo Barros, que
altera o art. 4º da MP-269/05, para elevar os percentuais sobre o vencimento adotados em caráter
permanente e transitório para cálculo da GDATR,
referidos nos arts. 20-B e 20-D, respectivamente,
da Lei nº. 10.871, de 2004;
– Emenda nº 25, da Deputada Ana Alencar, que acrescenta o art. 15-A à WP-269/05, para alterar o art.
21 da Lei nº 10.871, de 2004, de modo a restaurar o direito à percepção da Gratiﬁcação de
Atividade – GAE, de que tratam a Lei Delegada
nº 13, de 27 de agosto de 1992;
– Emenda nº 26, do Deputado Luiz Sérgio de teor similar à Emenda nº 15;
– Emenda nº 27, da Deputada Ana Alencar, que altera
o art. 4º da MP-269/05, para reduzir de 180 para
90 dias o prazo para que o Poder Executivo regulamente a GDATR, estabelecido pelo § 1º do
art. 20-B da Lei nº 10.871, de 2004;
– Emenda nº 28, da Deputada Ana Alencar, que acrescenta à MP-269/05 os arts. 15-A e 15-B, para
elevar os percentuais sobre o vencimento adotado em caráter permanente e transitório para
cálculo da GDATR, de que trata o art. 20-A da
Lei nº 10.871, de 2004;
– Emenda nº 29, da Deputada Ana Alencar, que acrescenta o art. 4º-A, para ﬁxar percentual uniﬁcado
temporário de 6% sobre o valor do maior vencimento básico como base para pagamento da
GQ pelas agências reguladoras, até a regulamentação da mesma;
– Emenda nº 30, da Deputada Ana Alencar, que acrescenta parágrafo ao art. 1º para determinar a edição de ato do Ministro do Orçamento, Planejamento e Gestão que estabeleça cronograma de
provimento dos cargos efetivos compatível com
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o prazo de prorrogação dos contratos temporários de pessoal;
– Emenda nº 31, do Deputado Inácio Arruda, que
acrescenta artigo para redistribuir às agências
reguladoras os servidores de outros órgãos públicos que a elas estejam cedidos na data de
publicação da futura lei;
– Emenda nº 32, da Deputada Mariângela Duarte,
que acrescenta artigo instituindo a GDAR e a
GDATR, em percentual de até 50% do vencimento básico do servidor, em decorrência do
desempenho individual, acrescido de até 50%
do maior vencimento básico, em decorrência da
avaliação institucional;
– Emenda nº 33, do Deputado Dr. Rosinha, de teor
idêntico ao da Emenda nº 31;
– Emenda nº 34, do Deputado Dr. Rosinha, de conteúdo idêntico à Emenda nº 32;
– Emenda nº 35, do Deputado Dr. Rosinha, que acrescenta artigo para criar um Plano Especial de
Cargos das Agências Reguladoras, composto
pelos cargos dos servidores redistribuídos àquelas agências;
– Emenda nº 36, do Deputado Inácio Arruda, de teor
idêntico ao da Emenda nº 35;
– Emenda nº 37, do Deputado Inácio Arruda, de conteúdo idêntico ao da Emenda nº 32.
Estando vencido o prazo para manifestação da
Comissão Mista a que se refere o § 9º do art. 62 do
texto constitucional, sem que a mesma houvesse sido
instalada, foi a MP-269/05 incluída na pauta da Câmara
dos Deputados, para deliberação. Cumpre-me, nesta
oportunidade, apresentar a este Plenário parecer pela
referida Comissão Mista à Medida Provisória nº 269, de
2005, e às emendas a ela oferecidas, em cumprimento
ao que determina o art. 60, §§ 1º e 2º, da Resolução
nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
II – Voto do Relator
Conforme consta da Exposição de Motivos que a
acompanha, a Medida Provisória nº 269, de 2005, busca implementar compromissos políticos ﬁrmados pelo
Poder Executivo, alguns dos quais durante a própria
tramitação no Congresso Nacional do projeto que deu
origem à Lei nº 11.182, de 2005, que criou a ANAC,
e da medida provisória cujo projeto de conversão resultou na Lei nº 10.871, de 2004. dispondo sobre as
carreiras dos servidores das agências reguladoras.
No que concerne à criação da ANAC, o veto aposto
aos dispositivos que dispunham sobre a estruturação
de seu quadro de pessoal sob o regime de emprego
público impunha a edição de nova norma legal que
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desses contornos jurídicos apropriados à organização
de seus recursos humanos.
A imediata vigência dos dispositivos contidos
na MP-269105 referentes à ANAC aﬁgurava-se assim como condição essencial para viabilizar o efetivo
funcionamento da agência, que passa a ser responsável pela regulação da aviação civil brasileira. A
tormentosa crise por que passa esse vital setor de
nossa economia, colocando sob risca a sobrevivência de tradicionais empresas é, por si só, justiﬁcativa
bastante para a caracterização da relevância e urgência da implantação daquela agência reguladora,
ensejando assim a edição de medida provisória sobre a matéria.
Relevância e urgência que estão também presentes nos dispositivos cujo ﬁto é o de remunerar
adequadamente os integrantes das carreiras próprias das agências reguladoras, buscando dar-lhes
condição de recrutar, formar, aperfeiçoar e manter
quadro de pessoal técnico com qualiﬁcação compatível com suas elevadas atribuições. Por outro
lado, é imprescindível preservar o funcionamento
das agências reguladoras enquanto são tomadas as
medidas necessárias à consolidação de seus quadros permanentes de pessoal. Justiﬁca-se dessa
forma a necessária autorização para prorrogação,
até 31 de março de 2007, dos contratos temporários
de pessoal, medida de caráter igualmente urgente,
visto que a autorização legal anterior expirou em 31
de dezembro de 2005.
As notórias carências quantitativas de pessoal
no Serviço Exterior Brasileiro e em respeitadas entidades públicas da área de ciência e tecnologia indicam
a relevância da criação de cargos que lhes assegurem recursos humanos compatíveis com a ampliação
de suas responsabilidades. A urgência, no caso, está
vinculada à necessidade de homologação dos respectivos concursos até 30 de junho de 2006, em face
das limitações impostas pela legislação eleitoral. De
forma similar, conforme assevera a já referida Exposição de Motivos, a criação de cargos em comissão visa
a atender necessidades emergenciais “notadamente
no Ministério da Saúde e no Ministério do Meio Ambiente e Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis”.
Entendo estarem assim demonstrados os pressupostos de relevância e urgência que ampararam a
edição da MP-269/05. Foram também observados os
requisitos formais para seu envio ao Congresso Nacional, nos termos previstos no art. 2º, § 1º da Resolução
nº 1, de 2002-CN.
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As matérias tratadas na MP-269/05 não estão
sujeitas à vedação temática estabelecida pelo § 1º do
art. 62 da Constituição. Tampouco existem quaisquer
óbices a registrar em seu texto quanto aos requisitos
de constitucionalidade, de juridicidade e de técnica
legislativa.
No que concerne à adequação orçamentária e
ﬁnanceira, manifesto-me pela admissibilidade da MP
269/05. As informações contidas na Exposição de
Motivos nº 579 demonstram sua exeqüibilidade, sendo de se assinalar que será gradual a implementação
das medidas referentes à criação de cargos e funções
gratiﬁcadas, nos termos de seu art. 14, respeitando-se
as restrições decorrentes da Constituição e da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Os argumentos antes apresentados em defesa
da relevância e urgência das matérias tratadas na
MP-269/05 prestam-se igualmente á justiﬁcativa de
sua, aprovação, no mérito. Além de resgatar compromissos ﬁrmados com o próprio Congresso Nacional
durante a tramitação do projeto que deu origem à lei
que criou a ANAC, a medida provisória sob exame
atende a reiteradas reivindicações dos próprios dirigentes das agências reguladoras, visando a propiciar
a seus servidores níveis de remuneração que permitam sustar a freqüente evasão de seus melhores
quadros técnicos.
Declaro-me, por conseguinte, favorável à aprovação da Medida Provisória nº 269, de 2005.
Passo a seguir ao exame das 37 emendas que
lhe foram oferecidas. Sob o prisma da constitucionalidade, há que se levar em consideração o impedimento expresso pelo art. 63, I, da Carta, concernente a
aumento de despesa em projeto de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Por esse motivo, as
emendas de nº 2, nº 3, nº 4, nº 10, nº 11, nº 12, nº 13,
nº 14, nº 15, nº 17, nº 18, nº 19 nº 20, nº 21, nº 22. nº
23, nº 24, nº 25, nº 26, nº 28, nº 29, nº 32, nº 34, nº
35, nº 36, e nº 37 aﬁguram-se inconstitucionais, por
acarretarem aumento de despesas. Incorrem também
em inconstitucionalidade as emendas nº 31 e nº 33,
por introduzirem matéria nova, referente à redistribuição de servidores cedidos às agências reguladoras,
ferindo a competência privativa do Presidente da República para esse ﬁm. As demais emendas não incorrem em qualquer vicio quanto à constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa que possa obstar
sua admissibilidade.
Manifesto-me, em conseqüência, pela inconstitucionalidade as emendas acima referidas e pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legis-
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lativa das emendas nº 1, nº 5, nº 6, nº 7, nº 8, nº 9, nº
16, nº 27 e nº 30.
No que concerne à adequação orçamentária e
ﬁnanceira, as emendas de nº 10, nº 11, nº 13, nº 14,
nº 15, nº 17, nº 23, nº 24, nº 25, nº 26, nº 28 nº 32, nº
34, nº 35, nº 36 e nº 37 não devem ser admitidas, pois
dão margem a acréscimo de despesa obrigatória de
caráter continuado, sem compensação mediante aumento permanente de receita ou redução permanente de outra despesa. Contrariam, assim, o preceito de
responsabilidade ﬁscal contido no art. 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Quanto às
demais emendas, não se identiﬁcam quaisquer fatores
que obstem o voto por sua adequação orçamentária
ou ﬁnanceira.
Já no que concerne ao mérito das emendas oferecidas à MP 269/05, não há como desconhecer que
os óbices de ordem constitucional terminam por comprometer-lhes a possibilidade de acatamento. Seria um
contra-senso aprovar quaisquer das emendas que provocam aumento de despesas, pois a indisponibilidade
de recursos orçamentários e ﬁnanceiros inviabilizaria
a pretendida concessão ou ampliação de vantagens.
Voto, por conseguinte, pela rejeição das emendas nº 2,
nº 3, nº 4, nº 10, nº 11, nº 12, nº 13, nº 14, nº 15, nº 17,
nº 18, nº 19, nº 20, nº 21, nº 22, nº 23, nº 24, nº 25, nº
26, nº 28, nº 29, nº 32, nº 34, nº 35, nº 36, e nº 37.
Manifesto-me igualmente pela rejeição das emendas nº 31 e nº 33, que acrescentam novo dispositivo
para tratar de redistribuição de servidores cedidos às
agências reguladoras. Além de infringir a competência
privativa do Presidente da República quanto à iniciativa
de lei em matéria dessa natureza, o caráter geral da
medida proposta não permite que se avalie a conveniência e a oportunidade da redistribuição de todos os
servidores que se encontram nessa situação, face às
reais necessidades das agências reguladoras.
Quanto às emendas que receberam manifestação
pela admissibilidade, defendo a aprovação, no mérito,
das emendas nº 5 e nº 30.
A emenda nº 5 busca somente extirpar contradição presente no dispositivo por ela alterado. Conforme
apontado por seu autor, a menção ao percentual de
35% no caput do art. 11 da Lei nº 10.768, de 2003, é
inconsistente com a elevação de percentuais para o
pagamento da GDRH determinada pela nova redação
que é dada àquele dispositivo pelo art. 6º da MP-269/05.
Justiﬁca-se, portanto, a supressão proposta, que promove a correção do equivoco apontado, sem qualquer
efeito sobre as despesas originalmente previstas.
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Já a emenda nº 30 visa assegurar a oportuna
realização de concursos públicos para provimento de
cargos das agências reguladoras, prevenindo sucessivas prorrogações dos contratos temporários, prática
declarada inconstitucional pelo Egrégio Supremo. Entrementes, entendemos necessário aprimorar a emenda, pois a técnica legislativa reclama observância à
seqüência lógica e, se a autorização de prorrogação
pressupõe o cronograma de provimento de cargos efetivos, deve-se tratar primeiramente deste. Por tal razão
é que o dispositivo proposto não foi acolhido como §
2º e sim, como § 1º do art. 10, renumerando-se o parágrafo único original para § 2º
Em decorrência do disposto no art. 5º, § 4º, I, da
Resolução nº 1, de 2002-CN, a alteração decorrente
do aproveitamento das referidas emendas determina
seja adotado projeto de lei de conversão; apresentado em anexo.
Complementando o exame de mérito das emendas tidas como admissíveis, entendo que a emenda nº
1 não deve ser acatada, pois o dispositivo que pretende suprimir adota a periodicidade anual da avaliação
de desempenho dos servidores, tradicional no serviço
público, em substituição à periodicidade trimestral. Não
há razão para efetuar avaliações em períodos tão curtos, insuﬁcientes para caracterizar uma real alteração
do desempenho do servidor.
Voto também pela rejeição, no mérito, das emendas nº 6, nº 7, nº 8 e nº 9. Todas elas propõem a supressão de dispositivos especíﬁcos da MP-269/05,
cuja razão de ser encontra-se bem fundamentada na
Exposição de Motivos que a acompanha.
A cobrança da TFAC; objeto da emenda nº 6, evita
que o custeio das ações da ANAC recaia sobre toda a
sociedade. Segue assim o princípio, já observado na
instituição das demais agências, de garantir-lhes fontes próprias de custeio, proveniente de taxas cobradas
pela prestação de seus serviços.
A autorização para prorrogar os contratos temporários de pessoal, contida no art. 10, deve ser preservada em benefício da continuidade dos serviços desenvolvidos pelas agências reguladoras e pelo CADE, razão
pela qual cabe rejeitar a emenda nº 7, que pretende
suprimir aquele artigo. Do mesmo modo, a criação de
cargos de conﬁança e funções gratiﬁcadas atende a
necessidades imediatas nas esferas da saúde e do
meio ambiente. Voto, por esse motivo, pela rejeição
das emendas nº 8 e nº 9.
As emendas nº 16 e nº 27, da mesma autora, pretendem encurtar os prazos previstos respectivamente
no § 5º e no § 1º do art. 20-B, concernentes à regu-
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lamentação da GDATR. Embora desejável a redução
desses prazos, o fato é que a lei não pode se sobrepor
à realidade, impondo prazos que sejam, na prática, inexeqüíveis. Se, por outro lado, o Poder Executivo ou os
órgãos de direção das agências reguladoras puderem
concluir em prazo menor as incumbências que lhes
são assinaladas pela MP-269/05, certamente o farão.
Em conseqüência as reduções de prazo propostas
nas emendas nº 16 e nº 27 tenderão a ser ineﬁcazes,
o que recomenda a rejeição de ambas.
Em adição ao acatamento das Emendas nº 5 e
nº 30, o projeto de lei de conversão que ora submeto
à apreciação de meus ilustres pares, incorpora dois
outros acréscimos:
– Novo art. 15 estabelecendo prazo de 360 dias para
que o Poder Executivo encaminhe proposição ao
Congresso Nacional dispondo sobre reenquadramento remuneratório dos servidores públicos
federais redistribuídos para as agências reguladoras. Tal medida é indispensável para que se
faça justiça aos servidores que foram redistribuídos para as agências reguladoras a partir de sua
implantação e que se encontram atualmente em
situação de notória desvantagem salarial frente
aos que nelas ingressaram posteriormente, mediante concurso.
– Novo art. 16 alterando a redação do art. 4º e do art.
23 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, para
ampliar as atividades permitidas às cooperativas
de eletriﬁcação rural, contribuindo para sua viabilização econômica, e para determinar regulamentação própria do processo de regularização
de suas atividades.
Em conseqüência dos acréscimos assim propostos os originais arts. 15 e 16 deverão ser renumerados
para 17 e 18, respectivamente.
Ante o exposto, concluo pela admissibilidade da
Medida Provisória nº 269, de 2005, encaminhada ao
Congresso Nacional nos termos previstos pelo art. 2º, §
1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN. Reputo atendidos
os pressupostos de relevância e urgência, bem como
respeitadas as vedações temáticas determinadas pela
Constituição. Opino, ademais, pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória, bem como pela sua adequação orçamentária e
ﬁnanceira. No mérito, pronuncio-me pela sua aprovação,
nos termos do anexo projeto de lei de conversão.
Com relação às 37 emendas apresentadas à medida provisória, voto pela admissibilidade das emendas nº 1, nº 5, nº 6, nº 7, nº 8, nº 9, nº 16, nº 27 e nº

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

30, e pela inadmissibilidade de todas as demais, em
decorrência dos argumentos anteriormente expostos.
Quanto ao mérito, manifesto-me pela rejeição de todas as emendas, à exceção das emendas nº 5 e nº 30,
as quais determinam, respectivamente, a supressão
de expressão imprópria e a deﬁnição de cronograma
para o provimento dos cargos efetivos compatível com
a prorrogação dos contratos temporários.
Sala das Sessões/2006. – Deputado Marco Maia,
Relator.
PARECER APRESENTADO EM PLENÁRIO PELO
RELATOR DESIGNADO PARA MANIFESTAR-SE
PELA COMISSÃO MISTA INCUMBIDA
DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 269, DE 2005
Altera as Leis nºs 9.986, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de
recursos humanos das Agências Reguladoras; 10.768, de 19 de novembro de 2003,
que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da
Agência Nacional de Águas – ANA; 10.862,
de 20 de abril de 2004, que dispõe sobre
a criação do Plano Especial de Cargos da
Agência Brasileira de Inteligência – ABIN;
10.871, de 20 de maio de 2004, que dispõe
sobre a criação de carreiras e organização
de cargos efetivos das autarquias especiais, denominadas Agências Reguladoras;
11.182, de 27 de setembro de 2005, que
cria a Agência Nacional de Aviação Civil
– ANAC; 9.074, de 7 de julho de 1995, que
estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões
de serviços públicos: cria cargos na Carreira de Diplomata, no Plano de Cargos
para a Área de Ciência e Tecnologia, do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Funções Gratiﬁcadas – FG;
autoriza a prorrogação de contratos temporários ﬁrmados com base no art. 81-A
da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e
no art. 30 da Lei 10.871, de 2004; e dá outras providências.
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 8º, 21, 22, 29, 36, 37 e 46 da Lei
nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, passam a vigo-
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rar com a seguinte redação, ﬁcando o parágrafo único
do art. 37 transformado em § 1º:
Art 8º ...... ..............................................
XLII – administrar os cargos efetivos, os
cargos comissionados e as gratiﬁcações de
que trata esta lei;
..................................................... ”(NR)
“Art. 21. Ficam criados, para exercício
exclusivo na ANAC, os Cargos Comissionados de Direção – CD, de Gerência Executiva
– CGE, de Assessoria – CA e de Assistência
– CAS, e os Cargos Comissionados Técnicos
– CCT, nos quantitativos constantes da Tabela
B do Anexo I desta lei.” (NR)
“Art. 22. Ficam criadas as Gratiﬁcações
de Exercício em Cargo de Conﬁança e de
Representação pelo Exercício de Função, privativas dos militares da Aeronáutica a que se
refere o art. 46, nos quantitativos e valores
previstos no Anexo II desta lei.
Parágrafo único. As gratiﬁcações a que
se refere o caput serão pagas àqueles militares designados pela Diretoria da ANAC
para o exercício das atribuições dos cargos
de Gerência Executiva, de Assessoria, de
Assistência e Cargos Comissionados Técnicos da estrutura da ANAC e extinguir-seão gradualmente na forma do § 1º do art.
46.” (NR)
“Art. 29. Fica instituída a Taxa de Fiscalização da Aviação Civil – TFAC.
§ 1º O fato gerador da TFAC é o exercício do poder de polícia decorrente das atividades de ﬁscalização, homologação e registros,
nos termos do previsto na Lei nº 7.565, de 19
de dezembro de 1986 – Código Brasileiro de
Aeronáutica.
§ 2º São sujeitos passivos da TFAC as
empresas concessionárias, permissionárias e
autorizatórias de prestação de serviços aéreos
comerciais, os operadores de serviços aéreos
privados, as exploradoras de infra-estrutura
aeroportuária, as agências de carga aérea,
pessoas jurídicas que explorem atividades
de fabricação, manutenção, reparo ou revisão
de produtos aeronáuticos e demais pessoas
físicas e jurídicas que realizem atividades ﬁscalizadas pela ANAC.
§ 3º Os valores da TFAC são os ﬁxados
no Anexo III desta lei.” (NR)
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“Art. 36. ................................................
..............................................................
§ 2º O ingresso no quadro de que trata
este artigo será feito mediante redistribuição,
sendo restrito aos servidores que, em 31 de
dezembro de 2004, se encontravam em exercício nas unidades do Ministério da Defesa,
cujas competências foram transferidas para
a ANAC.
§ 4º Aos servidores das Carreiras da
Área de Ciência e Tecnologia, redistribuídos
na forma do § 2º será devida a Gratiﬁcação de
Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia – GDACT, prevista na Medida Provisória
nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, como
se em exercício estivessem nos órgãos ou entidades a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei
nº 8.691, de 28 de julho de 1993.” (NR)
“Art. 37. .................................................
..............................................................
§ 2º Os empregados das entidades integrantes da administração pública que na data
da publicação desta Lei estejam em exercício
nas unidades do Ministério da Defesa, cujas
competências foram transferidas para a ANAC,
poderão permanecer nesta condição, inclusive no exercício de funções comissionadas,
salvo devolução do empregado á entidade de
origem, ou por motivo de rescisão ou extinção
do contrato de trabalho.
§ 3º Os empregados e servidores de órgãos e entidades integrantes da Administração
Pública, requisitados até o término do prazo de
que trata o § 1º poderão exercer funções comissionadas e cargos comissionados técnicos,
salvo devolução do empregado à entidade de
origem, ou por motivo de rescisão ou extinção
do contrato de trabalho.” (NR)
“Art. 46. Os militares da Aeronáutica, da
Ativa, em exercício nos órgãos do Comando
da Aeronáutica correspondentes às atividades
atribuídas à ANAC, passam a ter exercício
na ANA O, na data de sua instalação, sendo
considerados como em serviço de natureza
militar.
..................................................... “(NR)
Art. 2º A Lei nº 11.182, de 2005 passa a vigorar
acrescida dos seguintes artigos:
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“Art. 29-A. A TFAC não recolhida no prazo
e na forma estabelecida em regulamento, será
cobrada com os seguintes acréscimos:
I – Juros de mora calculados na forma da
legislação aplicável aos tributos federais;
II – Multa de mora de vinte por cento, reduzida a dez por cento caso o pagamento seja
efetuado até o último dia do mês subseqüente
ao do seu vencimento; e
III – Encargo de vinte por cento, substitutivo da condenação do devedor em honorários
advocatícios, calculado sobre o total do débito
inscrito em Divida Ativa, que será reduzido para
dez por cento caso o pagamento seja efetuado
antes do ajuizamento da execução.
Parágrafo único. Os débitos de TFAC poderão ser parcelados na forma da legislação
aplicável aos tributos federais.” (NR)
“Art. 38-A. O quantitativo de servidores
ocupantes dos cargos do Quadro de Pessoal
Especíﬁco, acrescido dos servidores ou empregados requisitados, não poderá exceder o
número de cargos efetivos.” (NR)
“Art. 44-A. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transpor, transferir e utilizar
para a ANAC as dotações orçamentárias aprovadas em favor das unidades orçamentárias
do Ministério da Defesa, na lei orçamentária
vigente no exercício ﬁnanceiro da instalação
da ANA O, relativas às funções por ela absorvidas, desde que mantida a mesma classiﬁcação orçamentária, expressa por categoria de
programação em seu menor nível, conforme
deﬁnido na lei de diretrizes orçamentárias,
inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento
por esfera orçamentária, grupos de despesas,
fontes de recursos, modalidades de aplicação
e identiﬁcadores de uso.” (NR)
Art. 3º Os arts. 1º, 2º, 3º, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
22 e 26 da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art.1º ....................................................
..............................................................
XIX – Regulação e Fiscalização de Aviação Civil, composta de cargos de nível superior
de Especialista em Regulação de Aviação Civil,
com atribuições voltadas às atividades especializadas de regulação, inspeção, ﬁscalização
e controle da aviação civil, dos serviços aére-

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

os, dos serviços auxiliares, da infra-estrutura
aeroportuária civil e dos demais sistemas que
compõem a infra-estrutura aeronáutica, bem
como á implementação de políticas e à realização de estudos e pesquisas respectivos a
essas atividades; e
XX – Suporte à Regulação e Fiscalização de Aviação Civil, composta de cargos de
nível intermediário de Técnico em Regulação
de Aviação Civil, com atribuições voltadas ao
suporte e ao apoio técnico especializado ás
atividades de regulação, inspeção, ﬁscalização
e controle da aviação civil, dos serviços aéreos, dos serviços auxiliares, da infra-estrutura
aeroportuária civil e dos demais sistemas que
compõem a infra-estrutura aeronáutica, bem
como à implementação de políticas e à realização de estudos e pesquisas respectivos a
essas atividades.” (NR)
“Art. 2º São atribuições especiﬁcas dos
cargos de nivei superior referidos nos incisos
I a IX e XIX do art. 1º desta Lei:
.......................................................NR)
“Art. 3º São atribuições comuns dos cargos referidos nos incisos I a XVI, XIX e XX do
art. 1º desta Lei:
..............................................................
Parágrafo único. No exercício das atribuições de natureza ﬁscal ou decorrentes do
poder de policia, são asseguradas aos ocupantes dos cargos referidos nos incisos I a
XVI, XIX e XX do art. 1º desta lei as prerrogativas de promover a interdição de estabelecimentos, instalações ou equipamentos, assim
como a apreensão de bens ou produtos, e
de requisitar quando necessário, o auxílio de
força policial federal ou estadual, em caso de
desacato ou embaraço ao exercício de suas
funções.” (NR)
“Art. 14 ..................................................
..............................................................
§ 6º Fará parte obrigatória do concurso,
para os cargos referidos nos incisos I a IX e
XIX do art. 1º desta Lei, curso de formação
especíﬁca, com efeito eliminatório e classiﬁcatório.” (NR)
“Art. 15 ..................................................
I – vencimento básico e Gratiﬁcação de
Desempenho de Atividade de Regulação –
GDAR para os cargos a que se te ferem os incisos I a XVI, XIX e XK do art. 1º desta Lei;
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..............................................................
III – Gratiﬁcação de Qualiﬁcação – GQ
para os cargos referidos nos incisos I a IX,
XVII e XIX do art. 1º desta lei observadas
as disposições especiﬁcas ﬁxadas no art. 22
desta lei.
..................................................... “(NR)
“Art. 16. Fica instituída a Gratiﬁcação
de Desempenho de Atividade de Regulação
– GDAR, devida aos ocupantes dos cargos a
que se referem os incisos I a XVI, XIX e XX do
art. 1º desta lei quando em exercício de atividades inerentes ás atribuições do respectivo
cargo nas Agências Reguladoras referidas no
Anexo I desta lei observando-se a seguinte
composição e limites:
I – a partir de 1º de dezembro de 2005
até 31 de dezembro de 2005
a) até vinte e dois por cento, incidentes
sobre o vencimento básico do servidor, em
decorrência dos resultados da avaliação de
desempenho individual; e
b) até vinte e nove por cento, incidentes
sobre o maior vencimento básico do cargo,
em decorrência dos resultados da avaliação
institucional;
II – a partir de 1º de janeiro de 2006:
a) até trinta e cinco por cento, incidentes sobre o vencimento básico do servidor em
decorrência dos resultados da avaliação de
desempenho individual; e.
b) até quarenta por cento, incidentes
sobre o maior vencimento básico do cargo,
em decorrência dos resultados da avaliação
institucional.
..................................................... “(NR)
“Art. 17. O titular de cargo efetivo referido
nos incisos I a XVI XIX e XX do art. 1º desta
lei em exercício na Agência Reguladora em
que esteja lotado, quando investido em cargo
em comissão ou função de conﬁança fará jus
à GDAR, nas seguintes condições:
..................................................... ”(NR)
“Art. 18. O titular de cargo efetivo referido
nos incisos I a XVI, XIX e XX do art. 1º desta
lei que não se encontre em exercício na entidade de lotação, excepcionalmente, fará jus
à GDAR nas seguintes situações:
..................................................... “(NR)
“Art. 19. Enquanto não forem editados os
atos referidos nos §§ 1º e 2º do art. 16 desta
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lei e até que sejam processados os resultados da avaliação de desempenho, a GDAR
corresponderá:
I – a trinta por cento incidentes sobre o
vencimento básico do servidor a partir de 1º de
dezembro até 31 de dezembro de 2005;
II – a sessenta e três por cento incidentes sobre o vencimento básico do servidor a
partir de 1º de janeiro de 2006.
...................”(NR)
“Art. 22. É instituída a Gratiﬁcação de
Qualiﬁcação – GQ devida aos ocupantes dos
cargos referidos nos incisos I a IX, XVII e XIX
do art. 1º desta lei bem como aos ocupantes
dos cargos de Especialista em Geoprocessamento, Especialista em Recursos Hídricos e
Analistas Administrativos da ANA, em retribuição ao cumprimento de requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais
necessários ao desempenho das atividades
de supervisão, gestão ou assessoramento,
quando em efetivo exercício do cargo, em percentual de dez por cento ou vinte por cento do
maior vencimento básico do cargo, na forma
estabelecida em regulamento.
..................................................... “(NR)
“Art. 26. Para ﬁns de progressão e promoção na carreira, os ocupantes dos cargos
referidos no art. 1º serão submetidos anualmente à avaliação de desempenho funcional,
obedecendo ao disposto nesta lei na forma
do regulamento.
..................................................... “(NR)
Art. 4º A Lei nº 10.871, de 2004, passa a vigorar
acrescida dos seguinte dispositivos:
“Art. 20-A. Fica instituída a Gratiﬁcação
de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa em Regulação – GDATR, devida aos
ocupantes dos cargos da Analista Administrativo e Técnico Administrativo de que trata as
Leis nº 10.768, de 19 de novembro de 2003,
e 10.871, de 20 de maio de 2004, quando em
exercício de atividades inerentes às atribuições
do respectivo cargo nas Agências Reguladoras referidas no Anexo I da Lei nº 10.871, de
2004.”(NR)
“Art. 20-B. A GDATR será atribuída em
função do desempenho individual do servidor
e do desempenho institucional de cada Agên-
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cia, para os respectivos servidores referidos
no art. 20-A.
§ 1º Ato do Poder Executivo disporá sobre
os critérios gerais a serem observados para
a realização das avaliações de desempenho
individual e institucional da GDATR, no prazo
de até cento e oitenta dias a partir da data de
publicação desta lei.
§ 2º Os critérios e procedimentos especíﬁcos de avaliação de desempenho individual
e institucional e de atribuição da GDATR serão
estabelecidos em ato especíﬁco da Diretoria
Colegiada de cada entidade referida no Anexo I da Lei nº 10.871, de 2004, observada a
legislação vigente.
§ 3º A avaliação de desempenho individual visa a aferir o desempenho do servidor, no
exercício das atribuições do cargo ou função,
com foco na sua contribuição individual para
o alcance das metas institucionais.
§ 4º A avaliação de desempenho institucional visa a aferir o desempenho no alcance
das metas institucionais, podendo considerar
projetos e atividades prioritárias e condições
especiais de trabalho, além de outras características especíﬁcas de cada entidade.
§ 5º Caberá ao Conselho Diretor ou à
Diretoria de cada entidade referida no Anexo I
da Lei nº 10.871, de 2004, deﬁnir na forma de
regulamento especíﬁco, no prazo de até cento
e vinte dias a partir da deﬁnição dos critérios a
que se refere o § 1º deste artigo, o seguinte:
I – as normas, os procedimentos, os critérios especíﬁcos, os mecanismos de avaliação
e os controles necessários à implementação
da gratiﬁcação de que trata o caput deste
artigo; e
II – as metas, sua quantiﬁcação e revisão
a cada ano civil.
§ 6º A GDATR será paga com observância dos seguintes limites:
I – até vinte por cento incidentes sobre o
vencimento básico do servidor em decorrência
dos resultados da avaliação de desempenho
individual; e
II – até quinze por cento incidentes sobre o maior vencimento básico do cargo, em
decorrência dos resultados da avaliação institucional.
§ 7º Aplica-se à GDATR e aos servidores
que a ela fazem jus o disposto nos arts. 17, 18
e 20 da Lei nº 10.871, de 2004.” (NR)
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“Art. 20-C. A GDATR será implantada
gradativamente, de acordo com os seguintes
percentuais e prazos de vigência:
I – até 31 de dezembro de 2005, até nove
por cento incidentes sobre o vencimento básico do servidor em decorrência dos resultados
da avaliação de desempenho individual, e até
sete por cento incidentes sobre o maior vencimento básico do cargo, em decorrência dos
resultados da avaliação institucional;
II – a partir de 1º de janeiro de 2006,
até vinte por cento incidentes sobre o vencimento básico do servidor em decorrência
dos resultados da avaliação de desempenho
individual, e até quinze por cento incidentes
sobre o maior vencimento básico do cargo,
em decorrência dos resultados da avaliação
institucional.”(NR)
“Art. 20-D. A partir de 1º de dezembro de
2005 e até que sejam editados os atos referidos
nos §§ 1º e 2º do art. 20-B e processados os
resultados do primeiro período de avaliação de
desempenho, a GDATR será paga nos valores
correspondentes a dez pontos percentuais, observados a classe e o padrão de vencimento
do servidor.
§ 1º O resultado da primeira avaliação
gera efeitos ﬁnanceiros a partir do início do
primeiro período de avaliação, devendo ser
compensadas eventuais diferenças pagas a
maior ou a menor.
§ 2º A data de publicação no Diário Oﬁcial da União do ato de ﬁxação das metas de
desempenho institucional constitui o marco
temporal para o início do período de avaliação.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se
aos ocupantes de cargos comissionados que
fazem jus à GDATR.”(NR)
Art. 5º O art. 16 dá Lei nº 9.986, de 18 de julho de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16. As Agências Reguladoras poderão requisitar servidores e empregados de
órgãos e entidades integrantes da administração pública.
.......................... ....................................
§ 4º Observar-se-á, relativamente ao
ressarcimento ao órgão ou à entidade de origem do servidor ou do empregado requisitado
das despesas com sua remuneração e obrigações patronais, o disposto nos §§ 5º e 6º
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do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.”(NR)
Art. 6º O art. 11 da Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. Os ocupantes dos cargos de
Especialista em Recursos Hídricos e Especialista em Geoprocessamento farão jus à
Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade de
Recursos Hídricos – GDRH, observando-se a
seguinte composição e limites:
I – a partir de 1º de dezembro de 2005
até 31 de dezembro de 2005:
a) até vinte e dois por cento, incidentes sobre o vencimento em decorrência dos
resultados da avaliação de desempenho individual;
b) até vinte e nove por cento, incidentes
sobre o maior do cargo, em decorrência dos
resultados da avaliação institucional.
II – a partir de 1º de janeiro de 2006:
a) até trinta e cinco por cento, incidentes sobre o vencimento em decorrência dos
resultados da avaliação de desempenho individual; e
b) até quarenta por cento, incidentes
sobre o maior do cargo, em decorrência dos
resultados da avaliação institucional.”(NR)
Art. 7º O art. 12 da Lei nº de 10.862, de 20 de
abril de 2004, a seguinte redação:
“Art. 12 .................................................
§ 1º A ..................................................
I – até 31 de dezembro de 2005:
a) até trinta por cento, incidentes sobre o
vencimento básico decorrência dos resultados
da avaliação de desempenho individual; e
b) até vinte e cinco por cento, incidentes
sobre o maior do cargo, em decorrência dos
resultados da avaliação institucional;
II – a partir de 1º de janeiro de 2006:
a) até quarenta e oito por cento, incidentes sobre o vencimento básic3o do servidor
em decorrência dos resultados da avaliação
de desempenho individual; e vencimento básico institucional.
b) até quarenta e três por cento, incidentes sobre o maior do cargo, em decorrência dos
resultados da avaliação institucional.
......................................................”(NR)
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Art. 8º Os Anexos I a V da Lei nº 10.871, de
2004, passam a vigorar com a redação do Anexo I a
V desta lei.
Art. 9º Os Quadros b e c do Anexo I e o Anexo
II da Lei nº 11.182, de 2005, passam a vigorar com a
redação constante dos Anexos VI e VII desta lei.
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar, até 31 de março de 2007, observada a disponibilidade orçamentária, os contratos temporários ﬁrmados com base no art. 81-A da Lei nº 8.884, de 11
de junho de 1994 ou no art. 30, incluindo o § 7º da Lei
nº 10.871, de 2004.
§ 1º Ato do Ministro de Orçamento e Gestão estabelecerá cronograma, estabelecido no caput, para
o provimento de cargos as necessidades das respectivas entidades.
§ 2º A prorrogação de que trata o caput ﬁca condicionada à autorização mediante ato do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que
estabelecerá o período de vigência das respectivas
prorrogações, bem como à adequação ao cronograma
a que se refere o § 1º.
Art. 11. Ficam criados, no Serviço Exterior Brasileiro, quatrocentos cargos efetivos da Carreira de
Diplomata, regidos pela Lei nº 7.501, de 27 de junho
de 1986, passando o Anexo da Lei nº 7.501, de 1986,
a vigorar na forma do Anexo VIII desta lei.
Art. 12. Ficam criados, nas Carreiras de Pesquisa
em Ciência e Tecnologia; de Desenvolvimento Tecnológico; e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura
em Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691,
de 28 de julho de 1993, distribuídos pelas respectivas
Carreiras na forma dos Anexos IX, X e XI desta Lei:
I – quatrocentos e quarenta cargos no
Quadro de Pessoal de Propriedade Industrial
– INPI;
II – quinhentos e oitenta cargos no Quadro de Pessoal do Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – INMETRO;
III – mil cargos no Quadro de Pessoal da
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ.
Art. 13. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo, os seguintes cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores – DAS: dez
DAS-5; vinte e nove DAS-4; trinta DAS-3; trinta DAS-2;
trinta e nove DAS-1; e cinqüenta e três Funções Gratiﬁcadas – FG-1.
Art. 14. A implementação do disposto nesta Lei
no tocante à criação de cargos públicos e de funções
gratiﬁcadas observará o que determinam o art. 169 da
Constituição e as normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
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Art. 15. O Poder Executivo encaminhará projeto
de lei ao Congresso Nacional, no prazo de trezentos
e sessenta dias a contar da data de publicação desta
Lei, dispondo sobre o reenquadramento remuneratório dos servidores públicos federais redistribuídos às
agências reguladoras.
Art. 16. Os arts. 4º e 23 da Lei nº 9.074, de 7 de
julho de vigorar com a seguinte redação, ﬁcando o parágrafo único do art. 23 transformado em § 1º:
“Art. 4º ... ...............................................
..............................................................
§ 6º Não se aplica o disposto no § 5º deste artigo às concessionárias, permissionárias e
autorizadas de distribuição e às cooperativas
de eletriﬁcação rural:
I – ... ......................................................
II – no atendimento ao seu mercado próprio, desde que seja inferior a 500 (quinhentos)
GWh/ano e a totalidade da energia gerada seja
a ele destinada;
........................................................... ...
......................................................”(NR)
§ 1º Constatado, em processo administrativo, que a cooperativa exerce, em situação de
fato ou com base em permissão anteriormente
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outorgada, atividade de comercialização de
energia elétrica a público indistinto, localizado
em sua área de atuação, é facultado ao poder concedente promover a regularização da
permissão, preservado o atual regime jurídico
próprio das cooperativas.
§ 2º O processo de regularização das cooperativas de eletriﬁcação rural será deﬁnido
em regulamentação própria, preservando suas
peculiaridades associativistas.” (NR)
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, respeitando-se, em relação ao art. 1º, no
ponto em que dá nova redação ao art. 29 da Lei nº
10.871, de 2004, o disposto no inciso III, alíneas b e
c, do art. 150 da Constituição Federal.
Art. 18. Revogam-se os incisos II, III e IV do art.
2º da Lei nº 5.989, de 17 de dezembro 1973; o art. 3º
e o Anexo da Lei nº 9.888, de 8 de dezembro de 1999;
o § 1º do art. 12 da Lei nº 10.768, de 19 de dezembro
de 2003; os arts. 23 e 24 da Lei nº 11.094, de 13 de
janeiro de 2005; e as seguintes linhas do Anexo III da
Lei nº 11.182, de 2005:
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 270, DE 2005
Abre crédito extraordinário, em favor
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Presidência da República, dos
Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor global
de R$825.909.968,00 (oitocentos e vinte e
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cinco milhões, novecentos e oito mil, novecentos e sessenta e oito reais), para os
ﬁns que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da
Presidência da República, dos Ministérios da Fazenda
e da Integração Nacional e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor global de
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R$825.908.968,00 (oitocentos e vinte e cinco milhões,
novecentos e oito mil, novecentos e sessenta e oito
reais), para atender às programações constantes do
Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º desta lei decorrem de:
I – superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2004, no valor de
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R$705.108.968,00 (setecentos e cinco milhões, cento
e oito mil, novecentos e sessenta e oito reais); e
II – anulação parcial de dotações orçamentárias,
no valor de R$120.800.000,00 (cento e vinte milhões
e oitocentos mil reais), conforme indicado no Anexo
II desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 270, DE 2005
Abre crédito extraordinário, em favor
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Presidência da Republica, dos
Ministérios da Fazenda e da Integração
Nacional e de Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor global
de R$825.908.968,00, para os ﬁns que especiﬁca.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, combinando com o § 3º do
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art. 167, da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da
Presidência da Republica, dos Ministérios da fazenda
e da Integração Nacional e de Transferências a Estados, Distrito Federal e municípios, no valor global de
R$825,908.068,00 (oitocentos e vinte e cinco milhões,
novecentos e oito mil, novecentos e sessenta e oito
reais), para atender às programações constantes do
Anexo I desta Medida Provisória.
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Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorre de:
I – superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2004,
no valor de R$705.108.968,00 (setecentos e
cinco milhões, cento e oito mil, novecentos e
sessenta e oito reais); e
II – anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$120.800.000,00

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

(cento e vinte milhões e oitocentos mil reais),
conforme indicado no Anexo II desta Medida
Provisória.
Art. 3º Esta medida provisória entra em vigor no
data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 2005; 184º da Independência e 117º da Republica. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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MENSAGEM Nº 864, DE 2005
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências
o texto da Medida Provisória nº 270, de 15 de dezembro de 2005, que “Abre crédito extraordinário,
em favor da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, da Presidência da República, dos Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional e de
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor global de R$825.908.968,00, para
os fins que especifica”.
Brasília, 15 de dezembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
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EM Nº 3 15/2005/MP
Brasília, 15 de dezembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar proposta de Medida Provisória que abre crédito extraordinário, no valor global de R$825.908.968,00 (oitocentos e
vinte e cinco inilih6es, novecentos e oito mil, novecentos
e sessenta e oito reais), em favor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Presidência da República,
dos Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional e de
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios.
2. A solicitação visa a adequar o orçamento vigente daqueles Órgãos, conforme demonstrado a
seguir:
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3. Com relação à Câmara dos Deputados e ao
Senado Federal o crédito proposto destina-se a complementar os valores necessários para pagamento da
folha de pessoal e encargos sociais referente ao mês
dezembro, em virtude da incorporação de acréscimos
salariais não previstos quando da elaboração do orçamento corrente.
4. O crédito em favor da Presidência da República
destina-se a ações de aceleração da aprendizagem de
jovens e adultos, em razão do ingresso dos alunos passíveis de atendimento por meio de auxílio ﬁnanceiro ter
sido alterado por solicitação dos Municípios parceiros
do ProJovem, para ajuste em seus cronogramas, o que
ocasionou a necessidade de manutenção das atuais
ações relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem aos 200.000 jovens, nas 26 capitais dos estados
brasileiros e no Distrito Federal.
5. No Ministério da Fazenda, o crédito objetiva
viabilizar o pagamento dos serviços prestados pelo
Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO à Secretaria da Receita Federal com sistemas
Informatizados, ressaltando que não há mais dotação
na ação orçamentária correspondente para fazer face
ao pagamento de passivo nem à renovação contratual, o que pode pôr em risco serviços essenciais do
governo como os sistemas de arrecadação federal,
o IRPF, IRPJ, Receitanet, entre outros.
6. No que concerne ao Ministério da Integração
Nacional, os recursos destinam-se à implantação do
Sistema de Abastecimento de Água do Rio Pratagy,
no Estado de Alagoas, tendo em vista a ocorrência
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dê suspensões freqüentes dos serviços de abastecimento de água nos bairros de maior densidade
populacional da cidade de Maceió, tais domo o de
Ponta Verde, Jatiúca, Mangabeiras, Jacintinho e
Feitosa. Apesar dos esforços já efetuados na execução de medidas para evitar o iminente colapso
do sistema de abastecimento de água local não foi
obtido êxito, sendo necessária a intervenção imediata da União.
7. No âmbito de Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios, o crédito destina-se a atender
passivos da União com o Estado do Mato Grosso, referente a despesas com inativos e pensionistas, em
conformidade com o art. 27 da Lei Complementar nº
31, de 11 de outubro de 1977.
8. A urgência e a relevância da medida justiﬁcase tendo em vista que o não atendimento do referido
crédito poderá:
a) inviabilizar a retribuição devida aos
servidores do Poder Legislativo e a compensação ao Estado do Mato Grosso, incorrendo
o Poder Público em descumprimento de obrigações legais da União;
b) implicar em interrupção das ações
destinadas ao atendimento de parcela da população jovem do país atendida pelo ProJovem – Programa Nacional de Inclusão de Jovens, programa emergencial e experimental,
instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho
de 2005;
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c) acarretar a paralisação de serviços
essenciais, tais como os sistemas de arrecadação e auditoria de tributos federais, o que
resultaria em comprometimento do ingresso
de recursos tributários previstos colocando
em risco a sustentabilidade da gestão ﬁscal
pelo Tesouro Nacional; e
d) comprometer a saúde e a segurança
hídrica da população, pelo consumo indevido de águas não tratadas, além dos reﬂexos
negativos à economia local, em particular à
atividade turística local.
9. O presente crédito viabilizar-se-á com recursos
oriundos de superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço
Patrimonial da União do exercício de 2004 e de anulação parcial de dotações orçamentárias, estando em
conformidade com o disposto no art. 62, combinado
com o § 3º do art. 167, da Constituição.
10. Segundo os órgãos envolvidos os cancelamentos propostos não afetarão o atendimento de suas
programações, uma vez que foram decididos em função de suas capacidades de execução.
11. Nessas condições, e tendo em vista a urgência e relevância da matéria, submeto à deliberação de
Vossa Excelência a anexa proposta de Medida Provisória, que visa a efetivar a abertura do referido crédito
extraordinário.
Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
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OF. Nº 73/06/OS/GSE
Brasília, 2 de fevereiro de 2006
A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Moraes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Assunto: envio de MPv para apreciação
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetida à consideração do Senado Federal, a inclusa
Medida Provisória nº 270, de 2005, do Poder Executivo, aprovada na Sessão Plenária do dia 31-1-06, que
“Abre crédito extraordinário, em favor da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, da Presidência da República, dos Ministérios da Fazenda e da Integração
Nacional e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor global de R$825.908.968,00
(oitocentos e vinte e cinco milhões, novecentos e oito
mil, novecentos e sessenta e oito reais), para os ﬁns
que especiﬁca.”, conforme o disposto no art. 62 da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
2. Encaminho, em anexo, o processado da referida Medida Provisória e os autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados.
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NOTA TÉCNICA S/N, DE 2005
Brasília, 21 de dezembro de 2005
Assunto: Subsídios para apreciação da Medida Provisória nº 270, de 15 de dezembro de 2005, que “Abre
crédito extraordinário, em favor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Presidência da República,
dos Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional
e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor global de R$825.908.968,00, para
os ﬁns que especiﬁca”.
Interessado: Comissão Mista de Medida Provisória
I – Introdução
A presente Nota Técnica atende à determinação
constante do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002-CN,
que estabelece, ipsis verbis:
Art. 19. O órgão de consultoria e assessoramento orçamentário da Casa a que pertencer
o Relator de Medida Provisória encaminhará
aos Relatores e à Comissão, no prazo de 5
(cinco) dias de sua publicação, nota técnica
com subsídios acerca da adequação ﬁnanceira
e orçamentária de Medida Provisória.
Com base no art. 62 da Constituição Federal, o
Presidente da República adotou e submete ao Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 158/2005CN (nº 824/2005, na origem), a Medida Provisória nº
270, de 15 de dezembro de 2005, que “Abre crédito
extraordinário, em favor da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal, da Presidência da República, dos
Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional e de
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios,
no valor global de R$ 825.908.968,00, para os ﬁns que
especiﬁca”, conforme resumido a seguir:
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As dotações para a Câmara dos Deputados, para
o Senado Federal e para o Prodasen, perfazendo o valor total de R$357.708.968,00, têm por objetivo atender
a despesa com pessoal e encargos sociais, conforme
discriminado no Anexo 1 correspondente a cada unidade orçamentária. Também se destina ao pagamento
de despesa com pessoal e encargos sociais, a dotação
alocada à unidade orçamentária 73101 – Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda –, no valor de
R$130.000.000,00, beneﬁciando servidores inativos
e pensionistas do Estado de Mato Grosso, conforme
prevê o art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977.
Em todos esses casos, trata-se de despesa de caráter obrigatória.
Já as dotações alocadas ao Gabinete da Presidência da República, ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (FUNDAF) e ao Ministério da Integração Nacional
destinam-se ao atendimento de despesa de custeio
(GND-3), sob gestão da Presidência da República e do
FUNDAF, e de investimento (GND-4) – esta sob administração do Ministério da Interação Nacional.
A Exposição de Motivos, que acompanha a medida provisória, assim justiﬁca a abertura do crédito
extraordinário:
i) na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, “o crédito proposto destina-se
a complementar os valores necessários para
pagamento da folha de pessoal e encargos
sociais referente ao mês de dezembro, em
virtude da incorporação de acréscimos salariais não previstos quando da elaboração do
orçamento corrente”;
ii) na Presidência da República, “destina-se a ações de aceleração da aprendizagem de jovens e adultos, em razão do ingresso dos alunos passíveis de atendimento por
meio de auxílio ﬁnanceiro ter sido alterado por
solicitação dos Municípios parceiros do ProJovem, para ajuste em seus cronogramas, o
que ocasionou a necessidade de manutenção
das atuais ações relacionadas ao processo
de ensino-aprendizagem aos 200.000 jovens,
nas 26 capitais dos estados brasileiros e no
Distrito Federal”;
iii) no Fundaf, unidade vinculada ao Ministério da Fazenda, “o crédito objetiva viabilizar o pagamento dos serviços prestados pelo
Serviço Federal de Processamento de Dados
– SERPRO, à Secretaria da Receita Federal
com sistemas Informatizados, ressaltando que
não há mais dotação orçamentária correspondente para fazer face ao pagamento de passivo
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nem à renovação contratual, o que pode pôr
em risco serviços essenciais do governo com
os sistemas de arrecadação federal, o IRPF,
IRPJ, Receitanet, entre outros”;
iv) no Ministério da Integração Nacional,
“os recursos destinam-se à implementação
do Sistema de Abastecimento de Água do
Rio Pratagy, no Estado de Alagoas, tendo em
vista a ocorrência de suspensões freqüentes
dos serviços de abastecimento de água nos
bairros de maior densidade populacional da
cidade de Maceió, tais como o de Ponta Verde, Jatiúca, Mangabeiras, Jacintinho e Feitosa.
Apesar dos esforços já efetuados na execução
de medidas para evitar o iminente colapso do
sistema de abastecimento de água local não
foi obtido êxito, sendo necessária a intervenção imediata da União”.
v) no âmbito das Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios-Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda – “o
crédito destina-se a atender passivos da União
com o Estado de Mato Grosso, referente a despesas com inativos e pensionistas, em conformidade com o art. 27 da Lei Complementar nº
(ilegível) de 11 de outubro de 1977”.
Os recursos para viabilizarem o crédito provêm
do superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2004, no valor de
R$705.108.968,00, e de anulação parcial de dotações
orçamentárias, no valor de R$120.800.000,00.
2 – Subsídios Acerca da Adequação
Financeira e Orçamentária
O exame da compatibilidade e da adequação orçamentária e ﬁnanceira das medidas provisórias, na forma
preconizada pelo citado art. 5º, § 1º, da referenciada
Resolução, “abrange a análise da repercussão sobre a
receita ou a despesa pública da União e da implicação
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e
ﬁnanceiras vigentes, em especial a conformidade com
a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias
e a lei orçamentária da União”.
Em primeiro lugar, cabe registrar que há regra
constitucional para a edição de medida provisória.
Essa regra veda o tratamento, por intermédio desse
tipo de medida, de matéria relativa a “planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos
adicionais e suplementares (...)”. Estão ressalvadas, no
caso particular de tais matérias, apenas as hipóteses
em que se tratar da “abertura de crédito extraordinário
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(....) para atender a despesas imprevisíveis e urgentes,
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou
calamidade pública (...)”. É a exceção que eclode da
combinação do art. 62 com o § 3º do art. 167, ambos
da Constituição.
O exame da programação de trabalho contemplada pela MP nº 270/05 conduz a esta conclusão indubitável: não se trata, nessa MP nº 270/05, de despesas
imprevisíveis e urgentes, como as que decorreriam de
guerra, comoção interna ou calamidade pública.
Observe-se que o crédito, na parte relativa às
despesas com pessoal e encargos sociais, poderia,
perfeitamente, ter sido solicitado por meio de projeto de
lei, na medida em que a regra geral para encaminhamento desses projetos de lei até o dia 15 de outubro,
conforme estipula o § 1º do art. 65 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2005 (LDO/2005), excepciona as
situações que demandam a abertura de crédito para
atender a despesas obrigatórias de caráter constitucional ou legal, a teor do § 4º do mesmo art. 65.
Sobre as demais despesas, que não as de pessoal, estas não encontrariam abrigo na norma legal
mencionada, para serem contempladas em projeto
de lei, em face da extemporaneidade da proposição,
conforme se viu acima.
Portanto, sob a ótica dos pressupostos constitucionais de urgência e imprevisibilidade, a MP em apreço
não reúne as condições necessárias à sua admissibilidade. A única característica em comum com o gênero
“medida provisória” é a de propiciar o mais célere dos
meios para a conversão de matéria orçamentária comum em ato com força legal.
Fica, pois, cabalmente demonstrado que, em
não se tratando de despesas imprevisíveis, como as
exempliﬁcadas acima, a modalidade de crédito adequada para as programações contempladas pela medida provisória seria a prevista no inciso I do art. 41
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, qual seja,
o crédito suplementar, o qual tem como característica
reforçar despesas insuﬁcientemente dotadas na lei
orçamentária anual.
No caso vertente, como se pode observar, a modalidade de crédito extraordinário revela-se uma excrescência da condução dos procedimentos que orientam
a ﬁel execução da lei orçamentária anual, haja vista
que, conforme entendimento já esposado nesta Nota
Técnica, a MP nº 270/05 não veicula matéria relacionada a despesa imprevisível, ainda que sua urgência
possa ser discutida, tampouco ações que se originem
da ocorrência de fatos tão graves quanto a guerra, a
comoção interna ou a calamidade pública.
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3 – Conclusão
Em vista dos comentários feitos, é ineludível a
conclusão de que a matéria de que se trata não atende
aos requisitos necessários à sua veiculação por intermédio de medida provisória. Não há imprevisibilidade
nas despesas por ela abrigadas, conforma procurou-se
demonstrar de forma eloqüente, sendo difícil – para não
dizer impossível – estabelecer-lhe o paralelismo com
as ocorrências que, na dicção constitucional, poderiam
dar ensejo a uma medida desse gênero, quais sejam:
a guerra, a comoção interna ou a calamidade pública,
além de corriqueiramente classiﬁcável na programação
de trabalho das unidades orçamentárias.
Conforme foi exposto, em se tratando de despesas
com pessoal e encargos sociais, despesas essas que
exibem caráter obrigatório, a regra exceptiva do § 4º do
art. 65 da LDO/2005, ampara o envio de projeto de lei
fora do prazo constante do § 1º do mesmo art. 65.
Do ponto de vista da técnica orçamentária, entretanto, poder-se-ia proceder à adequação do presente crédito
extraordinário às normas vigentes, por meio do desmembramento do seu teor em dois projetos de lei de conversão: um, suplementando as dotações alocadas à Câmara
dos Deputados, ao Senado Federal e às Transferências a
Estados, Distrito Federal e Municípios – Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda; outro, suplementando
as dotações relacionadas com custeio e investimento.
São esses os subsídios que nos cabe oferecer
sobre a matéria. – Antonio Augusto Bezerra Ribeiro,
Consultor-Geral Adjunto de Orçamentos/SF.
PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 270, DE 2005, PROFERIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM
SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA DE
PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO.
O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB-AP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, parecer da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização à Medida
Provisória nº 270, de 2005, que abre crédito extraordinário no valor de 825 milhões 908 mil e 968 reais, em
favor da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da
Presidência da República, dos Ministérios da Fazenda e
da Integração Nacional e de transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, para os ﬁns que especiﬁca,
encaminhada a esta Casa pelo Poder Executivo.
Sr. Presidente, vou abreviar a leitura do relatório, haja vista que o parecer já foi distribuído aos Lideres.
Passo, portanto, á leitura do voto.
Voto do Relator.
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O art. 2º, § 6º, da Resolução nº 1, de 2002, do
Congresso Nacional, estabelece que compete à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO o exame e a emissão de parecer à medida
provisória que abra crédito extraordinário, conforme o
art. 62 e o art. 167, § 3º, da Constituição Federal.
Consoante o art. 5º da Resolução, combinado
com o art. 6º, §§ 1º e 2º, a Comissão deve emitir parecer único, manifestando-se sobre a matéria, em itens
separados, quanto aos aspectos constitucional, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência,
de mérito, de adequação ﬁnanceira e orçamentária e
sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1º do
art. 2º – além de apreciar as emendas apresentadas no
prazo regimental –, os quais passamos a examinar.
Exame do aspecto constitucional – pressupostos
de relevância e urgência.
A relevância e urgência da dotação destinada
aos órgãos constantes do crédito estão registradas
na Exposição de Motivos anteriormente citada, cujos
tópicos relevantes redundam em justiﬁcar Õ atendimento de despesas obrigatórias, tais como: pagamento de despesa de pessoal afeta aos órgãos do Poder
Legislativo, e a suprir despesas consideradas como
necessárias à continuidade de serviços essenciais,
como a manutenção dos sistemas de arrecadação e
auditoria de tributos federais.
Quanto a esse particular, há que relacionar que
a norma constitucional que regulamenta a abertura
de créditos extraordinários estabelece que somente
as possibilidades enumeradas no art. 167, § 3º, poderão suscitar a edição de medida provisória para
atendimento das despesas consideradas imprevisíveis e urgentes.
Assim, é nosso entendimento que, quanto à urgência, nada há a obstar em relação à edição da medida provisória em apreço, ao passo que, quanto à
imprevisibilidade requerida, os argumentos apresentados por meio da Exposição de Motivos não atendem,
a rigor, à exigibilidade constitucional, haja vista que
tanto as despesas de pessoal, ainda que sejam de
caráter obrigatório, quanto as demais contempladas
no crédito poderiam ter sido solicitadas por projeto de
lei, conforme os prazos indicados no § 1º do art. 65 das
diretrizes orçamentárias para o ano de 2005.
Exame da adequação ﬁnanceira e orçamentária.
Consoante o § 1º do art. 5º da Resolução nº 01,
de 2002, “o exame de compatibilidade e adequação
orçamentária e ﬁnanceira das medidas provisórias
abrange a análise da repercussão sobre a receita ou
despesa pública da União e da Implicação quanto ao
atendimento das normas orçamentárias e ﬁnancei-
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ras vigentes, em especial a conformidade com a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei do
Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e
também a Lei Orçamentária da União”.
Os recursos para o pagamento da dotação foram
especiﬁcados na Medida Provisória, provenientes do
superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial
da União do exercício de 2004 e de anulação parcial
da reserva de contingência, e não contrariam a Lei de
Responsabilidade Fiscal. – Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000.
Nossa análise da Medida Provisória nos permite
concluir que ela não contraria os dispositivos constitucionais ou os preceitos legais pertinentes, em particular
no que diz respeito à sua compatibilidade com o Plano Plurianual de 2004 a 2007 – Lei nº 10.933, de 11
de agosto de 2004 – ou com suas alterações; com as
disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2005 – Lei nº 10.934, de 31 de agosto de 2004– e da
Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 ou com a sua adequação
à Lei Orçamentária para 2005 – Lei nº 11.100, de 25
de janeiro de 2005.
Veriﬁcação do cumprimento da exigência prevista no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002, do
Congresso Nacional.
O § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, do Congresso
Nacional, de 2002, prevê que “no dia da publicação da
Medida Provisória no Diário Oﬁcial da União, seu texto
será enviado ao Congresso Nacional, acompanhado
da respectiva Mensagem e de documento expondo a
motivação do ato”.
A Exposição de Motivos nº 0315/2005, do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, acerca do
envio de documento expondo a motivação da edição
da medida provisória.
Exame do mérito.
Uma vez que as despesas previstas na Medida Provisória são de importância signiﬁcativa para a
manutenção de serviços essenciais e ao pagamento de despesas obrigatórias, além de que a sua não
conversão poderia acarretar prejuízos a parcela da
população, como o comprometimento da saúde e a
segurança hídrica da população atendida pelo Ministério da Integração Nacional, pelo consumo indevido
de águas não tratadas, conforme enfatiza a Exposição
de Motivos, entendemos ser meritória a edição da Medida Provisória.
Exame das emendas apresentadas.
À presente Medida Provisória foram apresentadas
24 emendas propondo remanejar recursos no âmbito do
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Ministério da Integração Nacional. Em que pese o mérito
apresentado nas respectivas emendas, não podemos
acolhê-las, tendo em vista as razões apresentadas na
Exposição de Motivos, que indica quais conseqüências
poderão advir caso a programação indicada pelo Executivo não possa ser implementada.
Sr. Presidente, Srªs e Sr. Parlamentares, por todo
o exposto, somos pela aprovação da Medida Provisória nº 270, de 2005, na forma apresentada pelo Poder
Executivo, com a conseqüente rejeição das emendas
apresentadas.
É o parecer.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA
PARECER Nº, DE 2006–CN
Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre
a Medida Provisória nº 270, de 2005, que
abre crédito extraordinário, no valor de
R$825.908.968,00, em favor da amara dos
Deputados, do Senado Federal, da Presidência da República, dos Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional e de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, para os ﬁns que especiﬁca.
Encaminhado: Poder Executivo.
I – Relatório
Com base no art. 62 da Constituição Federal, o
Presidente da República adotou e submete ao Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº
158/2005—CN (nº 824/2005, na origem), a Medida
Provisória nº 270, de 15 de dezembro de 2005, que
Abre crédito extraordinário, em favor da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, da Presidência da República, dos Ministérios da Fazenda e da Integração
Nacional e de Transferências a Estados, Distrito Federal
e Municípios, no valor global de R$825.908.968,00, para
os ﬁns que especiﬁca”, conforme resumido a seguir:
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As datações para a Câmara dos Deputados, para
o Senado Federal e para o PRODASEN, perfazendo
o valor total de R$357,708.968,00, têm por objetivo
atender a despesa com pessoal e encargos sociais,
conforme discriminado no Anexo I correspondente a
cada unidade orçamentária. Também se destina ao
pagamento de despesa com pessoal e encargos sociais, a dotação alocada à unidade orçamentária 73101
– Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
–, no valor de R$130.000.000,00, beneﬁciando servidores inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso,
conforme prevê o art. 27 da Lei Complementar nº 31,
de 1977. Em todos esses casos, trata-se dê despesa
de caráter obrigatória.
Já as datações alocadas ao Gabinete da Presidência da República, ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (FUNDAF) e ao Ministério da Integração Nacional
destinam-se ao atendimento de despesa de custeio
(GND-3), sob gestão da Presidência da República e do
FUNDAF, e de investimento (GND-4) – esta sob administração do Ministério da Interação Nacional.
A Exposição de Motivos nº 00315/2005/MP, que
acompanha a medida provisória, assim justiﬁca a abertura do crédito extraordinário:
1) na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, “o crédito proposto destina-se a complementar
os valores necessários para pagamento da folha de
pessoal e encargos sociais referente ao mês de dezembro, em virtude da incorporação de acréscimos
salariais não previstos quando da elaboração do orçamento corrente”;
2) na Presidência da República, “destina-se a
ações de aceleração da aprendizagem de jovens e
adultos, em raio do ingresso dos alunos passíveis de
atendimento por meio de auxilio ﬁnanceiro ter sido
alterado por solicitação dos Municípios parceiros do
ProJovem, para ajuste em seus cronogramas, o que
ocasionou a necessidade de manutenção das atuais
ações relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem aos 200.000 jovens, nas 26 capitais dos estados
brasileiros e no Distrito Federal”;
3) no FUNDAF, unidade vinculada ao Ministério da
Fazenda, “o crédito objetiva viabilizar o pagamento dos
serviços prestados pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, à Secretaria da Receita
Federal com sistemas Informatizados, ressaltando que
não há mais dotação orçamentária correspondente para
fazer face ao pagamento de passivo nem à renovação
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contratual, o que pode pôr em risco serviços essenciais
do governo com os sistemas de arrecadação federal,
o IRPF, IRPJ, RECEITANET, entre outros”;
4) no Ministério da Integração Nacional, “os recursos destinam-se à implementação do Sistema de
Abastecimento de Água do Rio Pratagy, no Estado de
Alagoas, tendo em vista a ocorrência de suspensões
freqüentes dos serviços de abastecimento de água
nos bairros de maior densidade populacional da cidade de Maceió, tais como o de Ponta Verde, Jatiúca,
Mangabeiras, Jacintinho e Feitosa. Apesar dos esforços já efetuados na execução de medidas para evitar
o iminente colapso do sistema de abastecimento de
água local não foi obtido êxito, sendo necessária a intervenção imediata da União”;
5) no âmbito das Transferências a Estados, Distrito
Federal e Municípios – Recursos sob Supervisão do
Ministério da Fazenda – “o crédito destina-se a atender passivos da União com o Estado de Mato Grosso,
referente a despesas com inativos e pensionistas, em
conformidade com o art. 27 da Lei Complementar nº
31, de 11 de outubro de 1977”.
O Executivo oferece como fonte de ﬁnanciamento
os recursos advindos do superávit ﬁnanceiro apurado no
Balanço Patrimonial da União do exercício de 2004, no
valor de R$705.108.968,00, e de anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 120.800.060,00.
E o relatório.
II – Voto do Relator
O art. 2º, § 6º, da Resolução nº 1, de 2002-CN,
estabelece que compete à Comissão Mista de Planos
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO o exame
e a emissão de parecer à medida provisória que abra
crédito extraordinário, conforme art. 62 e art. 167, § 3º,
da Constituição Federal.
Consoante o art. 5º da Resolução, combinado
com o art. 6º, §§ lº e 2º, a Comissão deve emitir parecer único, manifestando-se sobre a matéria, em itens
separados, quanto aos aspectos constitucional, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência,
de mérito, de adequação ﬁnanceira e orçamentária e
sobre o cumprimento da exigência prevista no § lº do
art. 2º, além da apreciação sobre as emendas apresentadas no prazo regimental, os quais passamos a
examinar.
II.1. Exame do aspecto constitucional – pressupostos de relevância e urgência
A relevância e urgência da dotação destinada
aos Órgãos constantes do Crédito estão registradas
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na E.M. anteriormente citada, cujos tópicos relevantes redundam em justiﬁcar o atendimento de despesas obrigatórias, tais como pagamento de despesas
de pessoal afetas aos órgãos do Poder Legislativo, e
a suprir despesas consideradas como necessárias à
continuidade de serviços essenciais, como a manutenção dos sistemas de arrecadação e auditoria de
tributos federais.
Quanto a este particular há que relacionar que a
norma constitucional, que regulamenta a abertura de
Créditos Extraordinários, estabelece que somente as
possibilidades enumeradas no art. 167, § 3º poderão
suscitar a edição de medida provisória para atendimento das despesas consideradas como imprevisíveis e urgentes.
Assim, é nosso entendimento que, quanto à urgência, nada há obstar em relação à edição da Medida
Provisória em apreço, ao passo que, quanto à imprevisibilidade requerida os argumentos apresentados por
meio da Exposição de Motivos não atendem, a rigor,
à exigibilidade constitucional, haja vista que tanto as
despesas de pessoal, ainda que sejam despesas de
caráter obrigatório, quanto às demais contempladas
no crédito, poderiam ter sido solicitadas por projeto de
lei, conforme os prazos indicados no § 1º do art. 65 da
lei de diretrizes orçamentárias para 2005.
II.2. Exame da adequação ﬁnanceira e orçamentária
Consoante o § 1º art. 5º da Resolução nº 1/2002,
“O exame de compatibilidade e adequação orçamentária e ﬁnanceira das Medidas Provisórias abrange a
análise da repercussão sobre a receita ou a despesa
pública da União e da implicação quanto ao atendimento
das normas orçamentárias e ﬁnanceiras vigentes, em
especial a conformidade com a Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 a lei do plano plurianual,
a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária
da União.”
Os recursos para pagamento da dotação foram
especiﬁcados na Medida Provisória, provenientes do
superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial
da União do exercício de 2004 e de anulação parcial
da Reserva de Contingência, não contrariam a Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000).
Nossa análise da medida provisória conclui que
a mesma não contraria os dispositivos constitucionais
ou os preceitos legais pertinentes, em particular no
que diz respeito à sua compatibilidade com o Plano
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Plurianual 2004-2007 (Lei nº 10.933, de 11-8-2004)
ou com suas alterações; com as disposições da Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2005 (Lei nº 10.934, de
31-8-2004) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101, de 4-5-2000); ou com sua adequação à Lei Orçamentária para 2005 (Lei nº 11.100,
de 25-1-2005).
II.3. Veriﬁcação do cumprimento da exigência prevista
no § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN
O § 1º do art. 2º da Resolução nº 1-CN de 2002,
prevê que “No dia da publicação da Medida Provisória
no Diário Oﬁcial da União, o seu texto será enviado
ao Congresso Nacional, acompanhado da respectiva Mensagem e de documento expondo a motivação
do ato.”
A Exposição de Motivos (EM) nº 00315/2005/MP,
do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, supre a exigência prevista no § 1º do art. 2º
da Resolução nº 1, de 2002-CN acerca do envio de
documento expondo a motivação da edição da medida provisória.
II.4. Exame do mérito
Uma vez que as despesas previstas na MP são
de importância signiﬁcativa para a manutenção de serviços essenciais e ao pagamento de despesas obrigatórias, além de que a sua não conversão poderia
acarretar prejuízos à parcela da população, como o
comprometimento da saúde e a segurança hídrica da
população atendida pelo Ministério da Integração Nacional, pelo consumo indevido de águas não tratadas,
conforme enfatiza a E.M, entendemos ser meritória a
edição da MP.
II.5. Exame das emendas apresentadas
À presente Medida Provisória foram apresentadas
24 emendas propondo remanejar recursos no âmbito
do Ministério da Integração Nacional.
Em que pese o mérito apresentado nas respectivas emendas não podemos acolhêlas tendo em vista
as razões apresentadas na E.M., à qual indica quais
conseqüências poderão advir caso a programação indicada pelo Executivo não possa ser implementada.
Por todo o exposto, somos pela aprovação da
medida provisória nº 270/2005, na forma apresentada pelo Poder Executivo, rejeitando-se as emendas
apresentadas.
Sala da Comissão/2006. – Deputado Gervásio
Oliveira, Relator.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 271, DE 2005
Autoriza a União a prestar auxílio ﬁnanceiro complementar aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, com o objetivo de
fomentar as exportações do País.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a União autorizada a entregar aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o montante de R$900.000.000,00 (novecentos milhões de
reais), referente ao exercício de 2005, com o objetivo
de fomentar as exportações do País, de acordo com os
critérios, prazos e condições previstos nesta Lei.
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Art. 2º O montante previsto no art. 1º desta Lei
será distribuído a cada Estado, incluídas as parcelas
de Seus Municípios, e ao Distrito Federal proporcionalmente aos coeﬁcientes individuais de participação
discriminados no Anexo desta Lei.
Parágrafo único. O montante previsto no art.
1º desta Lei será entregue aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios em 2 (duas) parcelas de
R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões
de reais) cada uma, sendo a 1ª (primeira) em dezembro
de 2005 e a 2ª (segunda) em janeiro de 2006.
Art. 3º Do montante dos recursos que cabe a
cada Estado a União entregará diretamente ao próprio
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Estado 75% (setenta e cinco por cento) e aos seus
Municípios, 25% (vinte e cinco por cento)
Parágrafo único, O rateio das parcelas dos Municípios obedecerá aos coeﬁcientes individuais de participação na distribuição da parcela do ICMS de seus
respectivos Estados, a serem aplicados no exercício
de 2005.
Art. 4º Para a entrega dos recursos à unidade
federada, a ser realizada por uma das formas previstas no art. 5º desta Lei, serão obrigatoriamente considerados, pela ordem e até o montante total da entrega apurado no respectivo período, os valores das
seguintes dívidas:
I – contraídas com o Tesouro Nacional pela unidade federada, vencidas e não pagas, computadas
primeiro as da administração direta e depois as da
administração indireta;
II – contraídas pela unidade federada com garantia da União, inclusive dívida externa, vencidas e
não pagas, computadas inicialmente as da administração direta e posteriormente as da administração
indireta; e
III – contraídas pela unidade federada com. os
demais entes da administração federal, direta e indireta, vencidas e não pagas, computadas inicialmente
as da administração direta e posteriormente as da administração indireta.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, ato do Poder Executivo
Federal poderá autorizar:
I – a inclusão, como mais uma opção para efeito
da entrega dos recursos, e na ordem que determinar,
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do valor correspondente a título da respectiva unidade
federada na carteira da União, inclusive entes de sua
administração indireta, primeiro relativamente aos valores vencidos e não pagos e, depois, aos vincendos
no mês seguinte àquele em que serão entregues os
recursos; e
II – a suspensão temporária da dedução de dívida compreendida pelo disposto no inciso III do caput
deste artigo, quando não estiverem disponíveis, no
prazo devido, as necessárias informações.
Art. 5º Os recursos referentes a cada parcela,
a serem entregues à unidade federada, equivalentes
ao montante das dívidas apurado na farsa do art. 4º
desta Lei serão satisfeitos pela União das seguintes
formas:
I – entrega de obrigações do Tesouro Nacional,
de série especial, inalienáveis, com vencimento não
inferior a 10 (dez) anos, remunerados por taxa igual ao
custo médio das dívidas da respectiva unidade federada para com o Tesouro Nacional, com poder liberatório
para pagamento das referidas dívidas; ou
II – correspondente compensação.
Parágrafo único. Os recursos referentes a cada
parcela, a serem entregues à unidade federada, equivalentes à diferença positiva entre o valor total que lhe
cabe e o valor da dívida apurada nos termos do art. 4º
desta Lei e liquidada na forma do inciso II deste artigo
serão satisfeitos por meio de crédito, em moeda corrente, a conta bancária do beneﬁciário.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MENSAGEM Nº 915, DE 2005
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
da Medida Provisória nº 271, de 26 de dezembro de
2005, que “Autoriza a União a prestar auxílio ﬁnanceiro complementar aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, com o objetivo de fomentar as exportações do País”.
Brasília, 26 de dezembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Nº 172/2005 – MF
Brasília, 20 de dezembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. O Governo Federal vem perseguindo a meta
de fortalecimento de nossa economia e construindo
barreiras contra eventuais vulnerabilidades. Nesse
sentido, tem empreendido esforços visando alavancar
as exportações, fato que se evidenciou com o elevado superávit comercial do ano de 2004 e que vem se
repetindo no ano de 2005.
2. Os Estados e o Distrito Federal deixam de
arrecadar ICMS por conta da desoneração das exportações, motivo pelo qual foi instituída a compensação ﬁnanceira regulada pelo art. 31 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, com a
redação dada pela Lei Complementar nº 115, de 26
de dezembro de 2002, que disciplina a entrega de
recursos pela União aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios.
3. Adicionalmente, considerando que a obtenção
de expressivos resultados superavitários no comércio
exterior não decorre apenas dos esforços do Governo
Federal, mas da cooperação de todas as unidades da
federação e, considerando a relevância do tema para
os interesses do país e a necessidade de manutenção
desse esforço, o Governo Federal optou por premiar
o êxito obtido no ano de 2004, instituindo o Auxílio
Financeiro aos Estados Exportadores, mediante a
edição da Lei nº 11.131, de 1ºde julho de 2005, que
passou a entregar mensalmente aos entes federados,
montantes que totalizarão, no corrente ano, o valor de
R$900.000.000,00 (novecentos milhões de reais).
4. Importa registrar nosso entendimento de que
o modelo vigente de compensações e estímulos ao
esforço exportador dos Estados não está adequado.
Vislumbra-se, de fato, a necessidade de um novo
modelo de compensação aos Estados pela desoneração do ICMS das exportações, o qual deve levar
em conta seus ganhos com a tributação das importações, bem como a efetiva compensação dos expor-
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tadores pelos créditos ﬁscais do ICMS decorrentes
das exportações.
5. No entanto, constata-se que a equação desse tema é bastante complexa, demandando reforma
constitucional e envolvendo importantes questões relacionadas às receitas dos entes federados. O Ministério da Fazenda tem envidado grandes esforços junto aos Governos Estaduais para a elaboração de um
novo modelo, com vistas à sua oportuna submissão
ao Congresso Nacional.
6. Assim, até que se viabilize uma nova solução
permanente para o tema, veriﬁca-se a necessidade
de manter a atual linha de atuação. Nesse contexto,
justiﬁca-se que a União amplie o auxílio aos entes federados exportadores.
7. Nesse sentido, o Ministério da Fazenda propõe
a Vossa Excelência a edição de medida provisória, visando autorizar a União a entregar aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, referente ao exercício de 2005, novo montante de R$900.000.000,00
(novecentos milhões de reais), a título de complementação do auxílio ﬁnanceiro aos entes federados
exportadores.
8. A distribuição será feita em duas parcelas
no valor de R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de reais) cada, sendo a primeira no
corrente exercício e a segunda e última em janeiro
de 2006, ambas proporcionalmente aos coeﬁcientes
individuais de participação de cada unidade federada e estabelecidos no Anexo da Medida Provisória,
segundo entendimentos havidos com os Governos
Estaduais.
9. A implementação da medida permitirá a entrega
tempestiva de recursos às unidades federadas, cumprindo cronograma acordado com os Governos Estaduais e, via de conseqüência, contribuindo para a boa
execução de suas programações orçamentárias.
10. São essas, Senhor Presidente, as razões pelas
quais submeto à consideração de Vossa Excelência o
projeto de medida provisória anexo.
Respeitosamente, – Antonio Palocci Filho (Assinado eletronicamente)
OF. nº 109/06/PS-GSE
Brasília, 17 de fevereiro de 2006
A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Moraes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Assunto: envio de MPV para apreciação
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetida à consideração do Senado Federal, a inclusa

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Medida Provisória nº 271, de 2005, do Poder Executivo, aprovada na Sessão Plenária do dia 13-2-06, que
“Autoriza a União a prestar auxílio ﬁnanceiro complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de fomentar as exportações do
País.”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição
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Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
2. Encaminho, em anexo, o processado da referida Medida Provisória e os autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,
Pimeiro-Secretário.
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NOTA TÉCNICA Nº 22/2005
Subsídios acerca da adequação orçamentária e ﬁnanceira da Medida Provisória
nº 271, de 26 de dezembro de 2005.
I – Introdução
Com base no art. 62, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº
271, de 26 dezembro de 2005, que “Autoriza a União
a prestar auxílio ﬁnanceiro complementar aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de
fomentar as exportações do Pais”
A presente Nota Técnica atende a determinação
do art. 19 da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso
Nacional, o qual estabelece: “o órgão de consultoria e
assessoramento orçamentário da casa a que pertencer
o relator de medida provisória encaminhará aos relatores
e à comissão, no prazo de 5 (cinco) dias de sua publicação, nota técnica com subsídios acerca da adequação
ﬁnanceira e orçamentária de medida provisória”.
II – Síntese e Aspectos Relevantes
A Medida Provisória nº 271/2005 autoriza a União
a entregar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, referente ao exercício de 2005, o montante
de R$900 milhões, com o objetivo de fomentar as exportações do País.
Dispõe a MP que os recursos serão distribuídos aos
Estados e Municípios em duas parcelas de R$450 milhões,
sendo a primeira em dezembro de 2005 e a segunda em
janeiro de 2006, e levará em conta dívidas vencidas e
não pagas contraídas junto ao Tesouro Nacional e aos
demais entes da administração federal ou garantidas pela
União. Nesses casos, os recursos a serem entregues à
unidade federada, equivalentes ao montante das dívidas,
serão satisfeitos pela entrega de obrigações do Tesouro
Nacional ou pela compensação das dividas.
A Exposição de Motivos nº 172/2005 – MF, de 20
de dezembro de 2005, que acompanha a MP, esclarece que, apesar de os Estados e DF já serem compensados por perdas de arrecadação decorrentes da
desoneração do ICMS sobre produtos exportados
(matéria regulada pela Lei Complementar nº 87, de
13 de setembro de 1996, Lei Kandir), é oportuno para
o Governo Federal conceder auxilio aos entes federados com melhor desempenho exportador por meio de
uma transferência especíﬁca.
III – Compatibilidade e Adequação
Orçamentária e Financeira
O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002 – CN, que
“Dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional,
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das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da
Constituição Federal, e dá outras providências”, refere-se da seguinte forma ao exame de adequação orçamentária e ﬁnanceira: “O exame de compatibilidade
e adequação orçamentária e ﬁnanceira das Medidas
Provisórias abrange a análise da repercussão sobre a
receita ou a despesa pública da União e da implicação
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e
ﬁnanceiras vigentes, em especial a conformidade com
a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias
e a lei orçamentária da União.”
A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), no seu art. 16, §1º, estabeleceu
os seguintes conceitos sobre adequação e compatibilidade ﬁnanceira e orçamentária:
“1º Para os ﬁns desta Lei Complementar,
considera-se:
I – adequada com a lei orçamentária
anual a despesa objeto de dotação especiﬁca e suﬁciente, ou que esteja abrangida por
crédito genérico, de forma que somadas todas
as despesas da mesma espécie, realizadas e
a realizar, previstas no programa de trabalho,
não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II – compatível com o plano plurianual e a
lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que
se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e
não infrinja qualquer de suas disposições.”
A MP nº 271/2004 autoriza a concessão de auxílio
ﬁnanceiro a Estados e Municípios, o que, nos termos
do art. 25 da LRF, conﬁgura transferência voluntária
cuja concretização depende do cumprimento dos seguintes requisitos:
“Art. 25. ................................................
§ 1º São exigências para a realização de
transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:
I – existência de dotação especíﬁca;
II – VETADO
III – observância do disposto no inciso X
do art. 167¹ da Constituição;
IV – comprovação, por parte do beneﬁciário, de:
¹constituição Federal:
“Art. 167. São vetados:
.........................................................................................................
x – a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições ﬁnanceiras, para pagamento de
despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.”
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a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e ﬁnanciamentos devidos ao ente transferidor, bem como
quanto á prestação de contas de recursos
anteriormente dele recebidos;
b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde;
c) observância dos limites das dividas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em
restos a pagar e de despesa total com pessoal;
d) previsão orçamentária de contrapartida.
§ 2º É vedada a utilização de recursos transferidos em ﬁnalidade diversa da pactuada.
§ 3º Para ﬁns da aplicação das sanções
de suspensão de transferências voluntárias
constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação,
saúde e assistência social.” (Grifos Nossos)
Do ponto de vista do exame de adequação orçamentária e ﬁnanceira, cumpre mencionar que há na Lei
nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005 (Lei Orçamentária
para 2005), R$900 milhões alocados a título de “Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios para
compensação das Exportações – Reserva para Auxilio
Financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Fomento das Exportações’ classiﬁcados
como despesa “primária discricionária’. Dessa forma, não
vemos óbices ao repasse de R$450 milhões previsto
para o corrente exercício, haja vista os dados divulgados
pelo Banco Central do Brasil, mensalmente, indicarem
o cumprimento das metas ﬁscais estabelecidas para
2005 na Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004 (Lei de
Diretrizes Orçamentária para 2005– LDO/2005).
No que se refere, porém, aos recursos a serem
executados apenas em janeiro de 2006 (R$450 milhões), que deverão ser inscrito sem “Restos a Pagar”,
cabe advertir que esse valor concorrerá com as outras
despesas a serem pagas no próximo exercício, pressionando a programação ﬁnanceira e orçamentária do
Governo Federal e, eventualmente, contribuindo para
o adiamento desses outros pagamentos.
Esses são os subsídios.
Brasília, de de 2005. – Wellington Pinheiro de Araújo, Consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira.
PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº
271, DE 2005, PROFERIDO NO PLENÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA
O SR. BETINHO ROSADO (PFL – RN. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador). – Sr. presidente, Sras
e Srs. Deputados, a Medida Provisória nº 271 objetiva
transferir para Estados e Municípios os recursos que
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o Governo Federal havia assumido o compromisso de
transferir em decorrência da Lei Kandir. Como a Medida
Provisória entra em vigor na data de sua publicação,
os recursos de que trata foram transferidos para os
Estados e Municípios no mês de dezembro passado
e durante o mês de janeiro. Portanto, sua apreciação
pelo Plenário desta Casa tem caráter homologatório.
Os efeitos ﬁnanceiros já foram sentidos, e já foram executadas as autorizações que a Medida permitiu.
Lendo o voto, Sr. Presidente, entendemos que a
Medida atende aos preceitos da admissibilidade, conforme o art. 62 da nossa Constituição.
Quanto à constitucionalidade, cabe ressaltar que
a Emenda à Constituição nº 42, de 19, de dezembro
de 2003, acresceu o art. 91, ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitarias, fornecendo a base legal
para a criação de uma espécie de instrumento ﬁscal
que tem sido entendido como fundo de compensação
às exportações.
Tem também a Medida Provisória adequação ﬁnanceira e orçamentária, porque segue as disposições
da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional,
e o § 1º do art. 5º dessa Resolução deﬁne o exame
da compatibilidade e adequação orçamentária e ﬁnanceira das medidas provisórias, abrange a análise da
repercussão sobre a receita e sobre a despesa pública da União, a implicação quanto ao atendimento das
normas orçamentárias e ﬁnanceiras, de conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2002, e com o Plano Plurianual, a Lei das Diretrizes
Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União.
Do mérito.
A Medida Provisória nº 271, autoriza a União a
conceder auxílio, ﬁnanceiro complementar e compensatório aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
pela renúncia de ICMS imposta a esses entes subnacionais pelas normas legais editadas com o objetivo
de fomentar as exportações do País, nesse caso não
necessariamente associadas à Lei Kandir, apesar de
guardarem alguma relação com os repasses da União
para os Estados tratados naquela lei.
Sr. Presidente, o fomento das exportações advindo da renúncia ﬁscal do Estado foi resultado de entendimento entre os Estados e o Governo Federal, num
acordo para a distribuição dos 900 milhões de reais
que o Governo transfere para os Estados.
Aliás, Sr. Presidente, é preciso ressaltar que o
valor desses recursos corresponde também à transferência de 2004 e à realizada no ano de 2003.
Sr. Presidente, recebemos 2 emendas á Medida Provisória nº 271, de 2005. A primeira mandava a
União repassar somente 70% para os Estados, e não
75%; e 30%, para os Municípios, e não 25%.
Neste caso, a Emenda nº 2, por seu turno, alterava os percentuais de repartição dos recursos para
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os Estados de São Paulo e do Pará. A participação do
Estado de São Paulo caia de 21,34% para 14,34%,
enquanto a participação do Estado do Pará evoluía
de 7,74% para 14,74%.
Sr. Presidente, as emendas são de difícil acatamento, tendo em vista que os recursos já foram distribuídos,
o que diﬁculta qualquer tipo de alteração dos montantes,
não só entre os Estados, pois haveria natural resistência
por parte dos Estados que tivessem suas participações
reduzidas, como também entre os Estados e Municípios
– o caso da primeira emenda do Deputado Arruda.
Além dos motivos elencados, Sr. Presidente, podemos observar atentamente a modalidade dos repasses
aqui tratados. Em regra, como podemos veriﬁcar no
art. 5º da Medida Provisória, os recursos referentes a
cada parcela a ser entregue aos Estados e Municípios
serão satisfeitos, preferencialmente, pela União, pela
entrega de Obrigações do Tesouro Nacional, de série
especial, inalienáveis, com vencimento não inferior a
10 anos, remuneradas por taxa igual ao custo médio
das dívidas da respectiva unidade federada junto ao
Tesouro Nacional, mas ainda com poder liberatório
para pagamento das dividas que têm os Estados, entes federados, com o Governo Federal.
Não podemos ignorar o fato de que as dívidas
estaduais com a União são bem mais expressivas que
as dívidas dos Municípios com o Governo Federal, mais
uma razão para rejeitarmos a Emenda nº 1.
Com base no exposto, votamos pela aprovação
do inteiro teor da Medida Provisória nº 271, de 2005,
e pela rejeição das Emendas nº 1 e 2 apresentadas
perante a Comissão Mista.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 271, DE 2005
MENSAGEM Nº 166, DE 2005 – CN
(Mensagem nº 915/2005, PR)
Autoriza a União a prestar auxílio ﬁnanceiro aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, com o objetivo de fomentar
as exportações do País.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Betinho Rosado
I – Relatório
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
com fundamento no art. 62 da Constituição Federal,
submete a deliberação deste Congresso Nacional, nos
termos da Mensagem nº 915, de 2005, a Medida Provisória nº 271, de 26 de dezembro de 2005, que autoriza a União a prestar auxílio ﬁnanceiro aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo
de fomentar as exportações do País.
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Nos termos da Medida Provisória em comento, os
recursos serão distribuídos aos Estados e Municípios
em duas parcelas de R$450 milhões, sendo a primeira
em dezembro de 2005 e a segunda em janeiro de 2006,
portanto, já entregues efetivamente aos entes supracitados. Serão levadas em conta dividas vencida e não
pagas contraídas junto ao Tesouro Nacional e aos demais entes da administração federal ou garantidas pela
União. Nesses casos, os recursos a serem entregues à
unidade federada, equivalentes ao montante das dividas,
serão satisfeitos pela entrega de obrigações do Tesouro
Nacional ou pela compensação das dívidas.
A exemplo do disposto nas normas anteriores
com semelhante objetivo, 25% dos percentuais deﬁnidos no anexo á Medida Provisória em análise devem
ser transferidos diretamente aos Municípios, de acordo
com os coeﬁcientes individuais de participação aplicados em 2005 na distribuição da parcela do ICMS dos
respectivos Estados.
No que concerne à forma de entrega dos recursos, reproduz-se ﬁelmente, na Medida Provisória em
exame, o disposto no item 3 do Anexo à Lei Kandir.
Sendo assim, serão obrigatoriamente considerados,
pela ordem e até o montante apurado, os valores de
dividas contraídas, vencidas e não pagas:
a) junto ao Tesouro Nacional, computadas primeiramente as da administração direta
e depois as da indireta;
b) com garantia da União, inclusive divida
externa, computadas primeiramente as da administração direta e depois as da indireta;
c) junto aos demais entes da administração federal, direta e indireta, computadas
primeiramente as da administração direta e
depois as da indireta.
Com referência ao último item, ato do Poder
Executivo federal poderá autorizar a inclusão, como
mais uma opção para efeito da entrega dos recursos
do valor correspondente a titulo da respectiva unidade
federada na cadeira da União, inclusive, de entes de
sua administração indireta, primeiro relativamente aos
valores vencidos e não pagos e, depois, aos vincendos
no mês seguinte àquele em que serão entregues os
recursos. Ademais, o Poder Executivo federal poderá,
por meio de ato próprio, suspender temporariamente
a dedução de divida referenciada no item c, sempre
que não estiverem disponíveis, no prazo devido, as
informações necessárias.
Nos moldes da Lei Kandir, a presente Medida
Provisória prevê duas maneiras para a entrega dos
recursos equivalentes às dividas vencidas e não pagas
às unidades federativas subnacionais: a primeira, por
meio da entrega de obrigações do Tesouro Nacional,
de série especial, inalienáveis, com vencimento não
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inferior a dez anos, remunerados por taxa igual ao custo médio das dívidas da respectiva unidade federada
junto ao Tesouro Nacional, com poder liberatório para
pagamento das referidas dívidas; a segunda, mediante
simples compensação.
O montante de recursos entregue às unidades
federadas correspondente à diferença positiva entre o
valor total que cabe a cada ente e o respectivo valor
da divida, apurada e liquidada na forma mencionada
anteriormente, será creditado, em moeda corrente, à
conta bancária de cada beneﬁciário.
No decorrer do prazo regimental, foram apresentadas duas emendas perante a Comissão Mista, de
autoria dos seguintes Parlamentares.
• Deputado José Roberto Arruda: Emenda nº 1;
• Deputado Anivaldo Vale: Emenda nº 2.
Nesta oportunidade, cabe diretamente ao Plenário
da Câmara dos Deputados deliberar sobre a matéria,
uma vez que a Comissão Mista não se reuniu para
deliberar sobre a matéria, conforme Oﬁcio nº 3 (CN),
do Presidente do Senado Federal.
II – Voto do Relator
Da Admissibilidade da MP
O art. 62 da Constituição Federal dispõe que, em
caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força
de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. O § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de
2002, do Congresso Nacional, determina que, na data
da publicação da Medida Provisória no Diário Oﬁcial
da União, será enviado ao Congresso Nacional o seu
texto, acompanhado da respectiva mensagem e documentos que revelem a motivação do ato.
A admissibilidade depende, dessa forma, da obediência aos pressupostos constitucionais de relevância e de
urgência, bem como do atendimento ao mencionado dispositivo do Regimento Comum do Congresso Nacional.
A Exposição de Motivos MF nº 172, de 2005, alinhou as razões de justiﬁcativa para a adoção da Medida Provisória nº 271/2005, sobre as quais não há de
nossa parte qualquer discordância formal.
De fato, o repasse de recursos aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, além de fomentar,
as exportações, contribui para reduzir a vulnerabilidade externa de nossa economia. A transferência apresenta-se como uma justa compensação aos entes
subnacionais, reconhecidos seus esforços de ajuste
ﬁscal em face da redução de receitas fruto da desoneração do ICMS na exportação de produtos básicos
e semi-elaborados. A Medida Provisória constitui-se
efetivamente no instrumento legal mais adequado para
possibilitar, no tempo hábil, e nos moldes pactuados
entre as partes, a entrega dos recursos, sem prejuízo
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para a programação de caixa para o ﬁnal do exercício
de 2005 e para o inicio do presente ano, nos Estados,
no Distrito Federal e nos Municípios.
Com base no exposto, e tendo em vista o cumprimento do que estabelece o art. 62 da Constituição
Federal e o que dispõe o § 1º do art. 2º da Resolução
nº 1, de 2002, somos pela admissibilidade desta Medida Provisória.
Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica
Legislativa
Quanto à constitucionalidade da Medida Provisória
nº 271/2005, cabe notar que a Emenda Constitucional
nº 42, de 19 de dezembro de 2003, acresceu o art. 91
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –
ADCT, fornecendo as bases legais para a criação de uma
espécie de instrumento ﬁscal, que tem sido entendida
como um Fundo de Compensação de Exportações. Nos
termos do referido dispositivo, a ser regulamentado por
lei complementar, a União deverá compensar os entes
subnacionais exportadores pela perda de arrecadação
decorrente da imunidade tributária concedida ao produto
nacional destinado ao mercado externo.
Conforme a Constituição Federal, até que seja
publicada lei complementar deﬁnindo o novo sistema
de compensação ﬁnanceira, esta deverá ocorrer nos
termos da Lei Kandir, com suas alterações.
Entretanto, trata a Medida Provisória ora analisada de auxílio ﬁnanceiro – e não de compensação
– aos entes federados subnacionais. Nesse sentido,
o art. 174 da Lei Maior estabelece, no que tange à ordem econômica e ﬁnanceira, que o Estado exercerá
as funções de incentivo e planejamento, sendo esta
última determinante para o setor público e indicativa
para o setor privado.
Além disso, o conteúdo da Medida Provisória em
questão guarda forte observância com os preceitos da
referida Lei Complementar, além de não contrariar as
normas que regem a matéria ﬁnanceira e orçamentária
na Administração Pública.
Dessa forma, atendidos os pressupostos tratados
nessa seção, inclusive o relativo à técnica legislativa
– nos termos da Lei Complementar nº 95, de 1998,
alterada pela de nº 107, de 2001 —, votamos pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da Medida Provisória nº 271, de 2005, bem como
das emendas que lhe foram apresentadas.
Da Adequação Financeira e Orçamentária
A análise de adequação ﬁnanceira e orçamentária da Medida Provisória nº 271, de 2005, deve seguir
as disposições da Resolução nº 1/2002 do Congresso
Nacional. O § 1º do art. 5º dessa Resolução deﬁne que
o exame de compatibilidade e adequação orçamentária
e ﬁnanceira das Medidas Provisórias abrange a análise
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da repercussão sobre a receita ou sobre a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento
das normas orçamentárias e ﬁnanceiras vigentes, em
especial a conformidade com a Lei Complementar nº
101, de 4 maio de 2000, com a lei do plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com a lei
orçamentária da União.
A MP nº 271/2005 autoriza a concessão de auxilio
ﬁnanceiro a Estados e Municípios, matéria regulada nos
termos do art. 25 da LRF, que trata de transferência voluntária entre entes federados. A presente transferência
de recursos parece cumprir o disposto naquele dispositivo, especialmente no que diz respeito à existência de
dotação especíﬁca para tal ﬁnalidade, senão vejamos.
Consta uma dotação de R$900 milhões na Lei nº
11.100, de 25 de janeiro de 2005 (LOA 2005), alocados
a título de “Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios para compensação das Exportações – Reserva para Auxílio Financeiro aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios para o Fomento das Exportações”, classiﬁcados como despesa “primária discricionária”. Dessa forma, não vemos óbices ao repasse
de R$450 milhões previsto para o corrente exercício,
haja vista os dados divulgados pelo Banco Central do
Brasil, mensalmente, indicarem o cumprimento das metas ﬁscais estabelecidas para 2005, na Lei nº 10.934,
de 11 de agosto de 2004 (LDO/2005).
Os repasses de recursos neste início de exercício (janeiro de 2006), no montante de R$450 milhões, devem ter sido inscritos em “Restos a Pagar.
Cabe advertir que esse valor concorrerá com as outras
despesas a serem pagas neste exercício, o que certamente foi considerado na programação de desembolsos ﬁnanceiros a cargo do Ministério da Fazenda,
já que estamos tratando de uma matéria da iniciativa
do próprio Ministério, com a anuência, naturalmente,
do Presidente da República.
Veriﬁca-se, pois, que, do ponto de vista orçamentário e ﬁnanceiro, a presente Medida Provisória está
em conformidade com as normas que disciplinam a
matéria. No que diz respeito às emendas apresentadas,
não há também qualquer óbice quanto aos aspectos
abordados nesta seção.
Diante do exposto, consideramos a Medida Provisória nº 271, de 2005, assim como suas emendas,
adequadas orçamentária e ﬁnanceiramente, nos termos
da Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2002.
Do Mérito
A MP nº 271, de 2005, como vimos, autoriza a
União a conceder auxílio ﬁnanceiro complementar e
compensatório aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, pela renúncia de receita do ICMS imposta
a estes entes subnacionais pelas normas legais editadas com o objetivo de fomentar as exportações do
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País, neste caso não necessariamente associado à
Lei Kandir, apesar de guardar alguma relação com os
repasses da União aos Estados ali tratados.
Ao justiﬁcar a edição de mais esta Medida Provisória na esteira de muitas outras com a mesma ﬁnalidade, o Ministro Palocci manifesta entendimento de
que a medida ainda se faz necessária já que o modelo
vigente de compensações e estímulos ao esforço exportador dos Estados ainda não encontrou seu caminho
natural. Há um consenso de que é preciso encontrar
um novo modelo de compensação aos Estados e Municípios pela desoneração do ICMS das exportações,
especialmente após a edição da Lei Kandir.
O modelo deveria levar em conta de modo combinado os ganhos estaduais com a tributação das importações os ganhos de arrecadação proporcionados
pelo impacto das exportações na economia local, como
também a pressão sobre as ﬁnanças estaduais pela
compensação aos exportadores pelos créditos ﬁscais
do ICMS não utilizados principalmente pelo predomínio
das exportações sobre o faturamento das empresas.
Mas esta é uma tarefa para nos debruçar nos
próximos meses, já que entendemos ser uma matéria
de amplo interesse nesta Casa, que tão bem sabe interpretar e responder aos anseios da sociedade.
Enquanto isto, não há dúvidas de que precisamos
continuar fomentando as exportações brasileiras, como
uma política permanente de governo que tem, naturalmente, o apoio amplo de todos nós, especialmente num
contexto no qual crescem os ﬂuxos internacionais de capital e de mercadorias, daí a importância do crescimento
da participação do Brasil no ﬂuxo comercial mundial.
O fomento às exportações, com a desoneração
tributária deﬁnitiva dos bens destinados ao mercado
internacional, como no caso da Lei Kandir para os produtos básicos e semi-elaborados, aqui mencionada,
deve, certamente, propiciar o aumento aos níveis de
emprego e de renda em todo o País, tanto, nos segmentos produtivos voltados para a exportação, como
nas etapas intermediárias de produção de mercadorias
e de prestação de serviços.
Nada obstante, temos visto que os Estados têm
sido chamados a dar importante colaboração neste sentido, sacriﬁcando parte importante de sua arrecadação,
sobretudo porque a desoneração ﬁscal das exportações
é feita em larga escala em cima do ICMS.
Diante disto, nada mais justo do que a União adotar
medidas objetivas, como a da presente medida provisória,
de apoio aos Estados e Municípios na forma de auxílio
ﬁnanceiro, com o objetivo de compensar as perdas de
arrecadação e de não colocar em risco o equilíbrio das
contas públicas nas esferas estaduais, uma das mais
importantes conquistas para a estabilidade de nossa
economia desde a edição do Plano Real em 1994.
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A exemplo do que vem ocorrendo na edição de
medidas provisórias com a mesma ﬁnalidade, devemos
destacar que as regras básicas que orientam a concessão do auxílio ﬁnanceiro pela União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, contidas na Medida
Provisória nº 271, de 2005, repetem, de maneira quase
estrita, as disposições contidas na Lei Complementar
nº 87, de 1996 – Lei Kandir.
A exceção refere-se às modiﬁcações na participação de cada Estado na distribuição dos recursos,
geralmente estabelecida no anexo das normas, que

não só tem variado em relação à modalidade ajustada
nas transferências à conta da Lei kandir, como também
nos casos de concessão de auxilio ﬁnanceiro na forma
estabelecida nesta Medida Provisória e naquelas que
a antecederam com o mesmo propósito.
O montante de novecentos milhões, repartido em
duas parcelas de quatrocentos e cinqüenta milhões
cada, repassadas no mês de dezembro de 2005 e no
mês de janeiro do corrente exercício ﬁnanceiro, será
partilhado, na forma a seguir discriminada, conforme
consta do anexo da medida provisória sob comento.

Esta foi a diferença básica entre a presente medida provisória e a última norma de igual natureza e
objetivo, mais precisamente a Medida Provisória nº 237,
de 2005, que acabou convertida na Lei nº 11.131, de
1º de julho de 2005, que também autorizou a União a
entregar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o montante de R$900 milhões com o objetivo de
fomentar as exportações do País, nas mesmas condições da medida provisória sob comento.
Sobre este último ponto, no entanto, a Exposição
de Motivos MF nº 172, de 2005, que acompanhou a
Medida Provisória nº 271/05, ressalta, como nos casos
anteriores, que o formato de partilha e a regras de entrega dos recursos são resultantes de entendimentos
prévios entre o Poder Executivo e os Governos estaduais, permitindo, na forma pactuada, a entrega tempestiva de recursos àquelas unidades da Federação,
não prejudicando suas programações de caixa.
Alterações neste sentido e neste momento, depois que os recursos já foram entregues no ﬁnal do
ano passado e já no início deste ano, tornam-se muito
complicadas, pois não haverá o menor espaço político
para mudar a partilha dos recursos estabelecida no
Anexo da presente medida provisória.
Por ﬁm, cabe analisar as emendas apresentadas
à Medida Provisória nº 271/2005.

A Emenda 1 manda repartir os recursos repassados pela União na proporção de 70% para os Estados
(e não 75%) e 30% (e não 25%) para os Municípios,
utilizando-se para tanto os mesmos coeﬁcientes de distribuição empregados na repartição do ICMS em 2005;
a Emenda nº 2, por seu turno, altera os percentuais de
repartição dos recursos para os Estados de São Paulo
e do Pará. A participação do Estado de São Paulo cai de
21,3433% par 14,3433%, enquanto que a.participação
do Estado do Pará evolui de 7,7427% para 14,7427%.
São emendas de difícil acatamento, tendo em
vista que os recursos já foram distribuídos, o que diﬁculta qualquer tipo de alteração nos montantes não só
entre os próprios Estados, pois haveria natural resistência por parte dos Estados que tivessem suas participações reduzidas, como também entre os Estados e
os Municípios, no caso da primeira emenda, uma vez
que a repartição dos recursos prevista na MP acompanha o modelo tradicionalmente adotado, nos casos
da partilha dos recursos do ICMS, do IPI exportação,
à conta da Lei Kandir e nos repasses anteriores associados aos auxílios ﬁnanceiros da União aos Estados
e Municípios, a titulo de compensação pelo esforço
empreendido pelas unidades federadas no fomento
às exportações brasileiras.

212

06016

Quinta-feira 23

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Além dos motivos elencados, temos que observar
atentamente a modalidade dos repasses aqui tratados.
Em regra, como podemos veriﬁcar no art. 5º da Medida Provisória, os recursos referentes a cada parcela,
a serem entregues aos Estados e Municípios serão
satisfeitos preferencialmente pela União pela entrega
de obrigações do Tesouro Nacional, de série especial,
inalienáveis, com vencimento não inferiores a dez anos,
remunerados por taxa igual ao custo médio das dividas da respectiva unidade federada junto ao Tesouro
Nacional, com poder liberatório para pagamento das
referidas dívidas. Não podemos ignorar o fato de que
as dívidas estaduais com a União são bem mais ex-
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pressivas do que as dívidas dos Municípios com o Governo Federal, mais uma razão pela qual a mudança
manifestada especialmente na Emenda nº 1 deve ser
rejeitada, porque poderia trazer sérios transtornos para
as ﬁnanças dos Estados, diﬁcultando-lhes ainda mais
o equilíbrio de suas contas públicas, uma conquista
que lhes custou pesados sacrifícios.
Com base no exposto, votamos pela aprovação
do inteiro teor da Medida Provisória nºs 271, de 2005,
e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2 que foram apresentadas perante a Comissão Mista.
Sala da Comissão, de 2005. – Deputado Betinho
Rosado, Relator.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2006
(Proveniente da Medida Provisória nº 272, de 2005)

Art. 3º A Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 17-A:

Altera as Leis nºs 10.355, de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a estruturação da Carreira Previdenciária no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS, 10.855, de 1º de abril de 2004, que
dispõe sobre a reestruturação da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355,
de 26 de dezembro de 2001, instituindo a
Carreira do Seguro Social, 10.876, de 2 de
junho de 2004, que cria a Carreira de Perícia
Médica da Previdência Social e dispõe sobre
a remuneração da Carreira de Supervisor
Médico-Pericial do Quadro de Pessoal do
INSS, 10.997, de 15 de dezembro de 2004, que
institui a Gratiﬁcação Especíﬁca do Seguro
Social – GESS, 8.112, de 11 de dezembro de
1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais;
e ﬁxa critérios temporários para pagamento
da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial – GDAMP.

“Art. 17-A. Fica instituída a Gratiﬁcação
Especíﬁca do Seguro Social – GESS, devida
aos integrantes da Carreira do Seguro Social
e da Carreira Previdenciária, no valor de:
I – R$184,00 (cento e oitenta e quatro
reais) até 31 de dezembro de 2005;
II – R$238,00 (duzentos e trinta e oito
reais) a partir de 1º de janeiro de 2006.”
Art. 4º Os arts. 5º, 12, 14 e 15 da Lei nº
10.976, de 2 de junho de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º Os servidores ocupantes dos cargos efetivos de que trata o art. 4º desta Lei
perceberão os valores da Tabela de Vencimento Básico de que trata o Anexo II desta
lei, observada a respectiva jornada de trabalho originária de 20 (vinte) ou 40 (quarenta)
horas semanais.
.................................................... “(NR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Anexo III da Lei nº 10.355, de 26 de
dezembro de 2001, passa a vigorar nos termos do
Anexo I desta lei.
Art. 2º O art. 11 da Lei nº 10.955, de 1º de abril
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. Fica instituída a Gratiﬁcação de
Desempenho de Atividade do Seguro Social
– GDASS, devida aos integrantes da Carreira
do Seguro Social, em função do desempenho
institucional e coletivo, com os seguintes valores máximos:
I – até 31 de dezembro de 2005:
a) nível superior: R$513,00 (quinhentos
e treze reais);
b) nível intermediário: R$184,00 (cento
e oitenta e quatro reais), e
c) nível auxiliar: R$101,00 (cento e um
reais);
II – a partir de 1º de janeiro de 2006:
a) nível superior: R$765,00 (setecentos
e sessenta e cinco reais),
b) nível intermediário: R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais), e
c) nível auxiliar: R$250,00 (duzentos e
cinqüenta reais).
.................................................... “(NR)

“Art. 12. A GDAMP será paga observado
o limite máximo de 100 (cem) pontos e mínimo
de 10 (dez) pontos por servidor, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no
Anexo V desta lei.
§ 1º A pontuaç&o referente à GDAMP
será assim distribuída:
I – até 60 (sessenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na
avaliação de desempenho institucional, e
II – até 40 (quarenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na
avaliação de desempenho individual.
§ 2º A avaliação de desempenho individual visa a aferir o desempenho do servidor no
exercício das atribuições do cargo ou função,
com foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais.
§ 3º A parcela referente à avaliação de
desempenho institucional será:
I – paga integralmente, quando o tempo
médio apurado entre a marcação e a realização da perícia inicial no âmbito da Gerência
Executiva de lotação do servidor for igual ou
inferior a 5 (cinco) dias,
II – paga conforme percentual deﬁnido
em ato do Ministro de Estado da Previdência
Social, quando o tempo médio apurado entre
a marcação e a realização da perícia inicial no
âmbito da Gerência Executiva de lotação do
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servidor for inferior a 40 (quarenta) e superior
a 5 (cinco) dias, e
III - igual a O (zero), quando o tempo
médio apurado entre a marcação e a realização da perícia inicial no âmbito da Gerência
Executiva de lotação do servidor for igual ou
superior a 40 (quarenta) dias.
§ 4º Os critérios de avaliação de desempenho individual e o percentual a que se
refere o inciso II do § 3º deste artigo poderio
variar segundo as condições especíﬁcas de
cada Gerência Executiva.” (NR)
“Art. 14. Os ocupantes de cargos efetivos referidos no art. 4 desta Lei que se encontrarem na condição de dirigentes máximos de
Gerência-Regional, de Gerência-Executiva, de
Agência da Previdência Social e de Cheﬁa de
Gerenciamento de Benefícios por Incapacidade
perceberão a GDAMP conforme estabelecido
no art. 12-A desta Lei.” (NR)
“Art. 15. O titular de cargo efetivo referido no art. 4º desta Lei que não se encontre
em exercício no Instituto Nacional do Seguro
Social ou no Ministério da Previdência Social
só fará jus à GDAMP quando requisitado pela
Presidência ou Vice-Presidência da República
e a perceberá integralmente quanto a sua parcela de desempenho individual e pela média
nacional em relação a sua parcela de desempenho institucional.
I - (Revogado);
II - (Revogado);
III - (Revogado).”(NR)
Art. 5º A Lei nº. 10.876, de 2 de junho de 2004,
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
‘Art. 12-A. O servidor titular do cargo de
Perito Médico da Previdência Social da Carreira
de Perícia Médica da Previdência Social ou do
cargo de Supervisor Médico-Pericial da Carreira de Supervisor Médico-Pericial, em efetivo
exercício nas atividades a que se refere o art.
2º desta Lei no Ministério da Previdência Social
ou no INSS, perceberá a parcela da GDAMP
referente à avaliação de desempenho institucional no valor correspondente ao atribuído à
Gerência Executiva ou unidade de avaliação à
qual estiver vinculado e a parcela da GDAMP
referente à avaliação de desempenho individual segundo critérios de avaliação a serem
estabelecidos pelo regulamento.”
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“Art. 18-A. Fica instituída a Gratiﬁcação
Especíﬁca de Perícia Médica - GEPM, devida
aos servidores a que se refere o art. 4º desta
Lei, a partir de 1º de janeiro de 2006, nos valores constantes do Anexo VI desta Lei.
§ 1º A GEPM integrará os proventos da
aposentadoria e as pensões.
§ 2º A GEPM não servirá de base de cálculo para quaisquer outros benefícios, parcelas remuneratórias ou vantagens devidas aos
servidores que a ela fazem jus.”
Art. 6º A Lei nº. 10.876, de 2 de junho de 2004,
passa a vigorar com nova redação do Anexo II e acrescida dos Anexos V e VI, nos termos, respectivamente,
dos Anexos II, III e IV desta Lei.
Art. 7º O § 2º do art. 3º da Lei nº. 10.997, de 15
de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ...................................................
..............................................................
§ 2º A opção prevista no caput deste
artigo poderá ser realizada até 31 de março
de 2006, gerando efeitos ﬁnanceiros a partir
da data de formalização do respectivo Termo
de Opção.
.................................................... “(NR)
Art. 8º Até que sejam regulamentados novos critérios e procedimentos de aferição das avaliações de
desempenho institucional e individual para ﬁns de atribuição da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade
Médico-Pericial - GDAMP e até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação de desempenho, a
GDAMP será paga proporcionalmente aos resultados
obtidos na última avaliação.
Parágrafo único, O resultado da primeira avaliação de desempenho nos termos do caput deste artigo
gera efeitos ﬁnanceiros a partir do início do período de
avaliação estabelecido no regulamento de que tratam
o caput deste artigo, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor.
Art. 9º O art. 230 da Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende assistência médica, hospitalar,
odontológica, psicológica e farmacêutica, terá
como diretriz básica o implemento de ações
preventivas voltadas para a promoção da saúde
e será prestada pelo Sistema Único de Saúde
– SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao
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qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma
de auxílio, mediante ressarcimento parcial do
valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com
plano de saúde ou seguro-saúde, na forma
estabelecida em regulamento.
..............................................................
§ 3º Para os ﬁns do caput deste artigo,
ﬁcam a União e suas entidades autárquicas
e fundacionais autorizadas a patrocinar entidades que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador na modalidade
de autogestão que tenha como exclusiva ou
principal atividade a prestação de serviços de
assistência à saúde destinados a servidores
ou empregados ativos, aposentados, pensionistas ou ex-servidores ou ex-empregados,
bem como a seus respectivos grupos familiares deﬁnidos.
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§ 4º O órgão Central do Sistema de Pessoal Civil ﬁxará anualmente, no âmbito do Poder Executivo, mediante portaria, o valor básico
mensal do ressarcimento por beneﬁciário a que
se refere o caput deste artigo, de acordo com a
dotação especiﬁca consignada no Orçamento
da União, com o número total de beneﬁciários
e com a remuneração dos servidores.
§ 5º O valor do ressarcimento ﬁca limitado ao total despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano de saúde ou segurosaúde.
§ 6º É garantido ao servidor o direito à
opção pelo auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou
inativo, e seus dependentes ou pensionistas
com plano de saúde ou seguro-saúde. ”(NR)
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Fica revogado o art. 1º da Lei nº 10.997,
de 15 de dezembro de 2004.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 272, DE 2005
Altera as Leis nºs 10.355, de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a estruturação da Carreira Previdenciária no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS: 10.855, de 1º de abril de 2004, que
dispõe sobre a reestruturação da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355.
de 26 de dezembro de 2001. instituindo a
Carreira do Seguro Social:
10.876, de 2 de junho de 2004, que cria a Carreira
de Perícia Médica da Previdência Social e dispõe sobre
a remuneração da Carreira de Supervisor Médico-Pericial do Quadro de Pessoal do INSS; 10.997, de 15 de
dezembro de 2004, que institui a Gratiﬁcação Especiﬁca
do Segura Social – GESS; e ﬁxa critérios temporários
para pagamento da Gratiﬁcação de Desempenho de
Atividade Médico-Pericial - GDAMP.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º O Anexo III da Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, passa a vigorar nos termos do Anexo
1 desta Medida Provisória.
Art 2º O Art. 11 da Lei nº 10.855, de 1º de abril de
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art 11. Fica Instituída a Gratiﬁcação de
Desempenho de Atividade do Seguro Social
– GDASS, devida aos integrantes da Carreira
do Seguro Social, em função do desempenho
institucional e coletivo, com os seguintes valores máximos:
I – até 31 de dezembro de 2005:
a) nível superior R$513,00 (quinhentos
e treze reais);
b) nível intermediário: R$184,00 (cento
e oitenta e quatro reais); e
c) nível auxiliar: R$101,00 (cento e um
reais);
II – a partir de 1º de janeiro de 2006:
a) nível superior R$765,00 (setecentos
e sessenta e cinco reais);
b) nível intermediário R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais);e
c) nível auxiliar R$250,00 (duzentos e
cinqüenta reais).
..................................................... (NR)
Art. 3º A Lei nº 10.855, de 2004, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 17-A:
“Art. 17-A. Fica instituída a Gratiﬁcação
Especíﬁca do Seguro Social – GESS, devida
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aos integrantes da Carreira do Seguro Social
e da Carreira Previdenciária no valor de:
I – R$184,00 (cento e oitenta e quatro
reais) até 31 de dezembro de 2005;
II – R$238,00 (duzentos e trinta e oito
reais) a partir de 1º de janeiro de 2006.” (NR)
Art 4º Os art 5º, 12 e 15 da Lei nº 10.876, de 2
de junho de 2004, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 5º Os servidores ocupantes dos cargos efetivos de que trata o art. 4º desta lei perceberão os valores da Tabela de Vencimento
Básico de que trata o Anexo II desta lei, observada a respectiva jornada de trabalho originária
de vinte ou quarenta horas semanais.” (NR)
“Art. 12. A GDAMP será paga observado o
limite máximo de cem pontos e mínimo de dez
pontos por servidor, correspondendo cada ponto
ao valor estabelecido no Anexo V desta lei.
§ 1º A pontuação referente à GDAMP
será assim distribuída:
I – até sessenta pontos serão atribuídos
em função dos resultados obtidos na avaliação
de desempenho institucional; e
II – até quarenta pontos seria atribuídos
em função dos resultados obtidos na avaliação
de desempenho individual.
§ 2º A avaliação de desempenho individual visa a aferir o desempenho do servidor no
exercício das atribuições do cargo ou função,
com foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais.
§ 3º A parcela referente à avaliação de
desempenho institucional será paga:
I – integralmente, quando o tempo médio
apurado cifre a marcação e a realização da
perícia inicial no âmbito da Gerência Executiva de lotação do servidor for igual ou inferior
a cinco dias;
II – conforme percentual deﬁnido em ato
do Ministro de Estado da Previdência Social,
quando o tempo médio apurado entre a marcação e a realização da perda inicial no âmbito da
Gerência Executiva de lotação do servidor for
inferior a quarenta e superior a cinco dias; e
III – igual a zero, quando o tempo médio
apurado criar a marcação e a realização da
perícia inicial no âmbito da Gerência Executiva
de lotação do servidor for igual ou superior a
quarenta dias.
§ 4º Os critérios de avaliação de desempenho individual e o percentual a que se refe-
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re o inciso II do § 3º poderão variar segundo
as condições especíﬁcas de cada Gerência
Executiva.” (NR)
“Art. 15. ................................................
I – quando requisitado pela Presidência
ou Vice-Presidência da República perceberá
a GDAMP calculada com base nas regras do
nº 12-A;
.................................................... ”(NR)
Art. 5º A Lei nº 10.376, de 2004, passa a vigorar
acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 12-A. O servidor titular do cargo de
Perito Médico da Previdência Social da Carreira de Ferida Médica da Previdência Social
ou do cargo de Supervisor Médico-Pericial da
Carreira de Supervisor Médico-Pericial, cm efetivo exercício nas atividades a que se refere o
art. 2º no Ministério da Previdência Social ou
no INSS, perceberá a parcela da GDAMP referente avaliação de desempenho institucional
no valor correspondente ao atribuído à Gerência Executiva ou unidade organizacional à
qual estiver vinculado e a parcela da GDAMP
referente à avaliação de desempenho individual segundo critérios de avaliação a serem
estabelecidos pelo regulamento.” (NR)
“Art. 18-A Fica instituída a Gratiﬁcação
Especíﬁca de Perícia Médica – GEPM, devida aos servidores a que se refere o art. 4º, a
partir de 1º de janeiro de 2006, nos valores
constantes do Anexo VI.
§ 1º A GEPM integrará os proventos da
aposentadoria e as pensões.
§ 2º A GEPM não servirá de base de cálculo para quaisquer outros benefícios, parce-
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las remuneratórias ou vantagens devidas aos
servidores que a ela fazem jus.” (NR)
Art. 6º A Lei nº 10.876, de 2004, passa a vigorar
com nova redação do Anexo II e acrescida dos Anexos
V e VI, nos termos, respectivamente, dos Anexos II, III
e IV desta Medida Provisória.
Art. 7º O § 2º do art. 3º da Lei nº 10.997, de 15
de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 2º A opção prevista no caput deste
artigo poderá ser realizada até 31 de março
de 2006, gerando efeitos ﬁnanceiros a partir
da data de formalização do respectivo Termo
de Opção.” (NR)
Art. 8º Até que sejam regulamentados novos critérios e procedimentos de aferição das avaliações de
desempenho institucional e individual para ﬁns de atribuição da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade
Médico-Pericial – GDAMP, e até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação de desempenho,
permanecerá ela sendo paga seguindo as normas em
vigor até a publicação desta Medida Provisória.
Parágrafo único. O resultado da primeira avaliação de desempenho nos termos do caput gera efeitos
ﬁnanceiros a partir do início do período de avaliação
estabelecido no regulamento de que trata o caput, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas
a maior ou a menor.
Art. 9º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 10. Fica revogado o art. 1º da Lei nº 10.997,
de l5 de dezembro de 2004.
Brasília, 26 de dezembro de 2005; 184º da Independência 117º da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – Paulo Bernardo Silva – Nelson Machado.
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MENSAGEM Nº 9.196 DE 2005
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
da Medida Provisória nº 272, de 26 de dezembro de
2005, que “Altera as Leis nº 10.355, de 26 de dezembro
de 2001, que dispõe sobre a estruturação da Carreira
Previdenciária no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 10.855, de 1º de abril de 2004, que
dispõe sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, instituindo a Carreira do Seguro Social;
10.876, de 2 de junho de 2004, que cria a Carreira de
Perícia Médica da Previdência Social e dispõe sobre a
remuneração da Carreira de Supervisor Médico-Pericial
do Quadro de Pessoal do INSS; 10.997, de 15 de dezembro de 2004, que institui a Gratiﬁcação Especíﬁca
do Seguro Social – GESS; e ﬁxa critérios temporários
para pagamento da Gratiﬁcação de Desempenho de
Atividade Médico-Pericial – GDAMP”.
Brasília, 26 de dezembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Interministerial nº 314/2005/MP/MPS
Brasília, 15 de dezembro de 2005.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à superior deliberação de Vossa
Excelência a proposta de edição de Medida Provisória
que “Altera as Leis nºs 10.355, de 26 de dezembro de
2001, que dispõe sobre a estruturação da Carreira Previdenciária no âmbito do Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS; 10.855, de 1º de abril de 2004, que dispõe
sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária, de
que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001,
instituindo a Carreira do Seguro Social; 10.876, de 2 de
junho de 2004, que cria a Carreira de Perícia Médica
da Previdência Social e dispõe sobre a remuneração
da Carreira de Supervisor Médico-Pericial do Quadro
de Pessoal do INSS; 10.997, de 15 de dezembro de
2004, que institui a Gratiﬁcação Especíﬁca do Seguro
Social – GESS; e ﬁxa critérios temporários para pagamento da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade
Médico-Pericial – GDAMP.”
2. A proposta tem por objetivo promover o ajuste
das tabelas remuneratórias dos servidores integrantes
das Carreiras de Perícia Médica da Previdência Social,
de Supervisor Médico-Pericial e do Seguro Social, atendendo à política de revitalização das remunerações dos
servidores da administração pública federal e possibilitando que os concursos para provimento de cargos
na área de perícia médica e do seguro social possam
atrair e reter mais servidores para atuar principalmente
na atividade de atendimento ao público.
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3. Em relação à Carreira do Seguro Social, a proposição feita é de revisão dos valores da Gratiﬁcação
de Desempenho de Atividade Previdenciária – GDAP,
instituída pela Lei nº 10.355, de 2001, da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividades do Seguro Social
– GDASS, instituída pela Lei nº 10.855, de 2004, e
da Gratiﬁcação Especíﬁca do Seguro Social – GESS,
instituída pela Lei nº 10.997, de 2004.
4. Também é ﬁxado novo prazo – até 31 de março
de 2006 – para opção pela Carreira do Seguro Social,
de que trata a Lei nº 10.855, de 2004, com vistas a
abranger os servidores que tendo esta possibilidade
não optaram nos prazos anteriormente estabelecidos,
vigorando os efeitos ﬁnanceiros a partir da data de formalização do Termo de Opção.
5. Vale ressaltar que, a presente medida, em
relação à Carreira do Seguro Social, alcança 33.790
servidores ativos, 31.133 aposentados e 5.891 pensionistas, integrantes do Quadro de Pessoal do INSS,
totalizando 70.814 beneﬁciários.
6. Em relação às Carreiras de Perícia Médica da
Previdência Social e de Supervisor Médico-Pericial do
Quadro de Pessoal do INSS, está sendo proposta a
reestruturação da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial – GDAMP e a criação de uma
gratiﬁcação de valor ﬁxo – Gratiﬁcação Especíﬁca de
Perícia Médica – GEPM.
7. Importante ressaltar que a atividade pericial,
atribuição central das carreiras retromencionadas, é
parte essencial da deﬁnição do correto enquadramento dos direitos previdenciários a que o cidadão faz jus,
tendo movimentado recursos da ordem de R$20 bilhões
em 2003, resultante da análise de 1.933.706 requerimentos de benefícios por incapacidade e da execução
de 5.696.931 procedimentos de perícia médica.
8. Atualmente, são realizados cerca de 659.000
exames mensais, perfazendo um total de 7.900.000
exames médico-periciais ao ano, considerando ainda
a necessidade de execução de atividades relativas á
revisão das aposentadorias por invalidez a cada dois
anos, às concessões de benefícios por ordem judicial,
às avaliações de capacidade laborativa (reabilitações
proﬁssionais e sociais) e demais procedimentos inerentes à atividade médico-pericial que, no conjunto das
suas atividades, representam parte fundamental do
aparelho institucional da previdência social no que se
refere à proteção social dos cidadãos brasileiros.
9. Tal demanda exige que o Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS tenham condições de funcionamento tais que se
garanta a prestação dos serviços de sua competência
com a qualidade exigida pela sociedade, uma vez que
as atividades médico-periciais correspondem a cerca de
70% dos procedimentos necessários para a concessão
de benefícios previdenciários e assistenciais.
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10. Assim, uma vez que a atividade médico-pericial adquiriu complexidade crescente nas últimas
décadas, demandando qualiﬁcação e dedicação incompatíveis com a remuneração ora oferecida, é de
todo oportuno o encaminhamento da presente proposta, que alcança em seus efeitos 6.173 servidores
dos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência
Social e do INSS.
11. Assim, o encaminhamento deste assunto é
urgente e relevante para que se possa resolver um sério problema que vem afetando as Carreiras de Perícia
Médica da Previdência Social, de Supervisor MédicoPericial do Quadro de Pessoal do INSS e do Seguro
Social: a falta de proﬁssionais que se disponham a
ingressar e permanecer no serviço público enquanto
as tabelas de remuneração forem incompatíveis com
a qualiﬁcação proﬁssional, o grau de responsabilidade
do cargo e a jornada de trabalho exigida. Veja-se que
o esforço na realização de diversos concursos públicos não tem conseguido resolver a questão da falta de
pessoal, sendo que, nos últimos certames realizados,
parte dos aprovados não tomaram posse ou pediram
vacância do cargo logo após a posse em razão do
baixo nível remuneratório. Aplicada esta situação ao
caso especíﬁco dos Peritos Médicos e dos integrantes
da carreira do Seguro Social, o que tem se visto como
conseqüência da não formação e retenção de quadros
de pessoal é a baixa capacidade de resposta da Administração Pública, quando se trata da realização da
perícia médica e da concessão e revisão de benefícios,
resultando em ﬁlas intermináveis, que prejudicam a sociedade de modo geral, e oneram os cofres públicos
com o pagamento de correção monetária decorrente
do pagamento dos benefícios concedidos com mais
de 45 dias, conforme dispõe a Lei nº 8.213, de 1991,
e a prorrogação de benefícios com data de cessação
vencida, dada a impossibilidade de realização de todas
as perícias demandadas.
12. Quanto ao disposto nos art. 16 e 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, pode ser considerado plenamente atendido, uma vez que as despesas relativas a
2005, da ordem de R$4,99 milhões, foram incluídas na
Lei Orçamentária Anual de 2005, e as despesas relativas a 2006, estimadas em R$163,73 milhões para as
Carreiras de Perícia Médica da Previdência Social e de
Supervisor Médico-Pericial, tiveram seu aporte no Projeto de Lei Orçamentária para 2006 – PLOA 2006, em
funcional especíﬁca da programação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, com vistas ao reajuste da remuneração dos servidores públicos federais
civis e dos militares das Forças Armadas. Em 2007, o
impacto referente às duas carreiras supramencionadas
será da ordem de R$224,32 milhões. Quanto à Carreira do Seguro Social, o impacto adicional anualizado,
no ano de 2006 e nos dois exercícios subseqüentes
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será de R$139,99 milhões, estando contemplado no
Anexo V do PLOA 2006.
13. Ressalte-se que, os acréscimos mencionados
para os exercícios de 2007 e 2008 serão absorvidos
pela margem líquida de expansão para despesas de
caráter continuado daqueles exercícios, sendo o montante apurado compatível com o aumento de receita
decorrente do crescimento real da economia previsto,
conforme demonstra a série histórica relativa à ampliação da base de arrecadação nos últimos anos.
14. São estas, Senhor Presidente, as razões que
nos levam a propor a Vossa Excelência a edição da
Medida Provisória anexa.
Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva – Nelson Machado.
OF. Nº 110/06/PS-GSE
Brasília, 17 de fevereiro de 2006
A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Moraes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Assunto: envio de PLV para apreciação
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetido à consideração do Senado Federal, o incluso
Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2006 (Medida
Provisória nº 212/05, do Poder Executivo), aprovado
na Sessão Plenária do dia 13-2-2006, que “Altera as
Leis nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a estruturação da Carreira Previdenciária no
âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
10.855, de 10 de abril de 2004, que dispõe sobre a
reestruturação da Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, instituindo a Carreira do Seguro Social, 10.876, de 2 de
junho de 2004, que cria a Carreira de Perícia Médica
da Previdência Social e dispõe sobre a remuneração
da Carreira de Supervisor Médico-Pericial do Quadro
de Pessoal do INSS, 10.997, de 15 de dezembro de
2004, que institui a Gratiﬁcação Especíﬁca do Seguro
Social – GESS, 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações
Públicas Federais; e ﬁxa critérios temporários para pagamento da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade
Médico-Pericial – GDAMP.”, conforme o disposto no art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
2. Encaminho, em anexo, o processado da referida Medida Provisória e os autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,
Primeiro-Secretário.
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EM Interministerial nº 314/2005/MP/MPS
Brasília, 15 de dezembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à superior deliberação de Vossa
Excelência a proposta de edição de Medida Provisória
que “Altera as Leis nº 10.355, de 26 de dezembro de
2001, que dispõe sobre a estruturação da Carreira Previdenciária no âmbito do Instituto Nacional do Seguro
Social -INSS; 10.855, de 1º de abril de 2004, que dispõe
sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária, de
que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001,
instituindo a Carreira do Seguro Social; 10.876, de 2 de
junho de 2004, que cria a Carreira de Perícia Médica
da Previdência Social e dispõe sobre a remuneração
da Carreira de Supervisor Médico-Pericial do Quadro
de Pessoal do INSS; 10.997, de 15 de dezembro de
2004, que institui a Gratiﬁcação Especíﬁca do Seguro
Social – GESS; e ﬁxa critérios temporários para pagamento da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade
Médico-Pericial – GDAMP.”
2. A proposta tem por objetivo promover o ajuste
das tabelas remuneratórias dos servidores integrantes
das Carreiras de Perícia Médica da Previdência Social,
de Supervisor Médico-Pericial e do Seguro Social, atendendo à política de revitalização das remunerações dos
servidores da administração pública federal e possibilitando que os concursos para provimento de cargos
na área de perícia médica e do seguro social possam
atrair e reter mais servidores para atuar principalmente
na atividade de atendimento ao público.
3. Em relação à Carreira do Seguro Social, a proposição feita é de revisão dos valores da Gratiﬁcação
de Desempenho de Atividade Previdenciária – GDAP,
instituída pela Lei nº 10.355, de 2001, da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividades do Seguro Social
– GDASS, instituída pela Lei nº 10.855, de 2004, e
da Gratiﬁcação Especíﬁca do Seguro Social – GESS,
instituída pela Lei nº 10.997, de 2004.
4. Também é ﬁxado novo prazo – até 31 de março
de 2006 – para opção pela Carreira do Seguro Social,
de que trata a Lei nº 10.855, de 2004, com vistas a
abranger os servidores que tendo esta possibilidade
não optaram nos prazos anteriormente estabelecidos,
vigorando os efeitos ﬁnanceiros a partir da data de formalização do Termo de Opção.
5. Vale ressaltar que, a presente medida, em
relação à Carreira do Seguro Social, alcança 33.790
servidores ativos, 31.133 aposentados e 5.891 pensionistas, integrantes do Quadro de Pessoal do INSS,
totalizando 70.814 beneﬁciários.
6. Em relação às Carreiras de Perícia Médica da
Previdência Social e de Supervisor Médico-Pericial do
Quadro de Pessoal do INSS, está sendo proposta a
reestruturação da Gratiﬁcação de Desempenho de Ati-
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vidade Médico-Pericial – GDAMP e a criação de uma
gratiﬁcação do valor ﬁxo – Gratiﬁcação Especíﬁca de
Perícia Médica – GEPM.
7. Importante ressaltar que a atividade pericial,
atribuição central das carreiras retro mencionadas, é
parte essencial da deﬁnição do correto enquadramento dos direitos previdenciários a que o cidadão faz jus,
tendo movimentado recursos da ordem de R$20 bilhões
em 2003, resultante da análise de 1.933.706 requerimentos de benefícios por incapacidade e da execução
de 5.696.931 procedimentos de perícia médica.
8. Atualmente, são realizados cerca de 659.000
exames mensais, perfazendo um total de 7.900.000
exames médico-periciais ao ano, considerando ainda
a necessidade de execução de atividades relativas à
revisão das aposentadorias por invalidez a cada dois
anos, às concessões de benefícios por ordem judicial,
às avaliações de capacidade labor ativa (reabilitações
proﬁssionais e sociais) e demais procedimentos inerentes à atividade médico-pericial que, no conjunto das
suas atividades, representam parte fundamental do
aparelho institucional da previdência social no que se
refere à proteção social dos cidadãos brasileiros.
9. Tal demanda exige que o Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS tenham condições de funcionamento tais que se
garanta a prestação dos serviços de sua competência
com a qualidade exigida pela sociedade, uma vez que
as atividades médico-periciais correspondem a cerca de
70% dos procedimentos necessários para a concessão
de benefícios previdenciários e assistenciais.
10. Assim, uma vez que a atividade médico-pericial adquiriu complexidade crescente nas últimas
décadas, demandando qualiﬁcação e dedicação incompatíveis com a remuneração ora oferecida, é de
todo oportuno o encaminhamento da presente proposta, que alcança em seus efeitos 6.173 servidores
dos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência
Social e do INSS.
11. Assim, o encaminhamento deste assunto é
urgente e relevante para que se possa resolver um sério problema que vem afetando as Carreiras de Perícia
Médica da Previdência Social, de Supervisor MédicoPericial do Quadro de Pessoal do INSS e do Seguro
Social: a falta de proﬁssionais que se disponham a
ingressar e permanecer no serviço público enquanto
as tabelas de remuneração forem incompatíveis com
a qualiﬁcação proﬁssional, o grau de responsabilidade
do cargo e a jornada de trabalho exigida. Veja-se que
o esforço na realização de diversos concursos públicos não tem conseguido resolver a questão da falta de
pessoal, sendo que, nos últimos certames realizados,
parte dos aprovados não tomaram posse ou pediram
vacância do cargo logo após a posse em razão do
baixo nível remuneratório. Aplicada esta situação ao
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caso especíﬁco dos Peritos Médicos e dos integrantes
da carreira do Seguro Social, o que tem se visto como
conseqüência da não formação e retenção de quadros
de pessoal é a baixa capacidade de resposta da Administração Pública, quando se trata da realização da
perícia médica e da concessão e revisão de benefícios,
resultando em ﬁlas intermináveis, que prejudicam a sociedade de modo geral, e oneram os cofres públicos
com o pagamento de correção monetária decorrente
do pagamento dos benefícios concedidos com mais
de 45 dias, conforme dispõe a Lei nº 8.213, de 1991,
e a prorrogação de benefícios com data de cessação
vencida, dada a impossibilidade de realização de todas
as perícias demandadas.
12. Quanto ao disposto nos art. 16 e 17 da lei de
Responsabilidade Fiscal, pode ser considerado plenamente atendido, uma vez que as despesas relativas a
2005. da ordem de R$4,99 milhões, foram incluídas na Lei
Orçamentária Anual de 2005, e as despesas relativas a
2006, estimadas em R$163,73 milhões para as Carreiras
de Perícia Médica da Previdência Social e de Supervisor
Médico-Pericial, tiveram seu aporte no Projeto de Lei Orçamentária para 2006 – PLOA 2006, em funcional especíﬁca
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da programação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com vistas ao reajuste da remuneração dos
servidores públicos federais civis e e dos militares Forças
Armadas. Em 2007, o impacto referente às duas carreiras
supramencionadas será da ordem de RS 224,32 milhões.
Quanto à Carreira do Seguro Social, o impacto adicional
atualizado, no ano de 2006 e nos dois exercícios subseqüentes será de RS 139,99 milhões, estando contemplado
no Anexo V do PLOA 2006.
13. Ressalte-se que, os acréscimos mencionados
para os exercícios de 2007 e 2008 serão absorvidos
pela margem líquida de expansão para despesas de
caráter continuado daqueles exercícios, sendo o montante apurado compatível com o aumento de receita
decorrente do crescimento real da economia previsto,
conforme demonstra a série histórica relativa à ampliação da base de arrecadação nos últimos anos.
14. São estas, Senhor Presidente, as razões que
nos levam a propor a Vossa Excelência a edição da
Medida Provisória anexa.
Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva – Nelson Machado.

FEVEREIRO 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2006

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOTA TÉCNICA SOBRE
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Brasília, 30 de dezembro de 2005
Assunto: Subsídios para emissão de parecer quanto à
adequação orçamentária e ﬁnanceira da Medida Provisória nº 272, de 26 de dezembro de 2005, que “Altera
as Leis nos 10.355, de 26 de dezembro de 2001, que
dispõe sobre a estruturação da Carreira Previdenciária no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS; 10.855, de lº de abril de 2004, que dispõe
sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária, de
que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001,
instituindo a Carreira do Seguro Social; 10.876, de 2 de
junho de 2004, que cria a Carreira de Perícia Médica
da Previdência Social e dispõe sobre a remuneração
da Carreira de Supervisor Médico-Pericial do Quadro
de Pessoal do JNSS; 10.997, de 15 de dezembro de
2004, que institui a Gratiﬁcação Especiﬁca do Seguro
Social – GESS; e ﬁxa critérios temporários para pagamento da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade
Médico-Pericial – GDAMP.”.
Interessado: Comissão Mista designada para emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 272, de 26 de
dezembro de 2005.
I – Introdução
A Constituição estabelece, no art. 62, § 9º, que
caberá a uma comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas
emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão
separada, pelo plenário de cada uma das Casas do
Congresso Nacional.
A Resolução nº 1, de 2002 – CN que regula
o processo legislativo de apreciação de medidas
provisórias,determina, no art. 19 que o órgão de consultoria e assessoramento orçamentário da Casa a que
pertencer o relator da matéria deverá elaborar nota
técnica com subsídios acerca da adequação orçamentária e ﬁnanceira da medida provisória, a ser encaminhada aos relatores e demais membros da comissão
mista no prazo de cinco dias contados da publicação
da medida provisória.
A nota técnica deve atender o disposto no art. 5º,
§ 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CM que prescreve a
abrangência do exame de compatibilidade e adequação orçamentária e ﬁnanceira que deve ser procedido
pela comissão mista: “análise da repercussão sobre a
receita ou a despesa pública da União e da implicação
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e
ﬁnanceiras vigentes. em especial a conformidade com
a lei Complementar nº 101, de 2000 a lei do plano plu-
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rianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União”.
Para a apreciação da medida provisória em questão compete a esta Consultoria de Orçamentos. Fiscalização e Controle elaborar a respectiva nota técnica.
II – Síntese da Medida Provisória
Na Exposição de Motivos Interministerial nº 0031
4/2005/MP/MPS, que acompanha a medida em exame, informa-se que essa medida legislativa “tem por
objetivo promover o ajuste das tabelas remuneratórias
dos servidores integrantes das Carreiras de Perícia
Médica da Previdência Social, de Supervisor Médico-Pericial e do Seguro Social, atendendo à política
de revitalização das remunerações dos servidores da
administração pública federal e possibilitando que os
concursos para provimento de cargos na área de perícia médica e do seguro social possam atrair e reter
mais servidores para atuar principalmente na atividade
de atendimento ao público
Segundo a Exposição de Motivos, “o encaminhamento deste assunto é urgente e relevante para que se
possa resolver um sério problema que vem afetando
as Carreiras de Perícia Médica da Previdência Social,
de Supervisor Médico-Pericial do Quadro de Pessoal
do INSS e do Seguro Social: a falta de proﬁssionais
que se disponham a ingressar e permanecer no serviço público enquanto as tabelas de remuneração forem
incompatíveis com a qualiﬁcação proﬁssional, o grau
de responsabilidade do cargo e a jornada de trabalho
exigida”. Alega-se que “o esforço na realização de diversos concursos públicos não tem conseguido resolver
a questão da falta de pessoal, sendo que, nos últimos
certames realizados, parte dos aprovados não tomaram posse 011 pediram vacância do cargo logo após
a posse em razão do baixo nível remuneratório”.
Quanto ao impacto ﬁnanceiro da Medida Provisória, a Exposição de Motivos informa que as despesas
relativas a 2005 são ordem de R$4.99 milhões, as de
2006 são estimadas em R$303,72 e as de 2007 atingem R$364.31 milhões.
Em síntese, a Medida Provisória em exame determina:
1) a instituição da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade do Seguro Social –
GDASS, devida aos integrantes da Carreira
do Seguro Social, em função do desempenho
institucional e coletivo, com os seguintes valores máximos:
I – até 31 de dezembro de 2005:
a) nível superior: R$513,00 (quinhentos
e treze reais);
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b) nível intermediário: R$184,00 (cento
e oitenta e quatro reais); e
c) nível auxiliar: R$101,00 (cento e um
reais);
II – a partir de lº de janeiro de 2006:
a) nível superior: R$765,00 (setecentos
e sessenta e cinco reais);
b) nível intermediário R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais): e
c) nível auxiliar R$250,00 (duzentos e
cinqüenta reais).
2) a instituição da Gratiﬁcação Especíﬁca do Seguro Social – GESS, devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social e da
Carreira Previdenciária no valor de:
I – R$184,00 (cento e oitenta e quatro
reais) até 31 de dezembro de 2005;
II – R$238,00 (duzentos e trinta e oito
reais) a partir de 1º de janeiro de 2006.
3) que servidor titular do cargo de Perito Médico da Previdência Social da Carreira
de Perícia Médica da Previdência Social ou
do cargo de Supervisor Médico-Pericial da
Carreira de Supervisor Médico-Pericial, em
efetivo exercício dessa atividade no Ministério
da Previdência Social ou no INSS, perceberá
a parcela da GDAMP referente á avaliação
de desempenho institucional no valor correspondente ao atribuído á Gerência Executiva ou unidade organizacional á qual estiver
vinculado e a parcela da GDAMP referente à
avaliação de desempenho individual segundo
critérios de avaliação a serem estabelecidos
pelo regulamento.
III – Subsídios Acerca da Adequação
Financeira e Orçamentária
Conforme mencionado na introdução desta nota
técnica, o exame de compatibilidade
e adequação orçamentária e ﬁnanceira deve analisar a repercussão sobre a receita ou a despesa pública da Unido e da implicação quanto ao atendimento
das normas orçamentárias e ﬁnanceiras vigentes, em
especial a conformidade com a lei Complementar nº
101, de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União.
Estabelece a Constituição Federal, em seu art.
169, os seguintes requisitos para que se possa ser
concedido aumento de remuneração aos servidores
públicos:
“Art.169. A despesa com pessoal ativo e
inativo da União, dos Estados, do Distrito Fe-

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

deral e dos Municípios não poderá exceder os
limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem
ou aumento de remuneração. A criação de
cargos, empregos e funções ou alteração de
estrutura de carreiras, bem corno a admissão
ou contratação de pessoal, a qualquer título,
pelos órgãos e entidades da administração
direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
I – se houver prévia dotação orçamentária suﬁciente para atender ás projeções de
despesa de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes;
II – se houver autorização especiﬁca na
lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as
empresas públicas e as sociedades de economia mista.”
No que se refere ao inciso I do § 1ºdo art. 169,
consta do PLOA 2006 dotação de R$341.36 milhões
destinada á reestruturação de cargos e carreiras no
âmbito do Poder
Executivo. Tal valor é suﬁciente para fazer face
aos R$303.72 milhões de gastos estimados para 2006
com a adoção da Medida Provisória em exame. O impacto para o exercício de 2005, por se referir somente
ao mês de dezembro, atinge somente o montante de
4,9 milhões, que será suportado pelas dotações disponíveis da LOA 2005
Já no que tange ao Inciso 11 do § 2º do art 169,
existe previsão especíﬁca no Anexo V, III, item 4.2, da
LOA 2005 que “autoriza limite de R$919.976.127.00
destinados à reestruturação da remuneração de cargos
integrantes dos Planos de Classiﬁcação de Cargos do
Poder Executivo Federal e planos equiparados e de
carreiras das áreas de Agricultura, Reforma Agrária.
Auditoria e Fiscalização, Regulação e Fiscalização do
Sistema Financeiro, Ciência e Tecnologia, Educação,
Gestão e Diplomacia, Inteligência, Jurídica, Militar das
Forças Armadas Previdência. Regulação, Seguridade
Social e Trabalho, Tecnologia Militar, Infra-Estrutura de
Transporte, Transporte. Mineração, Indigenistas (FUNAI)
e policiais – civis e militares – e docentes dos ex-territórios do Amapá. Rondônia e Roraima”. (grifou-se)
Por sua vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar nº 101/2000) estabelece, em seu
art. 17, condições para que se possa aumentar despesa obrigatória de caráter continuado. Na medida provisória em análise, as disposições do referido artigo
encontram-se cumpridas, uma vez que foi apresentado
o impacto orçamentário da medida, além de a mesma
não afetar o resultado ﬁscal, ao menos nos exercícios
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de 2005 e 2006, já que custeada com dotações já previstas na lei orçamentária atual e no projeto de lei para
o próximo exercício.
IV – Conclusão
São esses os subsídios que nos parecem relevantes para a apreciação da comissão mista quanto
à adequação orçamentária e ﬁnanceira da Medida
Provisória nº 272, de 2005. – André Miranda Burello,
Consultor de Orçamentos
Parecer à medida provisória nº 272, de 2005,
proferido no plenário da câmara dos deputados em
substituição à comissão mista.
O Sr. Nelson Pellegrino (pt-ba. Para emitir parecer.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente. Sras. e Srs.
Deputados, trata-se da Medida provisória nº 272, de
2005, que altera as Lei nº 10.355, de 26 de dezembro
de 2001, que dispõe sobre a estruturação da Carreira
Previdenciária no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 10.855, de 10 de abril de 2004, que
dispõe sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de
2001 instituindo a Carreira do Seguro Social; 10.876,
de 2 de junho de 2004, que cria a Carreira de Perícia
Médica da Previdência Social e dispõe sobre a remuneração da Carreira de Supervisor Médico do Quadro
de Pessoal do INSS; 10.997, de 15 de dezembro de
2004 que institui a Gratiﬁcação Especiﬁca do Seguro
Social – GESS e ﬁxa critérios temporários para o pagamento da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade
Médico-Pericial – GDAMP.
Relatório.
A Medida Provisória em questão, com o objetivo
de melhorar a remuneração, introduz diversas alterações nas leis que disciplinam a estrutura e remuneração
das Carreiras da Seguridade Social, Perícia Médica da
Previdência Social e Supervisor Médico-Pericial.
Em relação à Carreira do Seguro Social, nos art.
1º, 2º e 3º da presente Medida, a proposição feita é de
revisão dos valores da Gratiﬁcação de Desempenho da
Atividade Previdenciária – GDAP, instituída pela Lei nº
10.355, de 2001 (art. 1º, da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividades do Seguro Social – GDASS, instituída
pela Lei nº 10.855, de 2004 (art. 2º), e da Gratiﬁcação
Especiﬁca do Seguro Social – GESS, instituída pela
Lei nº 10.997, de 2004 (art. 3º),
Também é ﬁxado novo prazo. até 31 de março
de 2006, para a opção pela Carreira do Seguro Social,
de que trata a Lei nº 10.855, de 2004, com vistas a
abranger os servidores que, tendo essa possibilidade,
não optaram nos prazos anteriormente estabelecidos,
vigorando os efeitos ﬁnanceiros a partir da data de formalização do termo de opção (art. 7º),
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Já o art. 4º da Medida Provisória trata das Carreiras de Perícia Médica da Previdência Social e de
Supervisor Médico-Pericial do Quadro de Pessoal do
INSS. com o objetivo de antecipar a tabela de vencimento básico das carreiras, que somente se daria em
1º de dezembro de 2006, além de propor a reestruturação da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade
Médico Pericial – GDAMP.
No art. 5º, de outro lado, além de alterações especiﬁcas em relação ao pagamento da GDAMP, propõe-se
a criação de uma gratiﬁcação de valor ﬁxo, Gratiﬁcação
Especíﬁca de Perícia Médica – GEPM.
O art. 6º ﬁxa as novas tabelas remuneratórias da
Lei nº 10.876, de 2004, que trata da Carreira do Seguro Social, nos termos das alterações efetuadas na
presente Medida e acima relatadas.
O art. 8º, por último, ﬁxa a forma anterior de pagamento da GDAMP até que sejam processadas as alterações advindas com a presente Medida Provisória.
No prazo regimental, 4 emendas foram apresentadas à Medida Provisória nº 272, de 2005:
Emenda nº 1, do Deputado Jamil Murad, que
busca modiﬁcar o § 3º do art. 12 da Lei nº 10.876, dê
2004, alterado pelo art. 4º da Medida Provisória, que
deﬁne os critérios de pagamento da GDAMP em razão
de desempenho institucional;
Emenda nº 2, do Deputado Jamil Murad. que
busca incluir o § 5º ao art. 12 da Lei nº 10.876, de
2004, alterado pelo art. 4º da Medida Provisória, para
estender aos aposentados e pensionistas a GDAMP
em critérios diferentes do já estabelecido pelo art. 13
da mesma Lei nº 10.876, de 2004:
Emenda nº 3, do Deputado Rodrigo Maia, que
visa alterar a forma ﬁxada no
art. 8º para pagamento da GDAMP até que sejam
processadas as alterações advindas com a presente
Medida Provisória:
Emenda nº 4, do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, que pretende estender o aumento concedido na presente Medida Provisória a todos os servidores públicos federais.
Vencido o prazo para manifestação da Comissão
Mista a que se refere o § 90º do art. 62 do texto constitucional sem que a mesma houvesse sido instalada,
foi a Medida Provisória nº 272, de 2005, incluída na
pauta da Câmara dos Deputados para deliberação.
Cumpre-me, nesta oportunidade, apresentar a este
Plenário parecer pela referida Comissão Mista à Medida Provisória nº 272, de 2005, e às emendas a ela
oferecidas, em cumprimento ao que determina o art.
60, § 1º e 2º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
Voto do Relator.
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Inicialmente cumpre revelar que a proposta tem
o justo objetivo de promover o ajuste das tabelas remuneratórias dos servidores integrantes das Carreiras
de Perícia
Médica da Previdência Social, de Supervisor Médico-Pericial e do Seguro Social, atendendo à política
de revitalização das remunerações dos servidores da
administração pública federal e possibilitando que os
concursos para provimento de cargos na área de perícia médica e do seguro social possam atrair e reter
mais servidores para atuar principalmente na atividade
de atendimento ao público.
Também é justa a ﬁxação de novo prazo – até
31 de março de 2006 para opção pela Carreira do
Seguro Social de que trata a Lei nº 10.855, de 2004,
com vistas a abranger os servidores que tendo essa
possibilidade não optaram nos prazos anteriormente
estabelecidos, vigorando os efeitos ﬁnanceiros a partir
da data de formalização do Termo de Opção.
Vale ressaltar que a presente Medida, em relação
à Carreira do Seguro Social, alcança 33.790 servidores ativos, 31.133 aposentados e 5.841 pensionistas,
integrantes do Quadro de Pessoal do INSS, totalizando
70.814 beneﬁciários.
Como salienta a mensagem presidencial, “importante ressaltar que a atividade perícia, atribuição
central das carreiras retro mencionadas, é parte essencial na deﬁnição do correto enquadramento aos
direitos previdenciários a que o cidadão faz jus, tendo
movimentado recursos da ordem de 20 bilhões de reais em 2003, resultante da análise de 1 milhão 933 mil
706 requerimentos de benefícios por incapacidade e
da execução de 5 milhões 696 mil 931 procedimentos
de perícia médica.
Do mesmo modo, como salienta a mensagem,
atualmente, são realizados 659 mil exames mensais,
perfazendo um total de 7 milhões e 900 mil exames
médico-periciais ao ano, considerando ainda a necessidade de execução de atividades relativas à revisão
das aposentadorias por invalidez a cada 2 anos, às
concessões de benefícios por ordem judicial. às avaliações de capacidade laborativa (reabilitações proﬁssionais e sociais) e demais procedimentos inerentes
à atividade médico-pericial que, no conjunto das suas
atividades, representam parte fundamental do aparelho
institucional da Previdência Social no que se refere à
proteção social dos cidadão brasileiros.
Tal demanda exige que o Ministério da Previdência
Social e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
tenham condições de funcionamento tais que se garanta a prestação dos serviços de sua competência com
a qualidade exigida pela sociedade, uma vez que as
atividades médico-periciais correspondem a cerca de
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70% dos procedimentos necessários para a concessão
de benefícios previdenciários e assistenciais.
Assim, uma vez que a atividade médico-pericial
adquiriu complexidade crescente nas últimas décadas,
demandando qualiﬁcação e dedicação incompatíveis
com a remuneração ora oferecida, é de todo oportuno
o encaminhamento da presente proposta, que alcança
em seus efeitos 6.173 servidores dos quadros de pessoal do Ministério da Previdência Social e do INSS.
Assim, o encaminhamento deste assunto é urgente e relevante para que se possa resolver um sério
problema que vem afetando as Carreiras de Perícia
Médica da Previdência Social, de Supervisor MédicoPericial do Quadro de Pessoal do INSS e do Seguro
Social: a falta de proﬁssionais que se disponham a
ingressar e permanecer no serviço público enquanto
as tabelas de remuneração forem incompatíveis com
a qualiﬁcação proﬁssional, o grau de responsabilidade
do cargo e a jornada de trabalho exigida. Veja-se que
o esforço na realização de diversos concursos públicos não tem conseguido resolver a questão da falta de
pessoal, sendo que, nos últimos certames realizados,
parte dos aprovados não tomaram posse ou pediram
vacância do cargo logo após a posse, em razão do
baixo nível remuneratório. Aplicada esta situação ao
caso especíﬁco dos Peritos Médicos e dos integrantes
da Carreira do Seguro Social, o que se tem visto como
conseqüência da não-formação e retenção de quadros
de pessoal é a baixa capacidade de resposta da Administração Pública, quando se trata da realização da
perícia médica e da concessão e revisão de benefícios,
resultando em ﬁlas intermináveis, que prejudicam a
sociedade de modo geral e oneram os cofres públicos
com o pagamento de correção monetária decorrente
do pagamento dos benefícios concedidos com mais
de 45 dias, conforme dispõe a Lei nº 8.213, de 1991,
e a prorrogação de benefícios com data de cessação
vencida, dada a impossibilidade de realização de todas
as perícias demandadas.
Assim, entendo estarem demonstrados os pressupostos de relevância e urgência que ampararam a
edição da Medida Provisória nº 272, de 2005. Foram
também observados os requisitos formais para seu
envio ao Congresso Nacional, nos termos previstos
no art. 2º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
As matérias tratadas na Medida Provisória nº
269, de 2005, não estão sujeitas à vedação temática estabelecida pelo § 1º do art. 62 da Constituição.
Tampouco existem quaisquer óbices a registrar em
seu texto quanto aos requisitos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.
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No que concerne à adequação orçamentária e
ﬁnanceira, manifesto-me pela admissibilidade da Medida Provisória nº 272. As informações contidas na
Exposição de Motivos demonstram sua exeqüibilidade.
Com efeito, segundo a Exposição de Motivos, quanto
ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pode ser considerado plenamente atendido, uma vez que as despesas relativas a 2005, da
ordem de 4,99 milhões de reais, foram incluídas na lei
orçamentária anual de 2005, e as despesas relativas a
2006, estimadas em 163,73 milhões de reais, para as
Carreiras de Perícia Médica da Previdência Social e
de Supervisor Médico-Pericial, tiveram seu aporte no
Projeto de Lei Orçamentária para 2006 – PLOA 2006,
em funcional especiﬁca da programação do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, com vistas ao
reajuste da remuneração dos servidores públicos federais civis e dos militares das Forças Armadas. Em 2007,
o impacto referente às 2 carreiras supramencionadas
será da ordem de 224,32 milhões de reais. Quanto à
Carreira do Seguro Social, o impacto adicional anualizado, em 2005 e nos 2 exercícios subseqüentes, será
de 139,99 milhões de reais, estando contemplado no
Anexo V do PLOA 2005. Ressalte-se ainda que, segundo a mensagem, os acréscimos mencionados para
os exercícios de 2007 e 2008 serão absorvidos pela
margem líquida de expansão para despesas de caráter continuado daqueles exercícios, sendo o montante
apurado compatível com o aumento de receita decorrente do crescimento real da economia previsto, conforme demonstra a série histórica relativa à ampliação
da base de arrecadação nos últimos anos.
Declaro-me, por conseguinte, favorável à aprovação da Medida Provisória nº 272, de 2005, nos termos do Projeto de Lei de Conversão que apresento
a seguir.
Passo ao exame das emendas que lhe foram
oferecidas.
Sob o prisma da constitucionalidade, há que se
levar em consideração o impedimento expresso pelo
art. 63, I, da Carta, concernente a aumento de despesa em projeto de iniciativa exclusiva do Presidente
da República.
Por esse motivo, as Emendas nºs 1 e 2 aﬁguramse inconstitucionais por acarretarem aumento de despesas e por incidirem na vedação do vício de iniciativa.
A Emenda nº 3 não incorre em qualquer vício quanto à
constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa
que possa obstar sua admissibilidade.
Manifesto-me, em conseqüência; pela inconstitucionalidade das emendas acima referidas e pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da Emenda nº 3.
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Já no que concerne ao mérito das emendas oferecidas à Medida Provisória nº 272, de 2005, não há
como desconhecer que os óbices de ordem constitucional terminam por comprometer-lhes a possibilidade de
acatamento. Seria um contra-senso aprovar quaisquer
das emendas que provocam aumento de despesas,
pois a indisponibilidade de recursos orçamentários e
ﬁnanceiros inviabilizaria a pretendida concessão ou
ampliação de vantagens. Voto, por conseguinte, pela
rejeição das Emendas nºs 1, 2 e 4.
Manifesto-me, porém, pelo acolhimento da Emenda nº 3, pois visa conferir prêmio por bom desempenho, estimulando uma melhor prestação de serviço.
Como haverá compensação, não haverá acréscimo
de despesa.
Em decorrência do disposto no art. 5º § 4º, I da
Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, a
alteração decorrente do aproveitamento das referidas
emendas e das alterações que proporei a seguir determina seja adotado Projeto de Lei de Conversão,
apresentado em anexo.
Em adição ao acatamento da Emenda nº 3, o Projeto de Lei de Conversão que ora submeto à apreciação
de meus ilustres pares incorpora outros acréscimos:
Proponho alteração nos arts. 14 e 15 da Lei nº
10.876, de 2004, para melhor disciplinar a concessão
da GDAMP para os ocupantes de cargos de cheﬁa na
estrutura de gerenciamento da Previdência e para os
que se encontrarem cedidos.
Altero também, no art. 50 da Medida Provisória,
a redação conferida ao art. 12-A acrescentado, de
forma a alterar a forma “unidade organizacional” por
“unidade de avaliação”.
Já a proposta de alteração do caput art. 230 da
Lei nº 8.112, de 1990, procura incluir, entre as hipóteses
de implementação da assistência à saúde dos servidores públicos federais civis da União, a prestação de
serviços mediante o ressarcimento parcial ao servidor
do montante despendido com o custeio de plano de
saúde, na forma a ser estabelecida em regulamento. A
Medida permitirá incorporar ao RJU, como regra geral,
a alternativa já adotada pelo Tribunal Contas da União
dor meio da Resolução nº 127, de 10 de dezembro de
1999, e para os.servidores dos ex-Territórios, na forma
da Portaria nº 56, de 16 de março de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Além de
legalizar-se o procedimento, estar-se-á assegurando
uniformidade de tratamento ao conjunto da administração pública, em respeito ao principio da legalidade.
O § 3º, que, propomos incorporar ao art. 230,
visa disciplinara realização de convênios e contratos
para a prestação de serviços de saúde a que se refere o caput do artigo, autorizando a União a ﬁrmar
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contratos ou convênios de patrocínio com entidades
de autogestão em saúde.
Os §§ 4º e 5º que propomos incorporar ao art.
230, visam disciplinar, estabelecendo limite máximo
e remetendo para regulamentação a ser baixada pelo
órgão central do SIPEC, a ﬁxação do valor máximo de
ressarcimento, caso implementada essa alternativa de
custeio do plano de saúde do servidor.
O § 6º, que propomos incorporar ao art. 230, visa
assegurar ao servidor o direito à opção pelo auxilio,
mediante ressarcimento parcial do valor, em lugar da
adesão a plano de saúde patrocinado na forma do
caput do artigo que venha a ser oferecido mediante
adesão do servidor. Com isso, assegura-se o direito
de livre escolha ao servidor, ou mesmo a manutenção
do mesmo em plano a que esteja vinculado, desde
que observada a limitação de custeio e a dotação orçamentária para essa ﬁnalidade.
Em conseqüência dos acréscimos assim propostos, os originais arts. 9º e 10 deverão ser renomeados
para, respectivamente, 10 e 11.
Ante o exposto, concluo pela admissibilidade da
Medida Provisória nº 272, de 2005, encaminhada ao
Congresso Nacional nos termos previstos pelo art. 20,
§ 1º, da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional. Reputo atendidos os pressupostos de relevância e
urgência, bem como respeitadas as vedações temáticas determinadas pela Constituição. Opino, ademais,
pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa da medida provisória, bem como pela sua
adequação orçamentária, e ﬁnanceira. No mérito, pronuncio-me pela sua aprovação, nos termos do anexo
Projeto de Lei de Conversão.
Com relação às 4 emendas apresentadas à Medida Provisória, voto pela admissibilidade da Emenda nº
3 e pela inadmissibilidade de todas as demais, em decorrência dos argumentos anteriormente expostos.
Quanto ao mérito, manifesto-me pela rejeição de
todas as emendas, à exceção da Emenda nº 3.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA
PARECER APRESENTADO EM PLENÁRIO
PELO RELATOR DESIGNADO PARA MANIFESTAR-SE PELA COMISSÃO MISTA INCUMBIDA
DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 272, DE 2005
Altera as Leis nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a estruturação da Carreira Previdenciária no âm-
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bito do Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS; nº 10.855, de 1º de abril de 2004, que
dispõe sobre a reestruturação da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355,
de 26 de dezembro de 2001, instituindo a
Carreira do Seguro Social; nº 10.876, de 2
de junho de 2004, que cria a Carreira de Perícia Médica da Previdência Social e dispõe
sobre a remuneração da Carreira de Supervisor Médico-Pericial do Quadro de Pessoal
do INSS; nº 10.997, de 15 de dezembro de
2004, que institui a Gratiﬁcação Especíﬁca
do Seguro Social – GESS; e ﬁxa critérios
temporários para pagamento da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade MédicoPericial – GDAMP.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Nelson Pellegrino
I – Relatório
A medida provisória em questão, com o objetivo
melhorar a remuneração, introduz diversas alterações
nas leis que disciplinam a estrutura e remuneração das
Carreiras da Seguridade Social, Perícia Médica da Previdência Social e Supervisor Médico-Pericial.
Em relação à Carreira do Seguro Social, nos arts.
1º, 2º e 3º da presente medida, a proposição feita é de
revisão dos valores da Gratiﬁcação de Desempenho de
Atividade Previdenciária – GDAP, instituída pela Lei nº
10.355, de 2001 (art. 1º), da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividades do Seguro Social – GDASS, instituída
pela Lei nº 10.855, de 2004 (art. 2º), e da Gratiﬁcação
Especíﬁca do Seguro Social – GESS, instituída pela
Lei nº 10.997, de 2004 (art. 3º).
Também é ﬁxado novo prazo – até 31 de março
de 2006 – para opção pela Carreira do Seguro Social,
de que trata a Lei nº 10.855, de 2004, com vistas a
abranger os servidores que tendo esta possibilidade
não optaram nos prazos anteriormente estabelecidos,
vigorando os efeitos ﬁnanceiros a partir da data de formalização do Termo de Opção (art. 7º).
Já o art. 4º da medida provisória trata das Carreiras de Perícia Médica da Previdência Social e de
Supervisor Médico-Pericial do Quadro de Pessoal do
INSS com o objetivo de antecipar a tabela de vencimento básico das carreiras, que somente se daria em
1º de dezembro de 2006, além de propor a reestruturação da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade
Médico-Pericial – GDAMP.
No art. 5º, de outro lado, além de alterações especíﬁcas em relação ao pagamento da GDAMP, propõe-se
a criação de uma gratiﬁcação de valor ﬁxo – Gratiﬁcação Especíﬁca de Perícia Médica – GEPM.
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O art. 6º ﬁxa as novas tabelas remuneratórias da
Lei nº 10.876, de 2004, que trata da Carreira do Seguro Social, nos termos das alterações efetuadas na
presente medida e acima relatadas.
O art. 8º, por último, ﬁxa a forma anterior de pagamento da GDAMP até que sejam processadas as
alterações advindas com a presente MP.
No prazo regimental, quatro emendas foram apresentadas à MP nº 272/05:
– Emenda nº 1, do Deputado Jamil Murad, busca
modiﬁcar o § 3º do art. 12 da Lei nº 10.876, ae
2004, alterado pelo art. 4º da MP, que deﬁne os
critérios de pagamento da GDAMP em razão de
desempenho institucional;
– Emenda nº 2, do Deputado Jamil Murad, busca incluir o § 5º ao art. 12 da Lei nº 10.876, de 2004,
alterado pelo art. 4º da MP; para estender aos
aposentados e pensionistas a GDAMP em critérios diferentes do já estabelecido pelo art. 13
da mesma Lei nº 10.876, de 2004;
– Emenda nº 3, do Deputado Rodrigo Maia, que visa
alterar a forma ﬁxada no art. 8º para pagamento
da GDAMP até que sejam processadas as alterações advindas com a presente MP;
– Emenda nº 4, do Deputado Antônio Carlos Mendes
Thame, que pretende estender o aumento concedido na presente MP a todos os servidores
públicos federais;
Vencido o prazo para manifestação da Comissão
Mista a que se refere o § 9º do art. 62 do texto constitucional, sem que a mesma houvesse sido instalada,
foi a MP nº 272/05 incluída na pauta da Câmara dos
Deputados, para deliberação. Cumpre-me, nesta oportunidade, apresentar a este Plenário parecer pela referida Comissão Mista à Medida Provisória nº 272, de
2005, e às emendas a ela oferecidas, em cumprimento
ao que determina o art. 6º, §§ 1º e 2º, da Resolução
nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
II – Voto do Relator
Inicialmente, cumpre revelar que a proposta tem
o justo objetivo de promover o ajuste das tabelas remuneratórias dos servidores integrantes das Carreiras de
Perícia Médica da Previdência Social, de Supervisor
Médico-Pericial e do Seguro Social, atendendo à política de revitalização das remunerações dos servidores
da administração pública federal e possibilitando que
os concursos para provimento de cargos na área de
perícia médica e do seguro social possam atrair e reter
mais servidores para atuar principalmente na atividade
de atendimento ao público.
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Também é justa a ﬁxação de novo prazo – até
31. de março de 2006 – para opção pela Carreira do
Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 2004,
com vistas a abranger os servidores que tendo esta
possibilidade não optaram nos prazos anteriormente
estabelecidos, vigorando os efeitos ﬁnanceiros a partir
da data de formalização do Termo de Opção.
Vale ressaltar que a presente medida, em relação
à Carreira do Seguro Social, alcança 33.790 servidores ativos, 31.133 aposentados e 5.891 pensionistas,
integrantes do Quadro de Pessoal do INSS, totalizando
70.814 beneﬁciários.
Como salienta a mensagem presidencial, “importante ressaltar que a atividade pericial, atribuição
central das carreiras retromencionadas, é parte essencial da deﬁnição do correto enquadramento dos
direitos previdenciários a que o cidadão faz jus, tendo
movimentado recursos da ordem de R$ 20 bilhões em
2003, resultante da análise de 1.933.706 requerimentos de benefícios por incapacidade e da execução de
5.696.931 procedimentos de perícia médica.”
Do mesmo modo, como salienta a mensagem,
“atualmente, são realizados cerca de 659.000 exames
mensais, perfazendo um total de 7.900.000 exames
médico-periciais ao ano, considerando ainda a necessidade de execução de atividades relativas à revisão
das aposentadorias por invalidez a cada dois anos, às
concessões de benefícios por ordem judicial, às avaliações de capacidade laborativa (reabilitações proﬁssionais e sociais) e demais procedimentos inerentes
à atividade médico-pericial que, no conjunto das suas
atividades, representam parte fundamental do aparelho institucional da previdência social no que se refere
à proteção social dos cidadãos brasileiros.
Tal demanda exige que o Ministério da Previdência
Social e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
tenham condições de funcionamento tais que se, garanta a prestação dos serviços de sua competência com
a qualidade exigida pela sociedade, uma vez que as
atividades médico-periciais correspondem a cerca de
70% dos procedimentos necessários para a concessão
de benefícios previdenciários e assistenciais.
Assim, uma vez que a atividade médico-pericial
adquiriu complexidade crescente nas últimas décadas,
demandando qualiﬁcação e dedicação incompatíveis
com a remuneração ora oferecida, é de todo oportuno
o encaminhamento da presente proposta, que alcança
em seus efeitos 6.173 servidores dos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência Social e do INSS.
Assim, o encaminhamento deste assunto é urgente e relevante para que se possa resolver um sério
problema que vem afetando as Carreiras de Perícia
Médica da Previdência Social, de Supervisor Médico-
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Pericial do Quadro de Pessoal do INSS e do Seguro
Social: a falta de proﬁssionais que se disponham a
ingressar e permanecer no serviço público enquanto
as tabelas de remuneração forem incompatíveis com
a qualiﬁcação proﬁssional, à grau de responsabilidade
do cargo e a jornada de trabalho exigida. Veja-se que
o esforço na realização de diversos concursos públicos não tem conseguido resolver a questão da falta de
pessoal, sendo que, nos últimos certames realizados,
parte dos aprovados não tomaram posse ou pediram
vacância do cargo logo após a posse em razão do
baixo nível remuneratório. Aplicada esta situação ao
caso especíﬁco dos Peritos Médicos e dos integrantes
da carreira do Seguro Social, o que tem se visto como
conseqüência da não formação e retenção de quadros
de pessoal é a baixa capacidade de resposta da Administração Pública, quando se trata da realização da
perícia médica e da concessão e revisão de benefícios,
resultando em ﬁlas intermináveis, que prejudicam a sociedade de modo geral, e oneram os cofres públicos
com o pagamento de correção monetária decorrente
do pagamento dos benefícios concedidos com mais
de 45 dias, conforme dispõe a Lei nº 8.213, de 1991,
e a prorrogação de benefícios com data de cessação
vencida, dada a impossibilidade de realização de todas
as perícias demandadas.
Assim, entendo estarem demonstrados os pressupostos de relevância e urgência que ampararam a
edição da MP nº 272/05. Foram também observados
os requisitos formais para seu envio ao Congresso
Nacional, nos termos previstos no art. 2º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN.
As matérias tratadas na MP nº 269/05 não estão
sujeitas à vedação temática estabelecida pelo § 1º do
art. 62 da Constituição. Tampouco existem quaisquer
óbices a registrar em seu texto quanto aos requisitos
de constitucionalidade, de juridicidade e de técnica
legislativa.
No que concerne à adequação orçamentária e
ﬁnanceira, manifesto-me pela admissibilidade da MP
nº 272/05. As informações contidas na Exposição de
Motivos demonstram sua exeqüibilidade. Com efeito,
segundo a exposição de motivos, quanto ao disposto
nos art. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
pode ser considerado plenamente atendido, uma vez
que as despesas relativas a 2005, da ordem de R$4,99
milhões, foram incluídas na Lei Orçamentária Anual de
2005, e as despesas relativas a 2006, estimadas em
R$163,73 milhões para as Carreiras de Perícia Médica
da Previdência Social e de Supervisor Médico-Pericial,
tiveram seu aporte no Projeto de Lei Orçamentária
para 2006 – PLOA 2006, em funcional especíﬁca da
programação do Ministério do Planejamento, Orçamen-
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to e Gestão, com vistas ao reajuste da remuneração
dos servidores públicos federais civis e dos militares
das Forças Armadas. Em 2007, o impacto referente às
duas carreiras supramencionadas será da ordem de
R$224,32 milhões. Quanto à Carreira do Seguro Social, o impacto adicional anualizado, no ano de 2006
e nos dois exercícios subseqüentes será de R$139,99
milhões, estando contemplado no Anexo V do PLOA
2006. Ressalte-se, ainda, que, segundo a mensagem,
os acréscimos mencionados para os exercícios de 2007
e 2008 serão absorvidos pela margem líquida de expansão para despesas de caráter continuado daqueles exercícios, sendo o montante apurado compatível
com o aumento de receita decorrente do crescimento
real da economia previsto, conforme demonstra a série
histórica relativa à ampliação da base de arrecadação
nos últimos anos.
Declaro-me, por conseguinte, favorável à aprovação da Medida Provisória nº 272, de 2005, nos termos
do PLV que apresento a seguir.
Passo a seguir ao exame das emendas que lhe
foram oferecidas. Sob o prisma da constitucionalidade, há que se levar em consideração o impedimento
expresso pelo art. 63, I, da Carta, concernente a aumento de despesa em projeto de iniciativa exclusiva do
Presidente da República. Por esse motivo, as emendas de nºs 1, 2, e aﬁguram-se inconstitucionais, por
acarretarem aumento de despesas e por incidirem na
vedação do vício de iniciativa. A emenda nº 3 não incorre em qualquer vício quanto à constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa que possa obstar
sua admissibilidade.
Manifesto-me, em conseqüência, pela inconstitucionalidade das emendas acima referidas e pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da emenda nº 3.
Já no que concerne ao mérito das emendas oferecidas à MP nº 272/05, não há como desconhecer
que os óbices de ordem constitucional terminam por
comprometer-lhes a possibilidade de acatamento. Seria um contra-senso aprovar quaisquer das emendas
que provocam aumento de despesas, pois a indisponibilidade de recursos orçamentários e ﬁnanceiros inviabilizaria a pretendida concessão ou ampliação de
vantagens. Voto, por conseguinte, pela rejeição das
emendas de nºs 1, 2 e 4.
Manifesto-me, porém, pelo acolhimento da emenda de nº 3, pois visa conferir prêmio por bom desempenho, estimulando uma melhor prestação de serviço.
Como haverá compensação, não haverá acréscimo
de despesa.
Em decorrência do disposto no art. 5º, § 4º, I, da
Resolução nº 1, de 2002-CN, a alteração decorrente
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do aproveitamento das referidas emendas e das alterações que proporei a seguir determina seja adotado
projeto de lei de conversão, apresentado em anexo.
Em adição ao acatamento da Emendas nº 3, o projeto de lei de conversão que ora submeto à apreciação
de meus ilustres pares, incorpora outros acréscimos:
1. Proponho alteração nos artigos 14
e 15 da Lei nº 10.876, de 2004, para melhor
disciplinar a concessão da GDAMP para os
ocupantes de cargos de Cheﬁa na estrutura
de gerenciamento da previdência e para os
que se encontrarem cedidos.
2. Altero também, no art. 5º da MP, a
redação conferida ao art. 12-A acrescentado,
de forma a alterar a forma “unidade organizacional” por “unidade de avaliação”.
3. Já a proposta de alteração ao caput
do art. 230 da Lei nº 8.112, de 1990, procura
incluir, entre as hipóteses de implementação
da assistência à saúde dos servidores públicos
federais civis da União, a prestação de serviços
mediante o ressarcimento parcial ao servidor
do montante dispendido com o custeio de plano de saúde, na forma a ser estabelecida em
regulamento. A medida permitirá incorporar ao
RJU, como regra geral, a alternativa já adotada
pelo Tribunal de Contas da União por meio da
Resolução nº 127, de 1º de dezembro de 1999,
e para os servidores dos ex-Territórios, na forma da Portaria nº 56, de 16 de março de 2001,
do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão. Além de legalizar-se o procedimento,
estar-se-á assegurando uniformidade de tratamento ao conjunto da Administração Pública,
em respeito ao princípio da legalidade.
O parágrafo 3º, que propomos incorporar ao art.
230, visa disciplinar a realização de convênios e contratos para prestação de serviços de saúde a que se
refere o caput do artigo, autorizando a União a ﬁrmar
contratos ou convênios de patrocínio com entidades
de autogestão em saúde.
Os parágrafos 4º e 5º, que propomos incorporar
ao art. 230, visam disciplinar, estabelecendo limite máximo e remetendo para regulamentação a ser baixada
pelo órgão centrar do SIPEC, a ﬁxação do valor máximo
de ressarcimento, caso implementada essa alternativa
de custeio do plano de saúde do servidor.
O parágrafo 6º, que propomos incorporar ao
art. 230, visa assegurar ao servidor o direito à opção
pelo auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor,
em lugar da adesão a plano de saúde patrocinado na
forma do caput do artigo que venha a ser oferecido
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mediante adesão do servidor. Com isso, assegura-se
o direito de livre escolha do servidor, ou mesmo a manutenção do mesmo em plano a que esteja vinculado,
desde que observada a limitação de custeio e a dotação orçamentária para essa ﬁnalidade.
Em conseqüência dos acréscimos assim propostos os originais arts. 9º e 10 deverão ser renumerados
para, respectivamente, 10 e 11.
Ante o exposto, concluo pela admissibilidade da
Medida Provisória nº 272, de 2005, encaminhada ao
Congresso Nacional nos termos previstos pelo art. 2º, §
1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN. Reputo atendidos
os pressupostos de relevância e urgência, bem como
respeitadas as vedações temáticas determinadas pela
Constituição. Opino, ademais pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória, bem como pela sua adequação orçamentária e
ﬁnanceira. No mérito, pronuncio-me pela sua aprovação,
nos termos do anexo projeto de lei de conversão.
Com relação às 4 emendas apresentadas à medida provisória, voto pela admissibilidade da emenda
nº 3, e pela inadmissibilidade de todas as demais, em
decorrência dos argumentos anteriormente expostos.
Quanto ao mérito, manifesto-me pela rejeição de todas
as emendas, à exceção da emenda nº 3.
Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2006.–
Deputado Nelson Pellegrino, Relator.
PARECER APRESENTADO EM PLENÁRIO
PELO RELATOR DESIGNADO
PARA MANIFESTAR-SE PELA COMISSÃO MISTA
INCUMBIDA DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 272, DE 2005
Altera as Leis nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a estruturação da Carreira Previdenciária no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS; 10.855, de 1º de abril de 2004, que
dispõe sobre a reestruturação da Carreira
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355,
de 26 de dezembro de 2001, instituindo a
Carreira do Seguro Social; 10.876, de 2 de
junho de 2004, que cria a Carreira de Perícia Médica da Previdência Social e dispõe
sobre a remuneração da Carreira de Supervisor Médico-Pericial do Quadro de Pessoal do INSS; 10.997, de 15 de dezembro de
2004, que, institui a Gratiﬁcação Especíﬁca
do Seguro Social – GESS; e ﬁxa critérios
temporários para pagamento da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade MédicoPericial – GDAMP.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 3 DE 2006
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Anexo III da Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, passa a vigorar nos termos do Anexo
I desta Medida Provisória.
Art. 2º O art. 11 da Lei nº 10.855, de 1º de abril
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. Fica instituída a Gratiﬁcação de
Desempenho de Atividade do Seguro Social
– GDASS, devida aos integrantes da Carreira
do Seguro Social, em função do desempenho
institucional e coletivo, com os seguintes valores máximos:
I – até 31 de dezembro de 2005:
a) nível superior: R$513,00 (quinhentos
e treze reais);
b) nível intermediário: R$184,00 (cento
e oitenta e quatro reais); e
c) nível auxiliar: R$101,00 (cento e um
reais);
II – a partir de 1º de janeiro de 2006:
a) nível superior: R$765,00 (setecentos
e sessenta e cinco reais);
b) nível intermediário R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais); e
c) nível auxiliar R$250,00 (duzentos e
cinqüenta reais).
.................................................... “ (NR)
Art. 3º A Lei nº 10.855, de 2004, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 17-A:
“Art. 17-A. Fica instituída a Gratiﬁcação
Especíﬁca do Seguro Social – GESS, devida
aos integrantes da Carreira do Seguro Social
e da Carreira Previdenciária no valor de:
I – R$184,00 (cento e oitenta e quatro
reais) até 31 de dezembro de 2005;
II – R$238,00 (duzentos e trinta e oito
reais) a partir de 1º de janeiro de 2006.” (NR)
Art. 4º Os arts. 5º, 12, 14 e 15 da Lei nº 10.876,
de 2 de junho de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º Os servidores ocupantes dos
cargos efetivos de que trata o art. 4º desta
lei perceberão os valores da Tabela de Vencimento Básico de que trata o Anexo II desta
lei, observada a respectiva jornada de trabalho originária de vinte ou quarenta horas semanais.” (NR)
“Art. 12. A GDAMP será paga observado o limite máximo de cem pontos e mínimo
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de dez pontos por servidor, correspondendo
cada ponto ao valor estabelecido no Anexo
V desta lei.
§ 1º A pontuação referente à GDAMP
será assim distribuída:
I – até sessenta pontos serão atribuídos
em função dos resultados obtidos na avaliação
de desempenho institucional; e
II – até quarenta pontos serão atribuídos
em função dos resultados obtidos na avaliação
de desempenho individual.
§ 2º A avaliação de desempenho individual visa a aderir o desempenho do servidor
no exercício das atribuições do cargo ou função, com foco na contribuição individual para
o alcance dos objetivos organizacionais.
§ 3º A parcela referente à avaliação de
desempenho institucional será paga:
I – integralmente, quando o tempo médio
apurado entre a marcação e a realização da
perícia inicial no âmbito da Gerência Executiva de lotação do servidor for igual ou inferior
a cinco dias;
II – conforme percentual deﬁnido em
ato do Ministro de Estado da Previdência Social, quando o tempo médio apurado entre a
marcação e a realização da perícia inicial no
âmbito da Gerência Executiva de lotação do
servidor for inferior a quarenta e superior a
cinco dias;
III – igual a zero, quando o tempo médio
apurado entre a marcação e a realização da
perícia inicial no âmbito da Gerência Executiva
de lotação do servidor for igual ou superior a
quarenta dias.
§ 4º Os critérios de avaliação de desempenho individual e o percentual a que se refere o inciso II do § 3º poderão variar segundo
as condições especíﬁcas de cada Gerência
Executiva.” (NR)
“Art. 14. Os ocupantes de cargos efetivos
referidos no art. 4º desta lei que se encontrarem na condição de dirigentes máximos de
Gerência-Regional, de Gerência-Executiva,
de Agência da Previdência Social e de Cheﬁa
de Gerenciamento de Benefícios por Incapacidade perceberão a GDAMP conforme estabelecido no art. 12-A da Lei nº 10.876, de 2
de junho de 2004.
“Art. 15. O titular de cargo efetivo referido no art. 4º desta lei que não se encontre
em exercício no Instituto Nacional do Seguro
Social ou no Ministério da Previdência Social
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só fará jus à GDAMP quando requisitado pela
Presidência ou Vice-Presidência da República,
e perceberá integralmente quanto a sua parcela de desempenho individual e pela média
nacional em relação a sua parcela de desempenho institucional.”(NR)
Art. 5º A Lei nº 10.876, de 2004, passa a vigorar
acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 12-A. O servidor titular do cargo de
Perito Médico da Previdência Social da Carreira de Perícia Médica da Previdência Social
ou do cargo de Supervisor Médico-Pericial da
Carreira de Supervisor Médico-Pericial, em
efetivo exercício nas atividades a que se refere o art. 2º no Ministério da Previdência Social
ou no INSS, perceberá a parcela da GDAMP
referente à avaliação de desempenho institucional no valor correspondente ao atribuído à
Gerência Executiva ou unidade de avaliação à
qual estiver vinculado e a parcela da GDAMP
referente à avaliação de desempenho individual segundo critérios de avaliação a serem
estabelecidos pelo regulamento.”(NR)
“Art.18-A. Fica instituída a Gratiﬁcação
Especíﬁca de Perícia Médica – GEPM, devida aos servidores a que se refere o art. 4º, a
partir de 1º de janeiro de 2006, nos valores
constantes do Anexo VI.
§ 1º A GEPM integrará os proventos da
aposentadoria e as pensões.
§ 2º A GEPM não servirá de base de cálculo para quaisquer outros benefícios, parcelas remuneratórias ou vantagens devidas aos
servidores que a ela fazem jus.”(NR)
Art. 6º A Lei nº 10.876, de 2004, passa a vigorar
com nova redação do Anexo II e acrescida dos Anexos
V e VI, nos termos, respectivamente, dos Anexos II, III
e IV desta Medida Provisória.
Art. 7º O § 2º do art. 3º da Lei nº 10.997, de 15
de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 2º A opção prevista no caput deste
artigo poderá ser realizada até 31 de março
de 2006, gerando efeitos ﬁnanceiros a partir
da data de formalização do respectivo Termo
de Opção.”(NR)
Art. 8º Até que sejam regulamentados novos critérios e procedimentos de aferição das avaliações de
desempenho institucional e individual para ﬁns de atribuição da Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade
Médico-Pericial – GDAMP, e até que sejam processados
os resultados da primeira avaliação de desempenho, a
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GDAMP será paga proporcionalmente aos resultados
obtidas na última avaliação.
Parágrafo único. O resultado da primeira avaliação de desempenho nos termos do caput gera efeitos
ﬁnanceiros a partir do início do período de avaliação
estabelecido no regulamento de que trata o caput, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas
a maior ou a menor.
Art 9º O art. 230 da Lei nº 8.112, de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como
diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde, e
será prestada pelo Sistema Único de Saúde
– SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao
qual estiver vinculado o senador, ou mediante
convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor
despendido pelo servidor, ativou ou inativo e
seus dependentes ou pensionistas, com plano
de saúde ou seguro saúde, na forma estabelecida em regulamento.
..............................................................
§ 3º Para os ﬁns do caput, ﬁcam a União
e suas entidades autárquicas e fundacionais
autorizadas a patrocinar entidades que possuam autorização de funcionamento do órgão
regulador na modalidade de autogestão que
tenham como exclusiva ou principal atividade a
prestação de serviços de assistência a saúde
destinados a servidores ou empregados ativos,
aposentados, pensionistas ou ex-servidores ou
ex-empregados, bem como a seus respectivos
grupos familiares deﬁnidos.
§ 4º O Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil ﬁxará anualmente, no âmbito do
Poder Executivo, mediante Portaria, o valor
básico mensal do ressarcimento por beneﬁciário a que se refere o caput, de acordo com a
dotação especiﬁca consignada no Orçamento
da União, com o número total de beneﬁciários
e com a remuneração dos servidores.
§ 5º O valor do ressarcimento ﬁca limitado
ao total dispendido pelo servidor ou pensionista
civil com plano de saúde ou seguro saúde.
§ 6º É garantido ao servidor o ressarcimento parcial do valor inativo e seus dependentes ou seguro saúde.”
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11. Fica revogado o art. 1º da Lei nº 10.997,
de 15 de dezembro de 2004.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DAMESA
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais.
....................................................................................
SEÇÃO II
Da Nomeação
Art. 9º A nomeação far-se-á:
I – em caráter efetivo, quando se tratar de cargo
isolado de provimento efetivo ou de carreira;
II – em comissão, para cargos de conﬁança, de
livre exoneração.
Parágrafo único. A designação por acesso, para
função de direção, cheﬁa e assessoramento recairá,
exclusivamente, em servidor de carreira, satisfeitos os
requisitos de que trata o parágrafo único do art. 10.
II – em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de conﬁança vagos. (Redação dada
pela Lei nº 9.527, de 10-12-97).
Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser
nomeado para ter exercício, interinamente, em outro
cargo de conﬁança, sem prejuízo das atribuições do
que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período
da interinidade. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de
10-12-97)
....................................................................................
LEI Nº 10.355, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2001
Dispõe sobre a estruturação da carreira Previdenciária no âmbito do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 10.855, DE 1º DE ABRIL DE 2004
Dispõe sobre a reestruturação da Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº
10.355, de 26 de dezembro de 2001, instituindo a Carreira do Seguro Social, e dá
outras providências.
....................................................................................
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“Art. 17-A. Fica instituída a Gratiﬁcação Especíﬁca do Seguro Social – GESS, devida aos integrantes
da Carreira do Seguro Social e da Carreira Previdenciária no valor de:
I – R$184,00 (cento e oitenta e quatro reais) até
31 de dezembro de 2005;
II – R$238,00 (duzentos e trinta e oito reais) a
partir de 1º de janeiro de 2006.”(NR)
....................................................................................
LEI Nº 10.876, DE 2 DE JUNHO DE 2004
Cria a Carreira de Perícia Médica da
Previdência Social, dispõe sobre a remuneração da Carreira de Supervisor MédicoPericial do Quadro de Pessoal do Instituto
Nacional do Seguro Social –INSS e dá outras providências.
....................................................................................
“Art. 5º Os servidores ocupantes dos cargos
efetivos de que trata o art. 4º desta lei perceberão os
valores da Tabela de Vencimento Básico de que trata o Anexo II desta lei, observada a respectiva jornada de trabalho originária de vinte ou quarenta horas
semanais.”(NR)
....................................................................................
“Art. 12. A GDAMP será paga observado o limite
máximo de cem pontos e mínimo de dez pontos por
servidor, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no Anexo V desta lei.
....................................................................................
Art. 14. Os ocupantes de cargos efetivos referidos
no art. 4º desta lei que se encontrarem na condição
de dirigentes máximos de Superintendência, de Gerência Executiva e de Agência da Previdência Social,
de Cheﬁa de Gerenciamento de Benefícios por Incapacidade ou de titulares de cargos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores – DAS, níveis 6 e 5,
no Instituto Nacional do Seguro Social e no Ministério
da Previdência Social perceberão a GDAMP em seu
valor integral.
Art. 15. O titular de cargo efetivo referido no art. 4º
desta lei que não se encontre em exercício no Instituto
Nacional do Seguro Social ou no Ministério da Previdência Social fará jus, excepcionalmente, à GDAMP
nas seguintes situações:
I – quando requisitado pela Presidência ou VicePresidência da República, perceberá a GDAMP calculada com base nas regras aplicáveis ao INSS; (Vide
Medida Provisória nº 272, de 2005)
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II – o servidor investido em cargo em comissão
de Natureza Especial, DAS 6, DAS 5, ou equivalentes,
perceberá a GDAMP em valor calculado com base no
disposto no art. 14 desta lei; e
III – o servidor investido em cargo em comissão
DAS 4, ou equivalente, perceberá a GDAMP no valor
de 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor máximo.
....................................................................................
LEI Nº 10.997, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2004
Institui a Gratiﬁcação Especíﬁca do Seguro Social – GESS, altera disposições das
Leis nº 10.855, de 1º de abril de 2004, que
dispõe sobre a reestruturação da Carreira
Previdenciária de que trata a Lei nº 10.355,
de 26 de dezembro de 2001, instituindo a
Carreira do Seguro Social, e nº 10.876, de
2 de junho de 2004, que cria a Carreira de
Perícia Médica da Previdência Social e dispõe sobre a remuneração da Carreira de
Supervisor Médico-Pericial do Quadro de
Pessoal do Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 1º O Anexo III da Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, passa a vigorar nos termos do Anexo
I desta Medida Provisória.
....................................................................................
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 4, DE 2006
(Proveniente da Medida Provisória nº 273, de 2005)
Abre crédito extraordinário, em favor
do Ministério dos Transportes e de Encargos Financeiros da União, no valor global
de R$516.132.994,00 (quinhentos e dezesseis milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais) para os
ﬁns que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor
do Ministério dos Transportes e de Encargos Financeiros da União, no valor global de R$516.132.994,00
(quinhentos e dezesseis milhões, cento e trinta e dois
mil, novecentos e noventa e quatro reais) para atender
às programações constantes do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º desta lei decorrem de:
I – superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2004, no valor de
R$296.534.953,00 (duzentos e oitenta e seis milhões,
quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e cinqüenta e três reais); e
II – anulação parcial de dotações orçamentária:,
no valor de R$229.598.041,00 (duzentos e vinte e nove
milhões, quinhentos e noventa e oito mil e quarenta e
um reais), conforme indicado no Anexo II desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL
Nº 273, DE 2005
Abre crédito extraordinário, em favor
do Ministério dos Transportes e de Encargos Financeiros da União, no valor global
de R$516.132.994,00, para os ﬁns que especiﬁca.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, combinando com o § 3º do
art. 167, da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor
do Ministério dos Transportes e de Encargos Financeiros da União, no valor global de R$516.132.994,00
(quinhentos e dezesseis milhões, cento e quatro reais),
para atender às programações constantes do Anexo I
desta Medida Provisória.
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Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorre de:
I – superávit ﬁnanceiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2004, no valor de
R$286.534.953,00 (duzentos e vinte e nove milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quarenta e um reais); e
II – anulação parcial de dotações orçamentárias,
no valor de R$229.598.041,00 (duzentos e vinte e nove
milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quarenta e
um reais), conforme indicado no Anexo II desta Medida Provisória.
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor no
data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de 2005; 184º da Independência e 117º da Republica. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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MENSAGEM Nº 933, DE 2005
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
da Medida Provisória nº 273, de 27 de dezembro de
2005, que “Abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério dos Transportes e de Encargos Financeiros
da União, no valor global de R$516.132.994,00, pra os
ﬁns que especiﬁca”.
Brasília, 27 de dezembro de 2005. _ Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 327/2005/MP
Brasília, 26 de dezembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar proposta de Medida Provisória que abre crédito
extraordinário, no valor global de R$516.132.994,00
(quinhentos e dezesseis milhões, cento e trinta e dois
mil, novecentos e noventa e quatro reais), em favor do
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Ministério dos Transportes e de Encargos Financeiros
da União, conforme detalhamento a seguir:
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2. O crédito em favor do Ministério dos Transportes
permitirá à Valec a construção do Trecho Aguiarnópolis
– Babaçulândia pertencente à Ferrovia Norte-Sul; e,
ao DNIT, a recuperação de rodovias federais em diversos Estados da Federação, a realização de obras
que requerem uma ação imediata do Governo Federal
na BR-050/MG, BR-381/MG, BR-116/SP, BR-116/PR,
BR-101/RS, BR-060/GO e BR-060/DF, corredores estratégicos de transportes do Brasil, além da construção
do Cais do Porto Interno de Suape/PE.
3. Quanto à Ferrovia Norte-Sul, o crédito possibilitará a execução de obras urgentes de proteção dos
aterros nos trechos já executados entre Aguiarnópolis e
Darcinópolis em Tocantins, em face à construção,neste
ano, da Usina Hidrelétrica de Estreito e da respectiva
barragem, que provocou a elevação do nível das águas
do Rio Tocantins. Este propiciará, também, o início das
obras e serviços de infra-estrutura, drenagem, obras
de arte especiais e terraplenagem dos trechos a serem
construídos entre Darcinópolis e Babaçulândia, com o
ﬁto de evitar os elevados custos e as diﬁculdades inerentes a obras executadas dentro d’água, que resultarão,
entre outros, em grandes prejuízos ao Erário.
4. O crédito permitirá, ainda, no âmbito do Ministério dos Transportes, atender despesas urgentes
e relevantes de adequação de trechos rodoviários no
Distrito Federal e nos Estados de Minas Gerais, Goiás,
Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná, e de recuperação em segmentos pertencentes a rodovias federais
em diversos Estados da Federação, considerados de
fundamental importância para aquelas localidades, com
vistas à ampliação da capacidade operacional dessas
vias, importantes eixos de transporte agropecuário e de
acesso ao turismo local, que se encontram saturadas
e/ou em péssimo estado de trafegabilidade, o que tem
acarretado elevado número de acidentes e retenções
extensas e, em conseqüência, aumento do custo dos
transportes de carga e de passageiros e danos à economia daquelas localidades.
5. Desta forma, torna-se imprescindível a realização de intervenções urgentes em diversos trechos, os
quais requerem ações de adequação ou de recuperação imediata, tendo em vista, inclusive, o agravamento
do estado de trafegabilidade devido à ação climática
atípica, em função das fortes precipitações ocorridas
naquelas regiões nas últimas semanas, sob pena de
prejuízos irreparáveis no que tange à segurança dos
usuários.
6. Cabe ressaltar que parte dessas intervenções
foi prevista no Projeto de Lei Orçamentária para 2006,
encaminhado para apreciação do Congresso Nacional,
todavia dado o caráter urgente e inadiável dessas des-
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pesas, optou-se pela antecipação desses investimentos
cuja realização ocorrerá ainda neste exercício.
7. Com relação ao Porto de Suape/PE, a implantação do terminal viabilizará o escoamento de 5 milhões
de toneladas/ano de granéis sólidos, como grãos, minério de ferro, gipsita, entre outros, com conseqüente
redução dos custos de frete e melhoria da competitividade dos produtos nacionais pela movimentação
em escala, com menores custos operacionais. Destaca-se que o referido Porto é de fundamental importância à economia por ser o destino ﬁnal da Ferrovia
Transnordestina, possibilitando a multimodalidade do
transporte de cargas ao longo do corredor nordeste
de exportação.
8. No que concerne a Encargos Financeiros da
União, o presente crédito permitirá o atendimento de
despesas com serviços relativos ao pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais aos idosos e
deﬁcientes, prestados pelas instituições ﬁnanceiras e
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
A interrupção dos serviços prestados poderá provocar a
suspensão ou atraso no pagamento desses benefícios,
causando transtornos à população beneﬁciada, o que
caracteriza situação de urgência e relevância.
9. É oportuno informar que a quase totalidade das
programações constantes do crédito refere-se a iniciativas que possuem efeito multiplicador na economia,
permitindo taxas de retorno amplamente positivas para
o País, sendo assim consideradas como adequadas
aos parâmetros exigidos para a inclusão no âmbito do
Projeto-Piloto de Investimentos Públicos. Essas ações
visam racionalizar a alocação desses investimentos,
bem como evitar que ﬁquem ociosos recursos constantes de programações que não têm condições técnicas
de implementação neste exercício.
10. Esclareça-se que a proposição está em conformidade com o disposto no art. 62, combinado com o
§ 3º do art. 167, da Constituição, e será atendida com
recursos provenientes de superávit ﬁnanceiro apurado
no Balanço Patrimonial da União de 2004 e de anulação parcial de dotações orçamentárias.
11. É importante destacar que o presente crédito envolve a troca concomitante de fontes de uma vez
que parte dos recursos alocados nas programações
canceladas não é passível de nas programações suplementadas.
12. Nessas condições, e tendo em consideração
de Vossa Excelência, em anexo, vista a urgência e relevância da matéria, submeto à proposta de Medida
Provisória.
Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
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OF. nº 111/06/PS-GSE
Brasília, 17 de fevereiro de 2006
A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Moraes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Nesta
Assunto: envio de PLv para apreciação
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetido à consideração do Senado Federal, o incluso
Projeto de Lei de Conversão nº 4, de 2006 (Medida
Provisória nº 273/05, do Poder Executivo), aprovado
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na Sessão Plenária do dia 14-2-06, que “Abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério dos Transportes
e de Encargos Financeiros da União, no valor global
de R$516.132.994,00 (quinhentos e dezesseis milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais) para os ﬁns que especiﬁca.”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001.
2. Encaminho, em anexo, o processado da referida
os autógrafos da matéria aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,
Primeiro Secretário.
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MENSAGEM Nº 941, DE 2005
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
da Medida Provisória nº 274 , de 29 de dezembro de
2005, que “Inclui e altera dispositivos na Lei nº 5.917,
de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, e dá outras providências”.
Brasília, 29 de dezembro de 2005. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM Nº 27/MT
Brasília, 29 de dezembro de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à apreciação de Vossa Excelência
a inclusa minuta de medida provisória, com a presente exposição de motivos, que altera a Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, de modo a atualizar o Plano
Nacional de Viação mediante a inclusão na Relação
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal as rodovias nela descritas; na Relação Descritiva
dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres do Sistema
Portuário Nacional os portos que especiﬁca; e na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de
Viação o trecho ferroviário aludido. Ademais, especiﬁca
à Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A o
trecho ferroviário em que pode exercer seu direito de
construção, uso e gozo.
2. A alteração do Plano Nacional de Viação, em
sua esfera rodoviária, busca adequá-lo às necessidades de ordenamento de tráfego nas rodovias BR116 e BR-290, nas proximidades de Porto Alegre/RS,
e nas BR-319 e BR-363, nas proximidades de Podo
Velho/RO.
3. A premência da medida se justiﬁca uma vez que
a BR-116 se interliga com a BR-290 em Podo Alegre,
gerando um grande conﬂito de tráfego em uma área
urbana, com sério ﬁscos de graves acidentes aos seus
usuários. Como medida saneadora, a nova BR-448/RS
interligará as duas rodovias anteriores e redirecionará o ﬂuxo atualmente voltado para a capital gaúcha,
mas que na verdade se dirige a região norte/oeste do
Estado. Por conseguinte, a proposta tem por escopo
desviar do tráfego urbano de Porto Alegre e Canoas
o ﬂuxo desnecessário, possibilitando uma melhor integração dos eixos rodoviários federais no Estado do
Rio Grande do Sul.
4. Vê-se que a questão nesse caso vai além da
ordenação do modal rodoviário. Toca à segurança dos
usuários, visto que a situação atual gera grande conﬂito de tráfego em uma área urbana.
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5. Por sua vez, as rodovias BR-319 e BR-364
em Rondônia, apesar de terem pontos de passagem
no mesmo Estado, não possuem interligação e, tendo em vista o deslocamento de cargas pela BR-364
em direção ao porto de Porto Velho, o trecho que se
propõe incluir na Rede Rodoviária Federal permitirá a
ligação rodoviária entre a BR-364 e o porto e, consequentemente, à BR-319, com melhores condições de
deslocamento de todas as cargas oriundas de Rondônia e Mato Grosso com a Região Norte do país e
reciprocamente.
6. Portanto, no que toca à inclusão das nominadas
rodovias no Plano Nacional de Viação – PNV, tem-se
que a medida visa, em última instância, a salvaguarda
e segurança dos usuários das BR-116 e BR-290, em
Porto Alegre, bem como um escoamento de riquezas
e pessoas mais racional no caso das BR-319 e BR364, em Rondônia.
7. Pretende-se, ademais, a inclusão do Terminal
de Alcântara na relação descritiva dos Portos do Sistema Portuário Nacional, por se tratar de instalação
indispensável para suporte à base de lançamento de
foguetes da AEB – Agência Espacial Brasileira e objeto de compromisso do Governo Brasileiro no acordo
internacional com a Ucrânia, com a ﬁnalidade de operacionalizar as atividades espaciais da referida base.
Sem esse terminal as cargas, com pesos e dimensões
especiais destinadas ao programa espacial, não poderão ser transportadas. Portanto, sua construção é
imprescindível para a viabilização do referido centro
de lançamento de foguetes.
8. A inclusão do Terminal de Alcântara no PNV,
ato fundamental para a aplicação de recursos na sua
infra-estrutura, vai além das questões afetas ao setor
de transportes. Envolve o Projeto Espacial Brasileiro,
além da própria reputação do país para com a comunidade internacional, visto que a operacionalização do
referido terminal é função direta do cumprimento das
obrigações do Brasil para com seus parceiros internacionais. Tais obras são igualmente urgentes, vistos que
a execução do programa atende a prazos que fogem à
alçada do Brasil para unilateralmente estendê-los, por
serem objeto de acordos internacionais.
9. Importa destacar, ainda, que os portos ﬂuviais
especiﬁcados na minuta em comento não constam
da Relação Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais
e Lacustres do Plano Nacional de Viação. A inclusão
dos mesmos no Sistema Portuário Nacional faz-se necessária em razão de constituírem instalações de atendimento às comunidades ribeirinhas no transporte de
passageiros com carga acompanhada, de carga geral e
do embarque e desembarque de veículos (roll-on/rolloff) comum na região amazônica em decorrência da
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extensa rede ﬂuvial contrastando com a pequena densidade de rodovias. Os portos e terminais atualmente
existentes na região ou funcionam de forma improvisada em beiras de rio, sem a mínima infra-estrutura,
ou em condições precárias em decorrência de obras
obsoletas ou no ﬁm da vida útil, necessitando imediata
recuperação e ampliação. Em todos os casos constituem instalações insuﬁcientes e incapazes de atenda à
demanda da população que se vale dessas facilidades
com o mínimo de eﬁciência e segurança.
10. Em suma, urge a realização de obras de infraestrutura em tais portos, impossível hoje em razão dos
mesmos não constarem no PNV. A inclusão, e posterior
execução de obras, irá gerar uma importante alternativa
às comunidades ribeirinhas no transporte de cargas e
passageiros, e, sobretudo, criar condições de higiene
e segurança aos usuários, que utilizam os portos em
condições lastimáveis. Portanto, neste caso, por razões
óbvias, as necessidades de inclusão e conseqüente
realização de obras são prementes e incontestáveis,
logo, relevantes e urgentes.
11. No que tange à inclusão de trecho ferroviário
na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional
de Viação, tem-se que o trecho especíﬁco é fundamental dentro do contexto da política nacional de transportes, sendo considerada importante ligação modal entre
as Regiões Norte e Centro-Oeste do país. Ademais,
a Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de setembro de
2001, autoriza a Valec – Engenharia, Construções e
Ferrovias S.A. a manter-se em atividade até a conclusão das obras da nominada ferrovia sem, no entanto,
prever sua inclusão no Plano Nacional de Viação – PNV
(Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973 – anexo e
Leis nº 6.671, de 4 de julho de 1979 e 9.852, de 27 de
outubro de 1999).
12. Com efeito, e considerando que o PNV veda
investimentos em infra-estrutura de transportes que
não se encontram previstos em seus anexos, pretende-se a inclusão da Estrada de Ferro Norte-Sul na relação descritiva das Ferrovias no Plano Nacional de
Viação. A titular do direito de construção, uso e gozo
sobre o referido trecho ferroviário, Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, já se encontra apta
a implementar as medidas para execução da obra,
que, como dito, servirá de importante alternativa para
o transportes de cargas e passageiros em relação aos
já sobrecarregados modais de ligação entre as regiões
Norte e Centro-Oeste do País.
13. Com a efetivação da medida, que não pode
esperar por uma tramitação longa e letárgica no Congresso Nacional, o setor produtivo e a sociedade em
geral ganham com a valorização de uma importante
modalidade de transporte subdesenvolvida num País
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continental como o Brasil. Vale repetir, medidas que
atendem de pronto à sociedade devem ser prontamente executadas, para isto existem instrumentos de
governabilidade como a medida provisória.
14. Nesse sentido, sabe-se que a medida provisória
tem nascedouro constitucional, portanto, tem natureza
jurídico-constitucional. Essa politicidade tem como apanágio a discricionariedade do Presidente da República,
que, achando oportuno e conveniente, edita a medida
provisória em face de circunstâncias relevantes e urgentes, que seriam insatisfeitas com os instrumentos
jurídicos ordinários existentes no ordenamento.
15. Portanto, se houver, conforme requer o art.
62, circunstâncias excepcionais, relevantes e urgentes,
inexistindo instrumentos jurídicos capazes de solucionarem a questão, pode o Presidente da República,
fundamentando, editar medida provisória. Assim, demonstrando-se a ocorrência dos pressupostos constitucionais e se atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, legítima é a edição
de medida provisória. Inexistindo a fundamentação,
inquina-se a medida provisória de vício de inconstitucionalidade, por não conter requisito essencial capaz
de possibilitar o seu devido exame.
16. É preciso demonstrar, no entanto, a presença
dos requisitos materiais para a assunção da MP em
comento, a saber: a relevância e a urgência, pois em
havendo tais circunstâncias excepcionais, deve o Estado
atuar prontamente, cabendo ao Chefe do Poder Executivo editar medida provisória com esse desiderato.
17. No presente caso, vislumbra-se na medida
proposta a clara presença dos requisitos de relevância e urgência, sobretudo por trazer em seu bojo proteção à vida dos usuários de transportes e promoção
de importantes objetivos desenvolvimentistas, como a
otimização do escoamento de riquezas e a operacionalização do Programa Espacial Brasileiro.
18. Em decorrência do requisito da urgência, o
ato deve ser deve ser indispensável e imediatamente
necessário, na medida em que o requisito relevância
refere-se à preservação da ordem pública e da continuidade do serviço público como devidamente demonstrado.
19. A situação que serve de base à atuação estatal deve envolver gravidade, não estando dentro dos
riscos normais e suportáveis pela vida em sociedade.
Nesse quadro se expressa a relevância, que facilmente
se vislumbra na medida em que o objetivo da MP toca
em assuntos tais como segurança dos usuários dos
modais de transportes especiﬁcados, desafogamento
de modais fustigados, e, conseqüentemente, melhor
circulação de riquezas e pessoas, além de adimplemento de acordos internacionais e outros temas in-
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dubitavelmente relevantes. Vê-se que não é qualquer
relevância, mas uma proeminência para os interesses
públicos de caráter imediato, segundo os princípios
constitucionais que direcionam este Ministério, este
Governo e a atividade estatal como um todo. Qualquer
que seja o sentido atribuído ao requisito substancial
da relevância, ainda que difícil delimitação no plano do
direito constitucional, facilmente será subsumido para
as hipóteses da medida provisória em comento.
20. Vale repetir, com ﬁto de ﬁxar o requisito da relevância, que são interesses importantes aqueles que
se referem ao escoamento de riquezas, cumprimento
de acordos internacionais e zelo pela reputação internacional do país, bem como, e sobretudo, a segurança
dos usuários dos modais objetos da MP. Tudo isto é
conseqüência da MP em análise, pois tais ﬁnalidades
não podem ser atingidas sem a inclusão na Relação
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal as rodovias nela descritas, na Relação Descritiva
dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres do Sistema Portuário Nacional os portos que especiﬁca, e na
Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional
de Viação o trecho ferroviário aludido.
21. Quanto ao requisito urgência, presente em
todas as hipóteses acima ventiladas, tem-se que é
residual, no sentido de que sua utilização depende
da inidoneidade dos mecanismos de cooperação no
processo legislativo e dos instrumentos que aceleram
esse processo. E sabido que o trâmite dos projetos de
lei diante da realidade legislativa pátria, mesmo com
instrumentos aceleradores do trâmite do mesmo, poderia sustar ou impedir deﬁnitivamente a implementação
de importantes projetos e objetivos que a presente MP
tem por ﬁto viabilizar.
22. Os objetos da MP indicam claramente que este
Ministério e suas entidades vinculadas estão confrontados com situações extraordinárias, em que a utilização
dos instrumentos ordinários de atuação implica prejuízo,
pelo retardamento. A urgência, no presente caso, aparece como motivo determinante do deva de ação imediata
do Poder Executivo que precisa reduzir, ao máximo, o
tempo entre o ato executivo e a sua entrada em vigor. A
situação impõe, em todos os casos, indubitavelmente,
atuação urgente do Poder Executivo que não encontra,
nos instrumentos ordinários de atuação, meios de evitar
danos pelo retardamento. E nos casos referidos os danos
são notáveis e irreversíveis, vez que tocam, inclusive, à
segurança e vida dos administrados.
23. A indispensabilidade e o imediatismo, reclamados pelas situações já delineadas, concernem ao
ﬁm de interesse público, ao inﬂuxo do qual a atividade do Poder Público se desenvolve. Esse é o requisito
concorrente da relevância anteriormente referido.
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24. A idéia de urgência e relevância à luz do direito brasileiro tem um signiﬁcado próprio. Na lição de
Carmem Lúcia Antunes Rocha:
“Urgência jurídica é, pois, a situação que
ultrapassa a deﬁnição normativa regular de
desempenho ordinário das funções do Poder
Público pela premência de que se reveste e
pela imperiosidade de atendimento da hipótese
abordada, a demandar, assim, uma conduta
especial em relação àquela que se nutre da
normalidade aprazada institucionalmente”. (In:
Conceito de Urgência no Direito Público
Brasileiro. Revista Trimestral de Direito Público, nº 1, Malheiros, 1993, p. 234)
25. A urgência requer uma pronta atuação, a ﬁm
de dirimir as conseqüências dos fatos. Por relevante,
tomemos a lição de Rosenice Deslandes e Alexandre
Barros Castro:
“Seja de fato ou de direito, é a que se
apresenta em toda exuberância, em toda evidência, para ser acatada ou apreciada como
justiﬁcativa do pedido, da pretensão, ou da
proteção do direito” (In: Tributos x Medidas
Provisórias no Direito Brasileiro, Cartago e
Forte, São Paulo, 1992, p. 32).
26. Assim, as expressões relevância e urgência
são indeterminadas, já que reclamam preenchimento
valorativo, com elementos provenientes do setor social e do sistema normativo no qual estão inseridas.
A discricionariedade existe sempre que, previsto um
ato em nível normativo abstrato, o sujeito puder escolher, livremente, diante do caso concreto, entre mais
de uma opção válida para a prática do ato, quanto à
sua conseqüência e seu efeito. O exercício de apreciação discricionária, na prática do ato, pode decorrer
da análise de conceitos de valor, cujo preenchimento
de conteúdo decorre de aspectos objetivos, provenientes do sistema e do meio social, mas que uma
vez preenchidos de conteúdo pelo sistema e pelos
valores que veiculam, fornecem mais de uma solução
ótima e válida para o Direito. Mas da análise dos atos,
é fácil compreender, subsumir e integrar os conceitos
de relevância e urgência quando a medida visa como
dito, preservar vidas humanas, honrar compromissos
internacionais e escoar as riquezas desafogando modais de transportes de que se cuida.
Estas, Senhor Presidente, são as razões que me
levaram a propor a Vossa Excelência a edição desta
medida provisória.
Respeitosamente, – Alfredo Pereira do Nascimento.
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OF. Nº 112/06/PS-GSE
Brasília, 22 de fevereiro de 2006
A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Moraes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: envio de PLv para apreciação
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a ﬁm de ser submetido à consideração do Senado Federal o incluso
Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2006 (Medida
Provisória nº 274/05, do Poder Executivo), aprovado
na Sessão Plenária do dia 14-2-06, que “Acrescenta
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e altera dispositivos na Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação;
revoga o art. 3º da Medida Provisória nº 2.217-3, de 4
de setembro de 2001; e dá outras providências.”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº
32, de 2001.
2. Encaminho, em anexo, o processado da referida medida provisória e os autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,
Primeiro-Secretário.
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Nota Técnica sobre Adequação Orçamentária e Financeira
Brasília, 3 de janeiro de 2006
Assunto: Subsídios para emissão de parecer quanto à adequação orçamentária e ﬁnanceira da Medida
Provisória nº 274, de 29 de dezembro de 2005, que
“inclui e altera dispositivos da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de
Viação e dá outras providências”.
Interessada: Comissão Mista designada para emitir
parecer sobre a Medida Provisória nº 274, de 29 de
dezembro de 2005.
I – Introdução
Conforme estabelece o art. 62, § 9º, da Constituição Federal, caberá a uma comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e
sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas,
em sessão separada, pelo plenário de cada uma das
Casas do Congresso Nacional.
A Norma que regula o processo legislativo de
apreciação de medidas provisórias, a Resolução nº 1
de 2002 – CN, determina, no art. 19, que o órgão de
consultoria e assessoramento orçamentário da Casa
a que pertencer o relator da matéria deverá elaborar
nota técnica com subsídios acerca da adequação orçamentária e ﬁnanceira da medida provisória, a ser
encaminhada aos relatores e demais membros da
comissão mista no prazo de cinco dias contados da
publicação da medida provisória.
A nota técnica deve atender o disposto no art. 5º,
§ 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN, que prescreve a
abrangência do exame de compatibilidade e adequação orçamentária e ﬁnanceira que deve ser procedido
pela comissão mista.
Para a apreciação da medida provisória em questão compete a esta Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle elaborar a respectiva nota técnica.
II – Síntese da Medida Provisória
De acordo com a Exposição de Motivos nº
00027/2005 – MT, a Medida Provisória nº 274/2005 altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, de modo
a atualizar o Plano Nacional de Viação mediante a:
a) inclusão de rodovias na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário
Federal;
b) inclusão de portos na Relação Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres
do Sistema Portuário Nacional;
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c) inclusão de trecho ferroviário na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação;
d) especiﬁcação à VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., do trecho
ferroviário em que pode exercer seu direito de
construção, uso e gozo.
A alteração do Plano Nacional de Viação, em sua
esfera rodoviária, busca adequá-lo às necessidades de
ordenamento de tráfego nas rodovias BR-l 16 e BR-290,
nas proximidades de Porto Alegre/RS, e nas BR-319 e
BR-363, nas proximidades de Porto Velho/RO.
No caso das rodovias do Rio Grande do Sul, busca-se, com a Proposta, desviar do tráfego urbano de
Porto Alegre e Canoas o ﬂuxo desnecessário, possibilitando melhor integração dos eixos rodoviários federais
no Estado do Rio Grande do Sul. A questão nesse caso
vai além da ordenação do modal rodoviário. Toca à segurança dos usuários, visto que a situação atual gera
grande conﬂito de tráfego em uma área urbana.
Quanto às rodovias de Rondônia, apesar de terem
pontos de passagem no mesmo Estado, não possuem
interligação e, tendo em vista o deslocamento de cargas pela BR-364 em direção ao porto de Porto Velho,
o trecho que se propõe incluir na Rede Rodoviária Federal permitirá a ligação rodoviária entre a BR-364 e o
porto e, consequentemente, a BR-3 19, com melhores
condições de deslocamento de cargas, integrando Rondônia e Mato Grosso à Região Norte do País.
Outro objeto da Proposta refere-se à inclusão
de portos na relação descritiva dos Portos do Sistema Portuário Nacional. A instalação do Terminal de
Alcântara é indispensável para suporte à base de
lançamento de foguetes da AEB – Agência Espacial
Brasileira e objeto de compromisso do Governo Brasileiro no acordo internacional com a Ucrânia, com a
ﬁnalidade de operacionalizar as atividades espaciais
da referida base. Sem esse terminal, as cargas, com
pesos e dimensões especiais destinadas ao programa
espacial, não poderão ser transportadas.
A inclusão dos portos ﬂuviais no Sistema Portuário Nacional faz-se necessária em razão dos portos
constituírem instalações de atendimento às comunidades ribeirinhas no transporte de passageiros, de carga
geral e do embarque e desembarque de veículos.
Pretende-se, ainda, com a Medida Provisória em
comento, a inclusão da Estrada de Ferro Norte-Sul na
relação descritiva das Ferrovias no Plano Nacional de
Viação. Esse trecho especíﬁco é fundamental no contexto da política nacional de transportes, sendo considerada importante ligação modal entre as Regiões
Norte e Centro-Oeste do País. Vale mencionar que a
Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de setembro de
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2001, autoriza a VALEC – Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A., a manter-se em atividade até a conclusão das obras da ferrovia Norte-Sul sem, no entanto, prever inclusão da referida estrada de ferro no
Plano Nacional de Viação – PNV. A Medida Provisória
nº 274/2005 especiﬁca, ainda, o trecho consignado à
VALEC para a construção, uso e gozo da Estrada de
Ferro Norte-Sul.
III – Subsídios Acerca da Adequação
Financeira E Orçamentária
Em obediência ao art. 5º, § 1º, da Resolução-CN
nº 1/2002, o exame de compatibilidade e adequação
orçamentária e ﬁnanceira deve analisar “a repercussão
sobre a receita ou a despesa pública da União e da
implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e ﬁnanceiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 2000, a
lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias
e a lei orçamentária da União”.
Vale mencionar que a análise restringe-se à adequação ﬁnanceira e orçamentária, não sendo objeto
desta Nota Técnica os pressupostos constitucionais
de relevância e urgência.
O Plano Nacional de Viação foi instituído pela
Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973. O artigo 50
da citada lei deﬁne o escopo do Plano: “permitir o estabelecimento da infra-estrutura de um sistema viário
integrado, assim como as bases para planos globais
de transporte que atendam, pelo menor custo, às necessidades do País, sob o múltiplo aspecto econômico-social –político-militar.”
Dispõe o artigo 7º do Plano que os recursos provenientes do orçamento geral da União e de fundos
especíﬁcos, destinados ao Setor Transportes, não poderão ser empregados em vias, portos e aeródromos
que não constem de programas ou planos, oﬁciais,
anuais ou plurianuais, enquadrados nos respectivos
sistemas de viação, obedecidos os demais dispositivos legais concernentes.
A Medida Provisória em exame pretende inserir
um conjunto de obras no Plano Nacional de Viação.
Trata-se, sobretudo, de ato de planejamento governamental, condição prévia e necessária, a qual, porém,
por si só. não encerra a faculdade de ultimar o procedimento para autorização e execução de obra do
sistema nacional de transporte. Em outros termos, a
obra inclusa no PNV não repercute sobre a despesa
da União, haja vista que carece de especiﬁcação na
lei orçamentária anual e no Plano Plurianual para ser
executada.
Nesse contexto, não há que se falar da adequação
orçamentária da Medida Provisória nº 274/2005, uma
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vez que a proposta não implica impacto orçamentário,
muito menos fere os dispositivos elencados no Plano
Plurianual 2004-2007, Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2005, Lei Orçamentária para 2005, bem como na
Lei de Responsabilidade Fiscal.
IV – Conclusão
São esses os subsídios que nos parecem relevantes para a apreciação da comissão mista quanto à
adequação orçamentária e ﬁnanceira da Medida Provisória nº 274, de 2005. – Orlando de Sá Cavalcante
Neto, Consultor de Orçamentos.
PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 274,
DE 2005, PROFERIDO NO PLENÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA
O SR. JAIME MARTINS (PL – MG. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras
Deputadas, Srs. Deputados, coube a mim a tarefa de
relatar a Medida Provisória que inclui e altera dispositivos da Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973,
que aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras
providências.
Relatório
A Medida Provisória n° 274, de 2005, foi encaminhada ao Congresso Nacional com a Mensagem n°
941, de 29 de dezembro de 2005. Esse ato, expedido
pelo Exmº Sr. Presidente da República, nos termos do
art. 62 da Constituição Federal, “inclui e altera dispositivos na Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973,
que aprova o Plano Nacional de Viação, e dá outras
providências”.
Altera, no item n° 2.2.2, a Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrante
do Anexo do Plano Nacional de Viação, a diretriz da
BR–319, atendendo aos Estados de Amazonas e Rondônia, cuja extensão é de 885,4 quilômetros.
Inclui na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal a rodovia de ligação BR–448,
interligando a BR–116 e a BR–290, no Estado do Rio
Grande do Sul, com extensão de 22 quilômetros.
Inclui na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação a Estrada de Ferro Longitudinal
(EF–150), servindo os Estados do Maranhão, Tocantins
e Goiás, com extensão de 1.550 quilômetros.
Inclui na Relação Descritiva dos Portos Marítimos,
Fluviais e Lacustres do Plano Nacional de Viação: 19
portos ﬂuviais no Estado do Amazonas, 23 portos ﬂuviais e 1 porto marítimo (de águas interiores) no Estado do Pará; 11 portos ﬂuviais e 2 portos marítimos
(de águas interiores) no Estado do Maranhão; 4 portos
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ﬂuviais no Estado da Bahia; 1 porto lacustre e 1 porto
ﬂuvial no Estado do Rio Grande do Sul.
Determina que a construção, uso e gozo da Estrada de Ferro Norte-Sul, de titularidade da VALEC
– Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, dar-se-á
no trecho ferroviário que liga os Municípios de Belém,
no Estado do Pará, a Senador Canedo, no Estado de
Goiás.
Estabelece ainda que, caso a VALEC seja privatizada antes do término das obras mencionadas, a
conclusão delas deverá integrar o rol de obrigações
da futura concessionária.
Não tendo sido instalada Comissão Mista para
o exame da Medida Provisória em tela, não foram
apresentadas emendas. Cabe, pois, ao Plenário da
Câmara dos Deputados, nesta oportunidade, deliberar sobre a matéria.
E o relatório.
Voto do Relator.
Da Admissibilidade.
Na Mensagem nº 941, encaminhada aos membros do Congresso Nacional, que se refere à Medida
Provisória n° 274, de 2005, o Poder Executivo ressalta a presença dos requisitos de relevância e urgência
na presente Medida Provisória, pelo que se justiﬁca a
pronta atuação do Chefe do Executivo em editar este
documento legal.
As medidas estabelecidas aﬁguram-se relevantes, pois permitirão o devido equacionamento, com
a urgência requerida, de deﬁciências especiﬁcas na
infra-estrutura rodoviária, ferroviária e de apoio ao
transporte aquaviário. Elas têm o objetivo de promover maior segurança dos usuários de transportes em
suas diferentes modalidades, eﬁciência dos serviços
inerentes ao setor, otimização do escoamento de riquezas e, ainda, a operacionalização do Programa
Espacial Brasileiro.
A relevância desta Medida Provisória justiﬁca-se,
portanto, pela busca de eﬁciência do setor de transporte, atendimento de interesses socioeconômicos
nacionais e cumprimento de acordos entre o Brasil e
outros países. Em decorrência dessa relevância, para
a consecução de importantes objetivos de proteção à
vida, busca do desenvolvimento, preservação da reputação internacional do Brasil e continuidade do serviço
público, o ato torna-se indispensável e imediatamente
necessário.
Para cumprir medidas que a sociedade reclama
com urgência, não convém submeter matéria dessa
ordem à tramitação ordinária no Congresso Nacional,
que se apresentaria demasiadamente longa. Questões
de interesse imediato da sociedade devem ser prontamente executadas. Não se podendo adiar a imple-
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mentação de tais medidas, cabe adotar instrumentos
especiais de governabilidade como a medida provisória, prevista no art. 62 da Constituição Federal.
As circunstâncias excepcionais que deram origem ao presente ato são, como vemos, relevantes e
urgentes, e autorizam o Presidente da República, com
esse fundamento, a editar medida provisória.
Também vemos que esse ato atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, uma vez
que as ações requeridas não poderiam ser realizadas
se as rodovias, a ferrovia e os portos referidos na Medida Provisória não constassem das relações descritivas do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei n°
5.917, de 10 de setembro de 1973. Com efeito, o PNV
veda investimentos em infra-estrutura de transportes
quando os alvos dessas inversões não se encontram
previstos em seus anexos.
Da constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa.
A análise da admissibilidade da matéria já concluiu preliminarmente pela constitucionalidade do ato,
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Federal, uma vez que foram atendidos os pressupostos de
relevância e urgência.
A matéria de que trata a Medida Provisória em
exame, sendo transporte, é, conforme o art. 22, inciso
XI, da Constituição Federal, legislada privativamente
pela União. Não se insere entre as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional (Constituição Federal, art. 49) ou de qualquer de suas Casas
(Constituição Federal, arts. 51 e 52). Da mesma forma,
o conteúdo da Medida Provisória nº 274, de 2005, não
se inclui entre as competências privativas do Presidente da República (Constituição Federal, art. 61, § 1º).
Tampouco se enquadra entre as matérias enumeradas
no § 1º do art. 62 da Constituição Federal, que dispõe
sobre os casos de vedação de edição de medidas provisórias. Por outro lado, está inserida no ordenamento
jurídico vigente.
Quanto à técnica legislativa, temos a alertar que
a transcrição de algumas nomenclaturas de rodovias
e ferrovia no texto da Medida Provisória merece correção, conforme o que estabelece a Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional
de Viação, com relação à nomenclatura dos sistemas
rodoviário e ferroviário nacional.
Da adequação ﬁnanceira e orçamentária.
O art. 7º da Lei nº 5.917, de 1973, determina
que “os recursos provenientes do Orçamento Geral da
União e de Fundos especíﬁcos destinados ao Setor
Transportes, não poderão ser empregados em vias,
portos e aeródromos que não constem de programas
ou planos, oﬁciais anuais ou plurianuais, enquadrados
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nos respectivos sistemas de viação, obedecidos os
demais dispositivos legais concernentes”.
A Medida Provisória em exame apenas inclui ou
acrescenta nas Relações Descritivas do Plano Nacional de Viação rodovias, ferrovia e portos marítimos,
ﬂuviais e lacustres que merecem a atenção do Governo Federal para sua implantação ou melhoramento de
suas infra-estruturas. Porém, essa iniciativa não vincula tais rodovias, ferrovia e portos a qualquer execução
de obras ou a liberação imediata de recursos. Assim,
as suas inclusões no Plano Nacional de Viação não
repercutem sobre a despesa da União, haja vista que
carecem de especiﬁcação na lei orçamentária anual
e no Plano Plurianual para que sejam objeto de obras
a serem executadas.
Nesse contexto, não há que se falar da adequação ﬁnanceira e orçamentária da Medida Provisória
nº 274, de 2005, uma vez que não implica impacto
orçamentário, muito menos fere os dispositivos listados no Plano Plurianual 2004-2007, Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2005, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Análise do mérito.
As rodovias BR-319 e BR-364, em Rondônia, objeto da presente Medida Provisória, apesar de terem
pontos de passagem no mesmo Estado, atualmente
não se interligam. Tendo em vista o deslocamento de
cargas que se faz pela BR-364 em direção ao porto
de Porto Velho, o trecho que se propõe incluir na Rede
Rodoviária Federal permitirá a ligação rodoviária com
a BR-319, ensejando melhores condições de deslocamento de todas as cargas oriundas de Rondônia e
Mato Grosso em direção à Região Norte do País, e
vice-versa.
No que se refere à BR-448, no Rio Grande do
Sul, a sua inclusão no Plano Nacional de Viação se
justiﬁca uma vez que ela será a rodovia de ligação entre a BR-1 16 e a BR-290. Essas 2 rodovias adentram
o perímetro urbano de Porto Alegre, concentrando
um grande volume e conﬂitos de tráfego. A BR-448,
como medida saneadora desses problemas, permitirá
redirecionar o ﬂuxo cujo destino é a região norte do
Estado, evitando assim que ele interﬁra no tráfego da
capital gaúcha.
No que tange a ferrovias, o trecho ferroviário que
esta Medida Provisória quer incluir na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, a
estrada de ferro longitudinal EF-150, atende a 3 Estados da Federação: Maranhão, Tocantins e Goiás, com
uma extensão de 1.550 quilômetros, iniciando-se em
Açailândia e terminando em Anápolis. Esse trecho
apresenta-se como fundamental dentro do contexto
da política nacional de transportes, sendo considerado
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importante ligação entre as Regiões Norte e CentroOeste. Contudo, vemos que ele devia ter inicio em Belém e não em Açailândia. Dessa forma, entendemos,
trará mais benefícios econômicos ao País, por permitir
maior expansão do sistema de transporte ferroviário
de cargas.
Quanto à Estrada de Ferro Norte-Sul, de titularidade da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., ﬁca estabelecido que a sua construção,
uso e gozo dar-se-á no trecho ferroviário que liga os
Municípios de Belém, no Estado do Pará, a Senador
Canedo, no Estado de Goiás. Não há dúvidas de que
esse traçado reduzirá a sobrecarga atualmente existente nos modais de ligação entre as regiões Norte e
Centro-Oeste e constituirá importante alternativa para
o transporte de cargas de passageiros.
Vale considerar a inclusão de algumas outras ferrovias na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano
Nacional de Viação, através desse Relator no Projeto
de Conversão, a saber:
Estrada de Ferro 102, no Estado do Espírito Santo,
visto que já foi assinado convênio entre a ANTT e a Companhia Vale do Rio Doce para sua implementação;
Estrada de Ferro 140, no Estado de Santa Catarina, pois representa a mais importante ligação entre
quatro portos catarinenses: Porto de Laguna, Porto
de Imbituba, Porto de Itajaí e Porto de São Francisco
do Sul;
Estrada de Ferro 278, no Paraná, uma vez que
constitui uma alternativa para a descida da Serra do
Mar, desde Curitiba até Paranaguá;
Estrada de Ferro 411, no Estado de Pernambuco,
pois precisa ser implementada como parte complementar do novo traçado da Ferrovia Transnordestina,
obra fundamental para o desenvolvimento da Região
Nordeste.
Estrada de Ferro 416, também em Pernambuco, já que será importante via de acesso ao Porto de
Suape;
Estrada de Ferro 431, na Bahia, tornar-se-à indispensável para o escoamento de cargas de toda a
Região Nordeste para o Porto de Aratu, desafogando
outros modais;
Estrada de Ferro 483, no Paraná, fundamental
para o desenvolvimento desse estado, é objeto de parceria público-privada, estando apta a ser implementada
e à espera de sua inclusão no PNV;
Estrada de Ferro Bahia – Oeste, promovendo a
interligação do oeste baiano com o sistema ferroviário
que liga ao porto de Salvador, indispensável para o suprimento de insumos àquela região agrícola e ao escoamento de sua produção com vistas à exportação.
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No que concerne ao transporte ferroviário de
passageiros, temos a lembrar que já se faz necessária no País a ligação por Trem de Grande Velocidade
– TGV entre as suas megalópoles, ou seja, São Paulo
e Rio de Janeiro. A expansão dessa linha para Belo
Horizonte e Curitiba será uma natural decorrência da
implantação inicial do sistema. Pelo porte dessas cidades e intercâmbios que já existem entre elas, é economicamente viável e de fundamental importância para o
desenvolvimento regional a adoção de tal modalidade
de transporte, a qual já é amplamente utilizada em países como, por exemplo, a França e o Japão.
Um grupo de trabalho para o desenvolvimento
desse projeto, composto por representantes dos Ministérios dos Transportes e de Planejamento, Orçamento
e Gestão, da ANTT e do BNDES, foi instituído pelo Ministro dos Transportes através da Portaria nº 360, de
2004, com o objetivo de viabilizá-lo técnica, econômica
e juridicamente. A Valec vem coordenando esse grupo
de trabalho e já possui todos os estudos técnicos e econômicos do projeto e concluiu a modelagem jurídica e
institucional do processo de concessão.
O projeto requer um prazo da ordem de sete
anos para sua implantação. Será, portanto, necessário iniciar de imediato o processo de concessão por
licitação pública. Esse empreendimento se sustentará
em termos ﬁnanceiros, sem necessidade de recursos
públicos. Além disso, representará grande impulso na
atividade econômica, no aumento de empregos e renda e na transferência de tecnologia.
Em benefício dos transportes aquaviários, a Medida Provisória nº 274, de 2005, determina a inclusão
de novos portos na Relação Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres do Plano Nacional de Viação. Na listagem apresentada destacam-se os portos
ﬂuviais, por constituírem instalações necessárias ao
atendimento das comunidades ribeirinhas. Eles são
imprescindíveis ao transporte de passageiros e cargas acompanhadas, de carga geral e do embarque e
desembarque de veículos, uma vez que na Amazônia as hidrovias superam as rodovias em termos de
opções para o deslocamento de pessoas e bens. No
entanto, a grande maioria desses portos funciona de
forma improvisada, em condições precárias, ou com
infra-estrutura obsoleta, inadequada, no ﬁnal de sua
vida útil. Em todos os casos, encontram-se instalações
insuﬁcientes ou incapazes de atender à demanda com
um mínimo de segurança e eﬁciência.
Nessa listagem de portos caberia a inclusão, pelas
suas necessidades, equivalentes às dos demais portos
já apresentados, também dos portos ﬂuviais de Benjamin Constant, no Amazonas, Nova Olinda do Norte,
no Amazonas, Santo Antonio do Iça, no Amazonas,
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São Sebastião do Uacumã, no Amazonas, Tefé, no
Amazonas, Parintins, no Amazonas, Augusto Correia,
no Pará, e Iguatama, em Minas Gerais.
Nessa Relação Descritiva dos Portos também
se incluiu o Terminal Portuário de Alcântara, por se
tratar de instalação indispensável para dar suporte à
base de lançamento de foguetes da Agência Espacial
Brasileira – AEB. A operacionalização dessa base requer investimentos e obras urgentes, notadamente
na infra-estrutura de apoio, compreendendo terminais para a viabilização do transporte de cargas com
peso e dimensões especiais, necessárias ao programa espacial desenvolvido pelo Governo brasileiro com
parceira de governos estrangeiros, mediante acordos
internacionais.
Considerando a importância da participação do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura – DNIT, como
órgão técnico, na implantação do Sistema Nacional de
Viação, vemos com preocupação as suas atuais carências em termos de capacitação técnica e recursos
humanos, principalmente no setor de transportes aquaviários. Como a solução para essa carência é possível,
propomos os meios, nesta medida provisória, capazes
de atender às necessidades do referido órgão.
Pela importância da inclusão das citadas rodovias,
ferrovias e portos no Plano Nacional de Viação, com
vistas ao recebimento de investimentos federais para
a sua execução ou melhoramento das suas infra-estruturas e condições de operação, e diante do exposto, somos pela admissibilidade da Medida Provisória
nº 274, de 2005, e, no mérito, pela sua aprovação, na
forma do Projeto de Lei de Conversão que apresentamos, em anexo.
É o nosso parecer, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados.
Sr. Presidente, se V. Exa me permite, passo a fazer
a leitura do Projeto de Lei de Conversão que apresentamos, com as alterações incluídas por este Relator.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei inclui e altera dispositivos na Lei
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o
Plano Nacional de Viação, dispõe sobre ferrovias de
uso e gozo da VALEC – Engenharia, Construções e
Ferrovias S.A., empresa pública controlada pela União,
e dá outras providências.
Art. 2º. A diretriz da BR-319, constante do item
2.2.2 – “Relação Descritiva das Rodovias do Sistema
Rodoviário Federal”, integrante do Anexo da Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, passa a vigorar
com a seguinte descrição:
“BR – 319 – Pontos de Passagem: Manaus – Careiro – Humaitá – Porto Velho – Entroncamento com a BR-364 (Trevo do Roque)
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– Unidades da Federação: AM-RO –Extensão:
885,4km”. (NR)

reiras – Luís Eduardo Magalhães. Unidade da
Federação: BA. Extensão: 575km.

Art. 3º Fica incluído no item 2.2.2 – “Relação
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal”, integrante do Anexo da Lei nº 5.917, de 1973,
a Rodovia de Ligação a seguir descrita:

Art. 6º Para ﬁns de implantação da linha férrea
destinada á operação de trens de alta velocidade, interligando as Capitais do Estado do Rio de Janeiro e
do Estado de São Paulo, e entre as cidades de Belo
Horizonte, São Paulo e Curitiba, ﬁcam incluídas no item
3.2.2 “Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação”, integrante do Anexo da Lei nº 5.917,
de 1973, as seguintes ferrovias, a serem numeradas
pelo órgão competente do Poder Executivo:

“BR-448 – Pontos de Passagem: Entroncamento com a BR-116/RS-118 -Entroncamento com a BR-290 – Unidade da Federação: RS
– Extensão: 22km” (NR)
Art. 4º Fica incluída no tem 3.2.2 “Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação”, integrante do Anexo da Lei nº 5.917, de 1973, a estrada
de ferro longitudinal a seguir descrita:
“BR-448 – Pontos de Passagem: Belém,
Açailândia, Porto Franco, Araguaína, Colinas
do Tocantins, Guaraí, Porto Nacional, Gurupi,
Porangatu, Uruaçu, Anápolis. Unidades da Federação: PA, MA, TO, GO. Extensão: 1.980Km”.
Conforme nova redação.
Quero ressaltar que houve uma correção,
de última hora, com relação a essa extensão.
São, na versão correta, 1.980 quilômetros.
Art. 5º Ficam incluídos no item 3.2.2 “Relação
Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação”, integrante do Anexo da Lei nº 5.917, de 1973,
as seguintes ferrovias:
EF-102 – Pontos de Passagem: Vitória,
Ponta do Ubu, Cachoeira do Itapemirim. Unidade da Federação: ES. Extensão: 157Km.
EF-140 – Pontos de Passagem: Araguari
– Imbituba. Unidade da Federação: SC. Extensão: 236Km.
EF-278 – Pontos de Passagem: Paranaguá – Alexandra – Pinhais. Unidade da Federação: PR. Extensão: 100km.
EF-41 1 – Pontos de Passagem: Parnamirim – Petrolina. Unidade da Federação:
PE. Extensão: 192km.
EF-416 – Pontos de passagem: Suape
– Cabo Moreno. Unidade da Federação: PE.
Extensão: 48km.
EF-431 – Pontos de passagem: Camaçari
– Araújo Lima. Unidade da Federação:
BA. Extensão: 22km.
EF-483 – Pontos de passagem: piranga
– Guarapuava. Unidade da Federação: PR.
Extensão: 150km.
EF Bahia-Oeste – a ser numerada. Pontos de passagem: Brumado – Ibotirama –Bar-

1. “EF – futuramente a ser numerada.
Pontos de passagem: Rio de Janeiro – Nova
Iguaçu – Barra Mansa – Resende – Cruzeiro – Guaratinguetá – São José dos Campos
– Mogi das Cruzes – São Paulo. Unidades da
Federação: RJ – SP”.
II – “EF – a ser enumerada – Pontos de
Passagem: Belo Horizonte – Divinópolis -Varginha – Poços de Caldas – Bragança Paulista
– São Paulo – Sorocaba – Itapetininga – Apiaí
– Curitiba. Unidades da Federação: Minas Gerais, São Paulo e Paraná”.
Art. 7º Ficam incluídos no item 4.2, “Relação Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres do
Plano Nacional de Viação”, integrante do Anexo da Lei
nº 5.917, de 1973, os portos abaixo com os seguintes
números de ordem, descrição, Unidade da Federação
e localização:
106 – Santa Izabel do Rio Negro – AM
– Rio Negro;
107 – Cacau Pereira – AM – Rio Negro;
108 – Urucurituba – AM – Rio Amazonas;
109 – Nhamundá – AM – Rio Nhamundá;
110 – Tonantins – AM – Rio Solimões;
111 – São Raimundo – AM – Rio Negro
112 – Barcelos – AM – Rio Negro;
113 – Jutaí – AM – Rio Solimões;
114 – Manacapuru – AM – Rio Solimões;
115 – São Paulo de Olivença – AM – Rio
Solimões;
116 – Maués – AM – Rio Amazonas
(Maués Açu, Paraná do Urariá);
117 – Fonte Boa – AM – Rio Xié;
118 – Borba – AM – Rio Madeira;
119 – Novo Airão – AM – Rio Negro;
120 – Manicoré – AM – Rio Madeira;
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121 – Manaquiri – AM – Rio Solimões;
122 – Urucará – AM – Rio Amazonas;
123 – Novo Aripuanã – AM – Rio Madeira;
124 – Autazes – AM – Rio AutazesAçu:
125 – Benjamin Constant – AM – Rio
Javari;
126 – Nova Olinda do Norte – AM – Rio
Madeira;
127 – Santo Antônio do Iça – AM – Rio
Solimões;
128- São Sebastião do Uatumã – AM
– Rio Uatumã;
129 – Parintins – Vila Amazonas – AM
– Rio Amazonas;
130 – Tefé-AM – Lago de Tefé;
131 – Augusto Correia – PA – Rio Urumajó;
132 – Muaná – PA – Rio Muaná;
133 – Moju – PA – Rio Moju;
134 – Santa Bárbara do Pará – PA – Rio
Tauaruê;
135 – Floresta do Araguaia – PA – Rio
Araguaia;
136 – Quatipuru – Boa Vista – PA – Rio
Boa Vista;
137 – Quatipuru – Sede – PA – Rio Quatipuru;
138 – Santarém Novo – PA – Rio Maracanã;
139 – Santo Antônio do Tauá – PA – Rio
Mujui;
140 – Portel – PA – Rio Pará;
141 – São Félix do Xingu – PA – Rio
Xingu;
142 – São João do Araguaia – PA – Rio
Araguaia;
143 – Oeiras do Pará – PA – Rio Pará;
144 – Limoeiro do Ajuru – PA – Rio Tocantins;
145 – Abaetetuba – PA – Rio Pará;
146 – Cametá – PA – Rio Tocantins;
147 – Monte Alegre – PA – Rio Amazonas;
148 – Terra Santa – PA – Rio Nhamundá;
149 – Santa Maria das Barreiras – PA
– Rio Araguaia;
150 – Aveiro – PA – Rio Tapajós;
151 – São Miguel do Guamá – PA – Rio
Guamá;
152 – Oriximiná – PA – Rio Trombetas;
153 – Barcarena – PA – Rio Mucuruçá;
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154 – Cais de Salinas – PA – Oceano
Atlântico – Litoral do Estado do Pará;
155 – Viseu – PA – Rio Gurupi;
156 – Terminal Portuário de Alcântara
– MA – Baia de São Marcos;
157 – Turiaçu – MA – Rio Turiaçu;
158 – Tutóia – MA – Baia de Tutóia;
159 – Araioses (atracadouro, ponte e
cais) – MA – Rio Santa Rosa;
160 – Água Doce do Maranhão – MA
– Rio Água Doce;
161 – São Bento do Maranhão – MA
– Rio Aura;
162 – Guimarães – MA – Rio Guarapiranga;
163 – Cururupu – MA – Rio São Lourenço;
164 – Porto Rico do Maranhão – MA
– Rio Cateauá;
165 – Palmeirândia – MA – Rio Pericumã;
166 – Pinheiro – MA – Rio Pericumã;
167 – Bequimão – MA – Foz do Rio Pericumã;
168 – Penalva – MA – Rio Cajari;
169 – Santa Rita de Cássia – BA – Rio
Preto;
170 – Formosa do Rio Preto – BA – Rio
Preto;
171 – Riachão das Neves – BA – Rio
Grande;
172 – Cotegipe – BA – Rio Grande;
173 – Iguatama – MG -Rio São Francisco;
174 – São José do Norte – RS – Lagoa
dos Patos; e
175 – Cachoeira do Sul – RS – Rio Jacuí.
(NR)
Estes têm nova redação.
Art. 8º A construção, uso e gozo da Estrada de
Ferro Norte-Sul, de titularidade da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., dar-se-á no trecho
ferroviário que liga os Municípios de Belém, no Estado
do Pará, e Senador Canedo, no Estado de Goiás.
Parágrafo único. Caso a VALEC – Engenharia,
Construções e Ferrovias S.A., seja privatizada antes
da conclusão das obras mencionadas no caput deste
artigo, tal conclusão deverá integrar o rol de obrigações
da futura concessionária.
Art. 9º Fica autorizada a construção das ferrovias descritas no art. 6º, I e II, desta lei, destinada à
operação de trens de alta velocidade, cujos trabalhos
de viabilização e outorga serão coordenados pelo Mi-
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nistério dos Transportes e regulamentados por instrumentos próprios.
Art. 10. Para ﬁns de atender às suas necessidades em recursos humanos e capacitação técnica, o
Departamento Nacional de Infra-estrutura – DNIT poderá beneﬁciar-se com a cessão de empregados dos
Quadros de Pessoal do GEIPOT e das Companhias
Docas controladas pela União, lotados nas Administrações Hidroviárias e no Instituto Nacional de Pesquisas
Hidroviárias — INPH, independentemente do exercício
de cargo em comissão ou função gratiﬁcada, com ônus
para o cessionário.
Art. 11. Fica revogado o art. 3º da Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de setembro de 2001.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação oﬁcial.
É o nosso relatório e o nosso Projeto de Lei de
Conversão para a Medida Provisória nº 274.
Sr. Presidente, para ﬁnalizar, agradeço a todos
os partidos e Líderes a colaboração. Tivemos a oportunidade de atender às sugestões dos mais diversos
Líderes. Procuramos atender a todos os que se dirigiram a nós, desde a Liderança do PT, do Governo, dos
partidos da base, até os partidos de oposição.
Ainda hoje pela manhã, tive a oportunidade de
acatar sugestões da Liderança do PSDB, do Deputado
Goldman, que ﬁzemos incorporar ao nosso Projeto de
Conversão.
Naturalmente, estou à disposição dos colegas
que nos queiram trazer qualquer sugestão, ressaltando
mais uma vez que o texto do Projeto de Conversão é
fruto do consenso entre todas as Lideranças partidárias. Não houve qualquer objeção.
Muito obrigado.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 274,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005
(Mensagem nº 941/2005, na origem)
Inclui e altera dispositivos na Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras
providências.
I – Relatório
A Medida Provisória nº 274, de 2005 foi encaminhada ao Congresso Nacional com a mensagem nº
941, de 29 de dezembro de 2005. Esse ato, expedido
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República
nos termos do art. 62 da Constituição Federal, “Inclui
e altera dispositivos na Lei nº 5.917, de 10 de setem-
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bro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação,
e dá outras providências”.
Altera, no item 2.2.2 – “Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal” integrante
do Anexo do Plano Nacional de Viação, a diretriz da
BR-319, atendendo aos Estados do Amazonas e de
Rondônia, com uma extensão de 885,4 Km.
Inclui, na ‘Relação Descritiva das Rodovias do
Sistema Rodoviário Federal”, a Rodovia de Ligação
BR-448, interligando as BR-116 e BR290, no Estado
do Rio Grande do Sul, com uma extensão de 22 km.
Inclui, na “Relação Descritiva das Ferrovias do
Plano Nacional de Viação” a estrada de ferro longitudinal
EF-150, servindo os Estados do Maranhão, Tocantins
e Goiás, com uma extensão de 1.550 km.
Inclui, na ‘Relação Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres” do Plano Nacional de Viação:
19 (dezenove portos ﬂuviais no Estado do Amazonas; 23
(vinte e três) portos ﬂuviais e 1 (um) porto marítimo (de
águas interiores) no Estado do Pará; 11 (onze) portos
ﬂuviais e 2 (dois) portos marítimos (de águas interiores)
no Estado do Maranhão; 4 (quatro) portos ﬂuviais no
Estado da Bahia; 1 (uni) porto lacustre e 1(um) porto
ﬂuvial no Estado do Rio Grande do Sul.
Determina que a construção, uso e gozo da Estrada de Ferro Norte-Sul, de titularidade da VALEC
–Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., dar-se-á
no trecho ferroviário que liga os Municípios de Belém,
no Estado do Pará, a Senador Canedo, no Estado de
Goiás.
Estabelece, ainda, que, caso a VALEC seja privatizada antes do término das obras mencionadas, a
conclusão delas deverá integrar o rol de obrigações
da futura concessionária.
Não tendo sido instalada a Comissão Mista da
Medida Provisória em exame, não foram apresentadas
emendas. Cabe ao Plenário da Câmara dos Deputados,
nesta oportunidade, deliberar sobre a matéria.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Da Admissibilidade
Na Mensagem nº 941 encaminhada aos Senhores Membros do Congresso Nacional, que se refere à
Medida Provisória nº 274, de 2005, o Poder Executivo ressalta a presença dos requisitos de relevância e
urgência na presente Medida Provisória, pelo que se
justiﬁca a pronta atuação do Chefe do Executivo em
editar esse documento legal.
As medidas estabelecidas aﬁguram-se relevantes, pois permitirão o devido equacionamento, com
a urgência requerida, de deﬁciências especíﬁcas na
infra-estrutura rodoviária, ferroviária e de apoio ao
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transporte aquaviário. Elas têm o objetivo de promover
a maior segurança dos usuários de transportes em
suas diferentes modalidades, a eﬁciência dos serviços
inerentes ao setor, a otimização do escoamento de
riquezas e, ainda, a operacionalização do Programa
Espacial Brasileiro.
A relevância dessas MP justiﬁca-se, portanto,
pela busca da eﬁciência do setor transporte, do atendimento de interesses socioeconômicos nacionais, e
do cumprimento de acordos entre o Brasil e outros
países. Em decorrência dessa relevância, para a consecução de importantes objetivos de proteção à vida,
a busca do desenvolvimento, a preservação da reputação internacional do Brasil e continuidade do serviço
público, o ato torna-se indispensável e imediatamente
necessário.
Para cumprir medidas que a sociedade reclama
com urgência, não convém submeter matéria dessa
ordem a uma tramitação ordinária no Congresso Nacional, que se apresentaria demasiadamente longa.
Questões de interesse imediato da sociedade devem
ser prontamente executadas. Não se podendo adiar a
implementação de tais medidas, cabe adotar instrumentos especiais de governabilidade como a Medida Provisória, prevista no art. 62 da Constituição Federal.
As circunstâncias excepcionais, que deram origem ao presente ato, são, como vemos, relevantes e
urgentes, pelo que pode o Presidente da República,
com esse fundamento, editar Medida Provisória.
Também vemos que esse ato atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, uma vez
que as ações requeridas não poderiam ser realizadas
se as rodovias, a ferrovia e os portos referidos na Medida Provisória não constassem das relações descritivas do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei n°
5.917, de 10 de setembro de 1973. Com efeito, o PNV
veda investimentos em infra-estrutura de transportes
quando os alvos dessas inversões não se encontram
previstos em seus anexos.
Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica
Legislativa
A análise da admissibilidade da matéria já concluiu preliminarmente pela constitucionalidade do ato,
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Federal,
uma vez que foram atendidos pressupostos de relevância e urgência.
A matéria de que trata a Medida Provisória em
exame, sendo transporte, é, conforme o art. 22, XI, da
CF, legislada privativamente pela União. Não se insere
entre as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional (CF, art. 49) ou de qualquer de suas
Casas (CF, arts. 51 e 52). Da mesma forma, o con-
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teúdo da Medida Provisória n° 274, de 2005, não se
inclui entre as competências privativas do Presidente
da República (CF, art. 61, § 1°). Tampouco se enquadra no texto entre as matérias enumeradas no § 1° do
art. 62 da Constituição Federal, que dispõe sobre os
casos de vedação de edição de medidas provisórias.
Por outro lado, está inserida no ordenamento jurídico
vigente.
Quanto à técnica legislativa, temos a alertar que
a transcrição de algumas nomenclaturas de rodovias
e ferrovia no texto da Medida Provisória merecem ser
corrigidos conforme o que estabelece a Lei n° 5.917, de
10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional
de Viação, com relação à nomenclatura dos sistemas
rodoviário e ferroviário nacional.
da adequação ﬁnanceira e orçamentária
O art 7° da Lei n° 5.917113 determina que “Os
recursos provenientes do Orçamento Geral da União
e de Fundos especíﬁcos destinados ao Setor Transportes, não poderão ser empregados em vias, portos
e aeródromos que não constem de programas ou planos, oﬁciais anuais ou plurianuais, enquadrados nos
respectivos sistemas de viação, obedecidos os demais
dispositivos legais concernente”.
A Medida Provisória em exame apenas inclui ou
acrescenta nas Relações Descritivas do Plano Nacional de Viação rodovias, ferrovia e portos marítimos, ﬂuviais e lacustres, que merecem a atenção do Governo
Federal, para sua implantação ou melhoramento de
suas infra-estruturas. Porém, essa iniciativa não vincula tais rodovias, ferrovia e portos a qualquer execução
de obras ou a liberação imediata de recursos. Assim,
as suas inclusões no Plano Nacional de Viação não
repercutem sobre a despesa da União, haja vista que
carecem de especiﬁcação na lei orçamentária anual
e no Plano Plurianual para que sejam objeto de obras
a serem executadas.
Nesse contexto, não há que se falar da adequação ﬁnanceira e orçamentária da Medida Provisória
n° 274, de 2005, uma vez que não implica impacto
orçamentário, muito menos fere os dispositivos listados no Plano Plurianual 2004-2007, Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2005, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Do Mérito
As rodovias BR-319 e BR-364, em Rondônia, objeto da presente Medida Provisória, apesar de terem
pontos de passagem no mesmo Estado, atualmente
não se interligam. Tendo em vista o deslocamento de
cargas que se faz pela BR-364 em direção ao porto
de Porto Velho, o trecho que se propõe incluir na Rede
Rodoviária Federal permitirá a ligação rodoviária com
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a BR-319, permitindo melhores condições de deslocamento de todas as cargas oriundas de Rondônia
e Mato Grosso em direção à Região Norte do País e
vice-versa.
No que se refere à BR-448, no Rio Grande do Sul,
a sua inclusão no Plano Nacional de Viação se justiﬁca
uma vez que ela será a rodovia de ligação entre a BR116 e a BR-290. Essas duas rodovias adentram o perímetro urbano de Porto Alegre concentrando um grande
volume e conﬂitos de tráfego. A BR-448, como medida
saneadora desses problemas, permitirá redirecionar o
ﬂuxo cujo destino é a região norte do Estado, evitando
que ele interﬁra no tráfego da capital gaúcha.
No que tange a ferrovias, o trecho ferroviário
que essa Medida Provisória quer incluir na Relação
Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação, a estrada de ferro longitudinal EF-150, atende
a três Estados da Federação: Maranhão, Tocantins e
Goiás, com uma extensão de 1.550 km, iniciando-se
em Açailândia e terminando em Anápolis. Esse trecho
apresenta-se como fundamental dentro do contexto
da política nacional de transportes, sendo considerado importante ligação entre as Regiões Norte e Centro-Oeste. Contudo, vemos que ele deveria iniciar em
Belém, não em Açailândia. Dessa forma, entendemos,
trará mais benefícios econômicos ao País, por permitir
maior expansão do sistema de transporte ferroviário
de cargas.
Quanto à Estrada de Ferro Norte-Sul, de titularidade da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., ﬁca estabelecido que a sua construção,
uso e gozo dar-se-á no trecho ferroviário que liga os
Municípios de Belém, no Estado do Pará, a Senador
Canedo, no Estado de Goiás. Não há dúvidas de que
esse traçado reduzirá a sobrecarga atualmente existente nos modais de ligação entre as Regiões Norte e
Centro-Oeste e constituirá importante alternativa para
o transporte de cargas e passageiros.
Vale considerar a inclusão de algumas outras ferrovias na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano
Nacional de Viação, a saber:
EF-102, no Estado do Espírito Santo, visto que já foi assinado convênio entre a ANTT
e a Companhia Vale do Rio Doce para a sua
implementação;
EF-140, no Estado de Santa Catarina,
pois representa a mais importante ligação entre
quatro portos catarinenses: Porto de Laguna,
Porto de Imbituba, Porto de Itajaí e Porto de
São Francisco do Sul;
EF-278, no Paraná, uma vez que constitui uma alternativa para a descida da Serra do
Mar, desde Curitiba até Paranaguá:
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EF-411, no Estado de Pernambuco, pois
precisa ser implementada como parte complementar do novo traçado da ferrovia Transnordestina, obra fundamental para o desenvolvimento da Região Nordeste;
EF-416, também em Pernambuco, já que
será importante via de acesso ao Porto de
Suape;
EF-431, na Bahia, tornar-se-á indispensável para o escoamento de cargas de toda
a Região Nordeste para o Porto de Aratu, desafogando outros modais;
EF-483, no Paraná, fundamental para o
desenvolvimento desse Estado, é objeto de
parceria público-privada estando apta a ser
implementada e à espera da sua inclusão no
PNV.
Estrada de ferro “Bahia - Oeste”, promovendo a
interligação do oeste baiano com o sistema ferroviário
que liga ao porto de Salvador, indispensável para o suprimento de insumos àquela região agrícola e ao escoamento de sua produção, com vistas à exportação.
No que concerne ao transporte ferroviário de passageiros, temos a lembrar que já se faz necessária no
País, a ligação, por trem de grande velocidade – TGV
–, entre as suas megalópoles, ou seja, São Paulo e
Rio de Janeiro. A expansão dessa linha para Belo Horizonte e Curitiba será uma natural decorrência da implantação inicial do sistema. Pelo porte dessas cidades
e intercâmbios que já existem entre elas, é economicamente viável e de fundamental importância para o
desenvolvimento regional à adoção de tal modalidade
de transporte, a qual já é amplamente utilizada em países como, por exemplo, a França e o Japão.
Um grupo de trabalho para o desenvolvimento
desse projeto, composto por representantes dos Ministérios dos Transportes e de Planejamento, Orçamento
e Gestão, da ANTT e do BNDES, foi instituído pelo Ministro dos Transportes através da Portaria nº 360/2004,
com o objetivo de viabilizá-lo técnica, econômica e juridicamente. A VALEC vem coordenando esse grupo
de trabalho e já possui todos os estudos técnicos e
econômicos do projeto e concluiu a modelagem jurídica
e institucional do processo de concessão.
O projeto requer um prazo da ordem de sete anos
para sua implantação. Será, portanto, necessário que
seja iniciado de imediato o seu processo de concessão
por licitação pública. Esse empreendimento se sustentará em termos ﬁnanceiros, sem necessidade de recursos
públicos. Além disso, representará um grande impulso
na atividade econômica, no aumento de empregos e
renda e na transferência de tecnologia.
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Em benefício dos transportes aquaviários, a MP
nº 274/2005 determina a inclusão de novos portos na
Relação Descritiva dos Portos Plano Nacional apresentada, destacam-se os portos ﬂuviais, por necessárias
ao atendimento das comunidades imprescindíveis ao
transporte de passageiros e cargas geral e do embarque
e desembarque de veículos, uma hidrovias superam
as rodovias em termos de opções pessoas e bens. No
entanto, a grande maioria desses improvisada, em condições precárias, ou com inadequada, no ﬁnal de sua
vida útil. Em todos de Viação. Na listagem constituírem
instalações ribeirinhas. Eles são acompanhadas, de
carga vez que na Amazônia as para o deslocamento
de portos funciona de forma infra-estrutura obsoleta,
os casos, encontram-se instalações insuﬁcientes ou
incapazes de atender à demanda com o mínimo de
segurança e eﬁciência.
Nessa listagem de portos, caberia serem incluídos, pelas suas necessidades equivalentes às dos
demais portos já apresentados, também os portos
ﬂuviais de Benjamin Constant/AM, Nova Olinda do
Norte/AM, Santo Antonio do Içá/AM, São Sebastião
do Uatumã/AM, Tefé/AM, Parintins/AM, Augusto Correia/PA e Iguatama/MG.
Nessa Relação Descritiva dos Portos também
se incluiu o Terminal Portuário de Alcântara, por se
tratar de instalação indispensável para dar suporte à
base de lançamento de foguetes da AEB – Agência
Espacial Brasileira. A operacionalização dessa base
requer investimentos e obras urgentes notadamente
na infra-estrutura de apoio, compreendendo terminais
para a viabilização do transporte de cargas com peso
e dimensões especiais, necessárias ao programa espacial desenvolvido pelo Governo brasileiro com parceria de governos estrangeiros, mediante acordos
internacionais.
Considerando a importância da participação do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura – DNIT, como
órgão técnico, na implantação do Sistema Nacional de
Viação, vemos, com preocupação, as suas atuais carências em termos de capacitação técnica e recursos
humanos, principalmente no setor de transportes aquaviários. Como a solução para essa carência é possível,
propomos os meios, nessa medida provisória, capazes
de atender às necessidades do referido órgão.
Pela importância da inclusão das citadas rodovias,
ferrovias e portos no Plano Nacional de Viação, com
vistas ao recebimento de investimentos federais para
a sua execução ou melhoramento das suas infra-estruturas e condições de operação, e diante do exposto, somos pela admissibilidade da Medida Provisória
nº 274, de 2005, e, no mérito, pela sua aprovação, na
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forma do projeto de lei de conversão que apresentamos anexo.
Sala das Sessões, – Deputado Jaime Martins,
Relator.
PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 274,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº , DE 2006
Inclui e altera dispositivos na Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei inclui e altera dispositivos na Lei
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o
Plano Nacional de Viação, dispõe sobre ferrovias de
uso e gozo da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S. A., empresa pública controlada pela União, e
dá outras providências.
Art. 2º A diretriz da BR-319, constante do item
2.2.2 – “Relação Descritiva das Rodovias do Sistema
Rodoviário Federal”, integrante do Anexo da Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, passa a vigorar
com a seguinte descrição:
“BR-319 – Pontos de Passagem: Manaus – Careiro – Humaitá – Porto Velho – Entroncamento com a BR-364 (Trevo do Roque)
– Unidades da Federação: AM-RO – Extensão
(Km): 685,4.” (NR)
Art. 3º Fica incluído no item 2.2.2 – “Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal”,
integrante do Anexo da Lei nº 5.917, de 1973,a Rodovia de Ligação a seguir descrita:
“BR-448 – Pontos de Passagem: Entroncamento com a BR-116/RS-118 -Entroncamento com a BR-290 – Unidade da Federação: RS
– Extensão (Km): 22.” (NR)
Art. 4º Fica incluída no item 3.2.2 “Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação”, integrante do Anexo da Lei nº 5.917, de 1973, a estrada
de ferro longitudinal a seguir descrita:
“EF-150 – Pontos de Passagem: Belém
– Açailândia – Porto Franco -Araguaina – Colinas do Tocantins – Guaraí – Porto Nacional
– Gurupi – Porangatu – Uruaçu – Anápolis.
Unidades da Federação: PA – MA – TO – GO.
Extensão: 1.550 km”. (NR)
Art. 5º Ficam incluídos no item 3.2.2 “Relação
Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Via-
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ção”, integrante do Anexo da Lei nº 5.917, de 1973, as
seguintes ferrovias:

números de ordem, descrição, unidade da federação
e localização:

EF-102 – Pontos de Passagem: Vitória
– Ponta do Ubu – Cachoeiro do Itapemirim. Unidade da Federação: ES. Extensão: 157 km.
EF-140 – Pontos de Passagem: Araguari
– Imbituba: Unidade da Federação: SC. Extensão: 236 km.
EF-278 – Pontos de Passagem: Paranaguá – Alexandra – Pinhais. Unidade da Federação: PR. Extensão: 100km.
EF-411 – Pontos de Passagem: Parnamirim – Petrolina. Unidade da Federação: PE.
Extensão: 192 km.
EF-416 – Pontos de Passagem: Suape
– Cabo Moreno. Unidade da Federação: PE.
Extensão: 48 km.
EF-431 – Pontos de Passagem: Camaçari – Araújo Lima. Unidade da Federação: BA.
Extensão: 22 km.
EF-483 – Pontos de Passagem: Ipiranga
– Guarapuava. Unidade da Federação: PR.
Extensão: 150km.
EF (“Bahia-Oeste”) – Pontos de Passagem: Porto de campinhos, Ipiaú – Ibotirama
–Barreiras – Luis Eduardo Magalhães. Unidade
da Federação: BA. Extensão: 976 km.

“106 – Santa Izabel do Rio Negro – AM
– Rio Negro;
107 – Cacau Pireira – AM – Rio Negro;
108 – Urucurituba – AM – Rio Amazonas;
109 – Nhamundá – AM – Rio Nhamundá;
110 – Tonantins – AM – Rio Solimões;
111 – São Raimundo – AM – Rio Negro;
112 – Barcelos – AM – Rio Negro;
113 – Jutaí – AM – Rio Solimóes;
114 – Manacapuru – AM – Rio Solimões;
115 – São Paulo de Olivença – AM – Rio
Solimões;
116 – Maués – AM – Rio Amazonas
(Maués Açu, Paraná do Urariá);
117 – Fonte Boa – AM – Rio Xié;
118 – Borba – AM – Rio Madeira;
119 – Novo Airão – AM – Rio Negro;
120 – Manicoré – AM – Rio Madeira;
121 – Manaquiri – AM – Rio Solimões;
122 – Urucará – AM – Rio Amazonas;
123 – Novo Aripuanã – AM – Rio Madeira;
124 – Autazes – AM – Rio AutazesAçu;
125 – Benjamin Constant – AM – Rio
Javari
126 – Nova Olinda do Norte – AM – Rio
Madeira
127 – Santo Antonio do Içá – AM – Rio
Solimões
128 – São Sebastião do Uatumã – AM
– Rio Uatumã
129 – Parintins – Vila Amazonas – AM
– Rio Amazonas
130 – Tefé-AM – Lago de Tefé
131 – Augusto Correia – PA – Rio Urumajó
132 – Muaná – PA – Rio Muaná
133 – Moju – PA – Rio Moju;
134 – Santa Bárbara do Pará – PA – Rio
Tauaruê;
135 – Floresta do Araguaia – PA – Rio
Araguaia;
136 – Quatipuru – Boa Vista – PA – Rio
Boa Vasta;
137 – Quatipuru – Sede – PA – Rio Quatipuru;
138 – Santarém Novo – PA – Rio Maracanã;

Art. 6º Para ﬁns de implantação da linha férrea
destinada à operação de trens de alta velocidade, interligando as capitais do Estado do Rio de Janeiro e
do Estado de São Paulo, e entre as cidades de Belo
Horizonte, São Paulo e Curitiba, ﬁcam incluídas no item
3.2.2 “Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação”, integrante do Anexo da Lei nº 5.917,
de 1973, as seguintes ferrovias, a serem numeradas
pelo órgão competente do Poder Executivo:
I – “EF – Pontos de Passagem: Rio de
Janeiro – Nova Iguaçu – Barra Mansa – Resende – Cruzeiro – Guaratinguetá – São José
dos Campos – Mogi das Cruzes – São Paulo.
Unidades da Federação: RJ – SP.”
II – “EF – Pontos de Passagem: Belo
Horizonte – Divinópolis – Varginha – Poços
de Caldas – Bragança Paulista – São Paulo
– Sorocaba – Itapetininga – Apiaí– Curitiba.
Unidades da Federação: MG – SP – PR.”
Art. 7º Ficam incluídos no item 4.2 “Relação Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres do
Plano Nacional de Viação”, integrante do Anexo da Lei
nº 5.917, de 1973, os portos abaixo com os seguintes
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139 – Santo Antônio do Tauá – PA – Rio
Mujuí;
140 – Portel – PA – Rio Pará;
141 – São Félix do Xingu – PA – Rio
Xingu;
142 – São João do Araguaia – PA – Rio
Araguaia;
143 – Oeiras do Pará – PA – Rio Pará;
144 – Limoeiro do Ajuru – PA – Rio Tocantins;
145 – Abaetetuba – PA – Rio Pará;
146 – Cametá – PA – Rio Tocantins;
147 – Monte Alegre – PA – Rio Amazonas;
148 – Terra Santa – PA – Rio Nhamundá
149 – Santa Maria das Barreiras – PA
– Rio Araguaia;
150 – Aveiro – PA – Rio Tapajós;
151 – São Miguel do Guamá – PA – Rio
Guamá;
152 – Oriximiná – PA – Rio Trombetas;
153 – Barcarena – PA – Rio Mucuruçá;
154 – Cais de Salinas – PA – Oceano
Atlântico – Litoral do Estado do Pará;
155 – Viseu – PA – Rio Gurupi;
156 – Terminal Portuário de Alcântara/MA
– MA – Baía de São Marcos;
157 – Turiaçu – MA – Rio Turiaçu;
158 – Tutóia – MA – Baía de Tutóia;
159 – Araioses (atracadouro, ponte e
cais) – MA – Rio Santa Rosa;
160 – Água Doce do Maranhão – MA
– Rio Água Doce;
161 – São Bento do Maranhão – MA
– Rio Aura;
162 – Guimarães – MA – Rio Guarapiranga;
163 – Cururupu – MA – Rio São Lourenço;
164 – Porto Rico do Maranhão – MA
– Rio Cateauá;
165 – Palmeirândia – MA – Rio Pericumã;
166 – Pinheiro – MA – Rio Pericumã;
167 – Bequimão – MA – Foz do Rio Pericumã;
168 – Penalva – MA – Rio Cajari;
169 – Santa Rita de Cássia – BA – Rio
Preto;
170 – Formosa do Rio Preto – BA – Rio
Preto;
171 – Riachão das Neves – BA – Rio
Grande;
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172 – Cotegipe – BA – Rio Grande;
173 – Iguatama – MG – Rio São Francisco;
174 – São José do Norte – RS – Lagoa
dos Patos; e
175 – Cachoeira do Sul – RS – Rio
Jacuí.”(NR)
Art. 8º A construção, uso e gozo da Estrada de
Ferro Norte-Sul, de titularidade da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., dar-se-á no trecho
ferroviário que liga os Municípios de Belém, no Estado
do Pará, e Senador Canedo, no Estado de Goiás.
Parágrafo único. Caso a VALEC – Engenharia,
Construções e Ferrovias S.A seja privatizada antes da
conclusão das obras mencionadas no caput deste artigo, tal conclusão deverá integrar o rol de obrigações
da futura concessionária.
Art. 9º Fica autorizada a construção das ferrovias
descritas no art. 6º, incisos I e II desta lei, destinadas
à operação de trens de alta velocidade, cujos trabalhos de viabilização e outorga serão coordenados pelo
Ministério dos Transportes e regulamentados por instrumentos próprios.
Art. 10. Para ﬁns de atender às suas necessidades em recursos humanos e capacitação técnica,
o Departamento Nacional de Infra-Estrutura – DNIT
poderá beneﬁciar-se com a cessão de empregados
dos Quadros de Pessoal do Geipot e das Companhias
Docas controladas pela União, lotados nas Administrações Hidroviárias e no Instituto Nacional de Pesquisa
Hidroviárias – INPH, independentemente do exercido
de cargo em comissão ou função gratiﬁcada, com ônus
para o cessionário.
Art. 11. Fica revogado o artigo 3º da Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de setembro de 2001.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação oﬁcial.
Sala das Sessões. – Deputado Jaime Martins,
Relator.
REFORMULAÇÃO DO PARECER DO RELATOR,
EM SUBSTITUIÇÃO A COMISSÃO MISTA,
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 274, DE 2005
(PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO)
O SR. JAIME MARTINS (PL – MG. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, recebi a solicitação do nobre Deputado João Leão para
efetuar correção no que se refere à Estrada de Ferro
Bahia-Oeste, apenas para modiﬁcação nos pontos de
passagem. Vou fazer alteração no relatório. Onde está
“Estrada de Ferro Bahia-Oeste, a ser enumerada”, os
pontos de passagem são: Porto de Campinhos, Ipiaú,
Ibotirama, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães. Uni-
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dade da Federação: BA. Extensão: 976 quilômetros.
Esta é a redação.
MPV Nº 274/2005
Inclui e altera dispositivos na Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras
providências.
PARECER PRELIMINAR¹ ENCAMINHADO PELO
RELATOR PARA PRÉVIO CONHECIMENTO
DEPUTADO JAIME MARTINS (PL/MG)
SEGUNDA VERSÃO
1 Ainda não é o parecer proferido em Plenário. (art. 6º, § 2º da Resolução nº 1/2002 – CN).

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 274, DE 29
DE DEZEMBRO DE 2005
(Mensagem nº 941/2005, na origem)
Inclui e altera dispositivos na Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras
providências.
I – Relatório
A Medida Provisória nº 274, de 2005 foi encaminhada ao Congresso Nacional com a mensagem nº
941, de 29 de dezembro de 2005. Esse ato, expedido
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República
nos termos do art. 62 da Constituição Federal, “Inclui
e altera dispositivos na Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação,
e dá outras providências”.
Altera, no item 2.2.2 – “Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Federal” integrante
do Anexo do Plano Nacional de Viação, a diretriz da
BR–319, atendendo aos Estados do Amazonas e de
Rondônia, com uma extensão de 885,4km.
Inclui, na “Relação Descritiva das Rodovias do
Sistema Rodoviário Federal”, a Rodovia de Ligação
BR–448, interligando as BR–116 e BR–290, no Estado
do Rio Grande do Sul, com uma extensão de 22km.
Inclui, na “Relação Descritiva das Ferrovias do
Plano Nacional de Viação” a estrada de ferro longitudinal
EF-150, servindo as Estados do Maranhão, Tocantins
e Goiás, com uma extensão de 1.550km.
Inclui, na “Relação Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres” do Plano Nacional de Viação:
19 (dezenove portos ﬂuviais no Estado do Amazonas;
23 (vinte e três) portos ﬂuviais e 1 (um) porto maríti-
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mo (de águas interiores) no Estado do Pará; 11 (onze)
portos ﬂuviais e 2 (dois) portos marítimos (de águas
interiores) no Estado do Maranhão; 4 (quatro) portos
ﬂuviais no Estado da Bahia; 1 (um) porto lacustre e 1
(um) porto ﬂuvial no Estado do Rio Grande do Sul.
Determina que a construção, uso e gozo da Estrada de Ferro Norte-Sul, de titularidade da VALEC
– Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., dar-se-á
no trecho ferroviário que liga os Municípios de Belém,
no Estado do Pará, a Senador Canedo, no Estado de
Goiás.
Estabelece, ainda, que, caso a VALEC seja privatizada antes do término das obras mencionadas, a
conclusão delas deverá integrar o rol de obrigações
da futura concessionária.
Não tendo sido instalada a Comissão Mista da
Medida Provisória em exame, não foram apresentadas
emendas. Cabe ao Plenário da Câmara dos Deputados,
nesta oportunidade, deliberar sobre a matéria.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Da Admissibilidade
Na Mensagem nº 941 encaminhada aos Senhores Membros do Congresso Nacional, que se refere à
Medida Provisória nº 274, de 2005, o Poder Executivo ressalta a presença dos requisitos de relevância e
urgência na presente Medida Provisória, pelo que se
justiﬁca a pronta atuação do Chefe do Executivo em
editar esse documento legal.
As medidas estabelecidas aﬁguram-se relevantes, pois permitirão o devido equacionamento, com
a urgência requerida, de deﬁciências especiﬁcas na
infra-estrutura rodoviária, ferroviária e de apoio ao
transporte aquaviário. Elas têm o objetivo de promover a maior segurança dos usuários de transportes em
suas diferentes modalidades, a eﬁciência dos serviços
inerentes ao setor, a otimização do escoamento de
riquezas e, ainda, a operacionalização do Programa
Espacial Brasileiro.
A relevância dessa MP justiﬁca-se, portanto, pela
busca da eﬁciência do setor transporte, do atendimento
de interesses socioeconômicos nacionais, e do cumprimento de acordos entre o Brasil e outros países. Em
decorrência dessa relevância, para a consecução de
importantes objetivos de proteção à vida, a busca do
desenvolvimento, a preservação da reputação internacional do Brasil e continuidade do serviço público, o ato
torna-se indispensável e imediatamente necessário.
Para cumprir medidas que a sociedade reclama
com urgência, não convém submeter matéria dessa
ordem a uma tramitação ordinária no Congresso Nacional, que se apresentaria demasiadamente longa.
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Questões de interesse imediato da sociedade devem
ser prontamente executadas. Não se podendo adiar a
implementação de tais medidas, cabe adotar instrumentos especiais de governabilidade como a Medida Provisória, prevista no art. 62 da Constituição Federal.
As circunstâncias excepcionais, que deram origem ao presente ato, são, como vemos, relevantes e
urgentes, pelo que pode o Presidente da República,
com esse fundamento, editar Medida Provisória.
Também vemos que esse ato atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, uma vez
que as ações requeridas não poderiam ser realizadas
se as rodovias, a ferrovia e os portos referidos na Medida Provisória não constassem das relações descritivas do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei nº
5.917, de 10 de setembro de 1973. Com efeito, o PNV
veda investimentos em infra-estrutura de transportes
quando os alvos dessas inversões não se encontram
previstos em seus anexos.
Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica
Legislativa
A análise da admissibilidade da matéria já concluiu preliminarmente pela constitucionalidade do ato,
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Federal,
uma vez que foram atendidos pressupostos de relevância e urgência.
A matéria de que trata a Medida Provisória em
exame, sendo transporte, é, conforme o art. 22, XI, da
CF, legislada privativamente pela União. Não se insere
entre as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional (CF, art. 49) ou de qualquer de suas
Casas (CF, arts. 51 e 52). Da mesma forma, o conteúdo da Medida Provisória n° 274, de 2005, não se
inclui entre as competências privativas do Presidente
da República (CF, art. 61, § 1°). Tampouco se enquadra no texto entre as matérias enumeradas no § 1° do
art. 62 da Constituição Federal, que dispõe sobre os
casos de vedação de edição de medidas provisórias.
Por outro lado, está inserida no ordenamento jurídico
vigente.
Quanto, à técnica legislativa, temos a alertar que
a transcrição de algumas nomenclaturas de rodovias
e ferrovia no texto da Medida Provisória merecem ser
corrigidos conforme o que estabelece a Lei n° 5.917; de
10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional
de Viação, com relação à nomenclatura dos sistemas
rodoviário e ferroviário nacional.
Da Adequaçào Financeira e Orçamentária
O art. 7º da Lei nº 5.917/73 determina que “Os
recursos provenientes do Orçamento Geral da União
e de Fundos especíﬁcos destinados ao Setor Transportes, não poderão ser empregados em vias, portos
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e aeródromos que não constem de programas ou planos, oﬁciais anuais ou plurianuais, enquadrados nos
respectivos sistemas de viação, obedecidos os demais
dispositivos legais concernentes”.
A Medida Provisória em exame apenas inclui ou
acrescenta nas Relações Descritivas do Plano Nacional de Viação rodovias, ferrovia e portos marítimos, ﬂuviais e lacustres, que merecem a atenção do Governo
Federal, para sua implantação ou melhoramento de
suas infra-estruturas. Porém, essa iniciativa não vincula tais rodovias, ferrovia e portos a qualquer execução
de obras ou a liberação imediata de recursos. Assim,
as suas inclusões no Plano Nacional de Viação não
repercutem sobre a despesa da União, haja vista que
carecem de especiﬁcação na lei orçamentária anual
e no Plano Plurianual para que sejam objeto de obras
a serem executadas.
Nesse contexto, não há que se falar da adequação ﬁnanceira e orçamentária da Medida Provisória
n° 274, de 2005, uma vez que não implica impacto
orçamentário, muito menos fere os dispositivos listados no Plano Plurianual 2004-2007; Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2005, bem, como na Lei de responsabilidade ﬁscal.
Do Mérito
As rodovias BR–319 e BR–364, em Rondônia,
objeto da presente Medida Provisória, apesar de terem
pontos de passagem no mesmo Estado, atualmente
não se interligam? Tendo em vista o deslocamento de
carga à que se faz pela BR-364 em direção ao porto
de Podo Velho, o trecho que se propõe incluir na Rede
Rodoviária Federal permitirá a ligação rodoviária com
a BR–319, permitindo melhores condições de deslocamento de todas as cargas oriundas de Rondônia e
Mato Grosso em direção à Região, Norte do País e
vice–versa.
No que se refere à BR–448, no Rio Grande do
Sul, a sua inclusão no Plano Nacional de Viação se
justiﬁca uma vez que ela será a rodovia de ligação
entre a BR–116 e a BR–290. Essas duas rodovias
adentram o perímetro urbano de Porto Alegre concentrando um grande volume e conﬂitos de tráfego. A
BR–448, como medida saneadora desses problemas,
permitirá redirecionar o ﬂuxo cujo destino é a região
norte do Estado, evitando que ele interﬁra no tráfego
da capital gaúcha.
No que tanga a ferrovias, o trecho ferroviário
que essa Medida Provisória quer incluir na Relação
Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Via-
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ção, a estrada de ferro longitudinal EF–150, atende
a três Estados da Federação: Maranhão, Tocantins e
Goiás, com uma extensão de 1:550 km, iniciando-se
em Açailândia e terminando em Anápolis. Esse trecho
apresenta-se como fundamental dentro do contexto
da política nacional de transportes, sendo considerado importante ligação entre as Regiões Norte e Centro-Oeste. Contudo1 vemos que ele deveria iniciar em
Belém, não em Açailândia. Dessa forma, entendemos,
trará mais benefícios econômicos ao País, por permitir
maior expansão do sistema de transporte ferroviário
de cargas.
Quanto à Estrada de Ferro Norte-Sul, de titularidade da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., ﬁca estabelecido que a sua construção,
uso e gozo dar-se-á no trecho ferroviário que liga os
Municípios de Belém, no Estado do Pará, a Senador
Canedo, no Estado de Goiás. Não há dúvidas de que
esse traçado reduzirá a sobrecarga atualmente existente nos modais de ligação entre as Regiões Norte e
Centro-Oeste e constituirá importante alternativa para
o transporte de cargas e passageiros.
Vale considerar a inclusão de algumas outras ferrovias na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano
Nacional de Viação, a saber:
EF–102, no Estado do Espírito Santo, visto que já foi assinado convênio entre a ANTT
e a Companhia Vale do Rio Doce para a sua
implementação:
EF–140, no Estado de Santa Catarina,
pois representa a mais importante ligação entre
quatro portos catarinenses: Porto de Laguna,
Porto de Imbituba, Porto de Itajaí e Porto de
São Francisco do Sul:
EF–278, no Paraná, uma vez que constitui uma alternativa para a descida da Serra
do Mar, desde Curitiba até Paranaguá;
EF–411, no Estado de Pernambuco, pois
precisa ser implementada como parte complementar do novo traçado da ferrovia Transnordestina, obra fundamental para o desenvolvimento da Região Nordeste;
EF–416, também em Pernambuco, já
que será importante via de acesso ao Porto
de Suape:
EF–431, na Bahia, tornar-se-á indispensável para o escoamento de cargas de toda
a Região Nordeste para o Porto de Aratu, desafogando outros modais:
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EF–483, no Paraná, fundamental para
o desenvolvimento desse Estado, é objeto
de parceria público-privada estando apta a
ser implementada e à espera da sua inclusão
no PNV.
Estrada de ferro “Bahia – Oeste”, promovendo a
interligação do oeste baiano com o sistema ferroviário
que liga ao porto de Salvador, indispensável para o suprimento de insumos àquela região agrícola e ao escoamento de sua produção, com vistas à exportação.
No que concerne ao transporte ferroviário de passageiros, temos a lembrar que já se faz necessária no
País, a ligação, por trem de grande velocidade – TGV
–, entre as suas megalópoles, ou seja, São Paulo e
Rio de Janeiro. A expansão dessa linha para Belo Horizonte e Curitiba será uma natural decorrência da implantação inicial do sistema. Pelo porte dessas cidades
e, intercâmbios que já existem entre elas, é economicamente viável e de fundamental importância para, o
desenvolvimento regional a adoção de tal modalidade
de transporte, a qual já é amplamente utilizada em paises como, por exemplo, a França e o Japão.
Um grupo de trabalho para o desenvolvimento
desse projeto, composto por representantes dos Ministérios dos Transportes e de Planejamento, Orçamento
e Gestão, da ANTI e do BNDES, foi instituído pelo Ministro dos Transportes através da Portaria n° 360/2004,
com o objetivo de viabilizá-lo técnica, econômica e juridicamente. A Valec vem coordenando esse grupo de
trabalho e já possui todos os estudos técnicos e econômicos do projeto e concluiu a modelagem jurídica
e institucional do processo de concessão.
O projeto requer um prazo da ordem de sete anos
para sua implantação. Será, portanto, necessário que
seja iniciado de imediato o seu processo de concessão
por licitação pública. Esse empreendimento se sustentará em termos ﬁnanceiros, sem necessidade de recursos
públicos. Além disso, representará um grande impulso
na atividade econômica, no aumento de empregos e
renda e na transferência de tecnologia.
Em benefício dos transportes aquaviários, a MP
n° 274/2005 determina a inclusão de novos portos na
Relação Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e
Lacustres do Plano Nacional apresentada, destacamse os portos ﬂuviais, por necessárias ao atendimento
das comunidades imprescindíveis ao transporte de
passageiros e cargas geral e do embarque e desembarque de veículos, uma hidrovias superam as rodovias
em termos de opções pessoas e bens. No entanto, a
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grande maioria desses improvisada, em condições
precárias, ou com inadequada, no ﬁnal de sua vida
útil. Em todos de Viação. Na listagem constituírem
instalações ribeirinhas. Eles são acompanhadas, de
carga vez que na Amazônia as para o deslocamento
de portos funciona de forma infra-estrutura obsoleta,
os casos, encontram-se instalações insuﬁcientes ou
incapazes de atender à demanda com o mínimo de
segurança e eﬁciência.
Nessa listagem de portos, caberia serem incluídos, pelas suas necessidades equivalentes às dos
demais portos já apresentados, também os portos
ﬂuviais de Benjamin Constant/AM, Nova Olinda do
Norte/AM, Santo Antonio do Iça/AM, São Sebastião
do Uatumã/AM, Tefé/AM, Parintins/AM, Augusto Correia/PA e Iguatama/MG.
Nessa Relação Descritiva dos Portos também
se incluiu o Terminal Portuário de Alcântara, por se
tratar de instalação indispensável para dar suporte à
base de lançamento de foguetes da AEB – Agência
Espacial Brasileira. A operacionalização dessa base
requer investimentos e obras urgentes notadamente
na infra–estrutura de apoio, compreendendo terminais para a viabilização do transporte de cargas com
peso e dimensões especiais, necessárias ao programa espacial desenvolvido pelo Governo brasileiro com
parceria de governos estrangeiros, mediante acordos
internacionais.
Considerando a importância da participação do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura – DNIT, como
órgão técnico, na implantação do Sistema Nacional de
Viação, vemos, com preocupação, as suas atuais carências em termos de capacitação técnica e recursos
humanos, principalmente no setor de transportes aquaviários. Como a solução para essa carência é possível,
propomos os meios, nessa medida provisória, capazes
de atender ás necessidades do referido órgão.
Pela importância da inclusão das citadas rodovias, ferrovias e portos no Plano Nacional de Viação,
com vistas ao recebimento de investimentos federais
para a sua execução ou melhoramento das suas infra-estruturas e condições de operação, e diante do
exposto, somos pela admissibilidade da Medida Provisória n° 274, de 2005, e, no mérito, pela sua aprovação, na forma do projeto de lei de conversão que
apresentamos anexo.
Sala das Sessões, de de 2006. – Deputado Jaime Martins, Relator.

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

PARECER A MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 274, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2005
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº , DE 2006
Inclui e altera dispositivos na Lei n°
5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta;
Art. 1º Esta lei inclui e altera dispositivos na Lei
n° 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o
Plano Nacional de Viação, dispõe sobre ferrovias de
uso e gozo da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., empresa pública controlada pela União, e
dá outras providências.
Art. 2º A diretriz da BR 319, constante do item
2.2.2 – “Relação Descritiva das Rodovias do Sistema
Rodoviário Federal”, integrante do Anexo da Lei n°
5.917, de 10 de setembro de 1973, passa a vigorar
com a seguinte descrição:
“BR-319 – Pontos de Passagem: Manaus
– Careiro – Humaitá – Porto Velho – Entroncamento com a BR–364 (Trevo do Roque)
– Unidades da Federação: AMRO – Extensão
(Km): 885,4.” (NR)
Art. 3º Fica incluído no item 2.2.2 – “Relação
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal”, integrante do Anexo da Lei n° 5.917, de 1973,
a Rodovia de Ligação a seguir descrita:
“BR-448 – Pontos de Passagem: Entroncamento com a BR–116/RS–118 – Entroncamento com a BR-290 – Unidade da Federação:
RS – Extensão (Km):22.” (NR)
Art. 4º Fica incluída no item 3.2.2 “Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação”, integrante do Anexo da Lei nº 5.917, de 1973, a estrada
de ferro longitudinal a seguir descrita:
“EF-150 – Pontos de Passagem: Belém
– Açailândia – Porto Franco – Araguaína – Colinas do Tocantins – Guaraí – Porto Nacional
– Gurupi – Porangatu – Uruaçu – Anápolis.
Unidades da Federação PA – MA – TO – GO.
Extensão: km” (NR).
Art. 5º Ficam incluídos no item 3.2.2 “Relação
Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Via-
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ção”, integrante do Anexo da Lei nº 5.917, de 1973, as
seguintes ferrovias:
EF-102 – Pontos de Passagem: Vitória
– Ponta do Ubu – Cachoeiro do Itapemirim. Unidade da Federação: ES. Extensão: 157km.
EF-140 – Pontos de Passagem: Araquari
– Imbituba: Unidade da Federação: SC. Extensão: 236Km.
EF-278 – Pontos de Passagem: Paranaguá – Alexandra – Pinhais. Unidade da Federação: PR. Extensão: 100Km.
EF-411 – Pontos de Passagem: Parnamirim – Petrolina. Unidade da Federação: PE.
Extensão: 192km.
EF-416 – Pontos de Passagem: Suape
– Cabo Moreno. Unidade da Federação: PE.
Extensão: 48km.
EF-431 Pontos de Passagem: Camaçari – Araújo Lima. Unidade da Federação: BA.
Extensão: 22km.
EF-483 – Pontos de Passagem: lpiranga
– Guarapuava. Unidade da Federação: PR.
Extensão: 150km.
EF (“Bahia-Oeste”) – Pontos de Passagem: Brumado – Ibotirama – Barreiras – Luis
Eduardo Magalhães. Unidade da Federação:
BA. Extensão: 575km.
Art. 6º Para ﬁns de implantação da linha férrea
destinada à operação de trens de alta velocidade, interligando as capitais do Estado do Rio de Janeiro e
do Estado de São Paulo, e entre as cidades de Belo
Horizonte, São Paulo e Curitiba, ﬁcam incluídas no tem
3.2.2 “Relação Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação”, integrante do Anexo da Lei nº 5.917,
de 1973, as seguintes ferrovias, a serem numeradas
pelo órgão competente do Poder Executivo:
I –“EF Pontos de Passagem: Rio de Janeiro – Nova Iguaçu Barra Mansa – Resende
– Cruzeiro – Guaratinguetá – São José dos
Campos – Mogi das Cruzes – São Paulo. Unidades da Federação: RJ – SP.”
II –“EF Pontos de Passagem: Belo Horizonte – Divinópolis – Varginha –Bragança
Paulista – São Paulo – Sorocaba – Itapetininga – Apiaí – Curitiba. Unidades da Federação:
MG – SP – PR.”
Art. 7º Ficam incluídos no item 4.2 “Relação Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e Lacustres do
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Plano Nacional de Viação”, integrante do Anexo da Lei
nº 5.917, de 1973, os portos abaixo com os seguintes
números de ordem, descrição, unidade da federação
e localização:
106 – Santa Izabel do Rio Negro – AM
– Rio Negro;
107 – Cacau Pireira – AM – Rio Negro;
108 – Urucurituba – AM – Rio Amazonas;
109 – Nhamundá – AM – Rio Nhamundá;
110 – Tocantins – AM – Rio Solimões;
111 – São Raimundo – AM – Rio Negro;
112 – Barcelos – AM – Rio Negro;
113 – Jutaí – AM – Rio Solimões;
114 – Manacapuru – AM – Rio Solimões;
115 – São Paulo de Olivença – AM – Rio
Solimões;
116 – Maués – AM – Rio Amazonas
(Maués Açu, Paraná do Urariá);
117 – Fonte Boa – AM – Rio Xié;
118 – Borba – AM – Rio Madeira;
119 – Novo Airão – AM – Rio Negro;
120 – Manicoré – AM – Rio Madeira;
121 – Manaquiri – AM – Rio Solimões;
122 – Urucará – AM – Rio Amazonas;
123 – Novo Aripuanã – AM – Rio Madeira;
124 – Autazes – AM – Rio AutazesAçu;
125 – Benjamin Constant – AM – Rio
Javari;
126 – Nova Olinda do Norte – AM – Rio
Madeira;
127 – Santo Antonio do Iça – AM – Rio
Solimões;
128 – São Sebastião do Uatumã – AM
– Rio Uatumã;
129 – Parintins – Vila Amazonas – AM
– Rio Amazonas;
130 – Tefé – AM – Lago de Tefé;
131 – Augusto Correia – PA – Rio Urumajó;
132 – Muaná – PA – Rio Muaná;
133 – Moju – PA – Rio Moju;
134 – Santa Bárbara do Pará – PA – Rio
Tauaruê;
135 – Floresta do Araguaia – PA – Rio
Araguaia;
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136 – Quatipuru – Boa Vista – PA – Rio
Boa Vista;
137 – Quatipuru – Sede – PA – Rio Quatipuru;
138 – Santarém Novo – PA – Rio Maracanã;
139 – Santo Antônio do Tauá – PA – Rio
Mujuí;
140 – Portel – PA – Rio Pará;
141 – São Félix do Xingu – PA – Rio
Xingu;
142 – São João do Araguaia – PA – Rio
Araguaia;
143 – Oeiras dó Pará – PA – Rio Pará”
144 – Limoeiro do Ajuru – PA Rio Tocantins;
145 – Abaetetuba – PA – Rio Pará;
146 – Cametá – PA – Rio Tocantins;
147 – Monte Alegre – PA – Rio Amazonas;
148 – Terra Santa – PA – Rio Nhamundá;
149 – Santa Maria das Barreiras – PA
– Rio Araguaia;
150 – Aveiro – PA – Rio Tapajó;
151 – São Miguel do Guamá – PA – Rio
Guamá
152 – Oriximiná – PA – Rio Trombetas;
153 – Barcarena – PA – Rio Mucuruçá;
154 – Cais de Salinas – PA – Oceano
Atlântico – Litoral do Estado do Pará;
155 – Viseu – PA – Rio Gurupi;
156 – Terminal Portuário de Alcântara/MA
– MA – Baia de São Marcos;
157 – Turiaçu – MA – Rio Turiaçu;
158 – Tutóia – MA – Baia de Tutóia;
159 – Araioses (atracadouro, ponte e
cais) – MA – Rio Santa Rosa;
160 – Água Doce do Maranhão – MA
– Rio Água Doce;
161 – São Bento do Maranhão – MA
– Rio Aura;
162 – Guimarães – MA – Rio Guarapiranga;
163 – Cururupu – MA – Rio São Lourenço;
164 – Porto Rico do Maranhão – MA
– Rio Cateauá;
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165 – Palmeirândia – MA – Rio Pericumã;
166 – Pinheiro – MA – Rio Pericumã;
167 – Bequimão – MA – Foz do Rio Pericumã;
168 – Penalva – MA – Rio Cajari;
169 – Santa Rita de Cássia – BA – Rio
Preto;
170 – Formosa do Rio Preto – BA – Rio
Preto;
171 – Riachão das Neves – BA – Rio
Grande;
172 – Cotegipe – BA – Rio Grande;
173 – Iguatama – MG – Rio São Francisco;
174 – São José do Norte – RS – Lagoa
dos Patos e
175 – Cachoeira do Sul – RS – Rio Jacuí.” (NR)
Art. 8º A construção, uso e gozo da Estrada de
Ferro Norte-Sul, de titularidade da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., dar-se-á no trecho
ferroviário que liga os Municípios de Belém, no Estado
do Pará, e Senador Canedo, no Estado de Goiás.
Parágrafo único. Caso a VALEC – Engenharia,
Construções e Ferrovias S. A seja privatizada antes
da conclusão das obras mencionadas no caput deste
artigo, tal conclusão deverá integrar o rol de obrigações
da futura concessionária.
Art. 9º Fica outorgada à VALEC – Engenharia,
Construções e Ferrovias S.A. a construção, uso e
gozo da ligação ferroviária entre as cidades do Rio de
Janeiro e São Paulo, destinada à operação de trens
de alta velocidade, a qual será regulamentada por instrumento próprio.
Art. 10. Para ﬁns de atender ás suas necessidades em recursos humanos e capacitação técnica,
o Departamento Nacional de Infra-Estrutura – DNIT
poderá beneﬁciar-se com a cessão de empregados
dos Quadros de Pessoal do Geipot e das Companhias
Docas controladas pela União, lotados nas Administrações Hidroviárias e no Instituto Nacional de Pesquisa
Hidroviárias – INPH, independentemente do exercício
de cargo em comissão ou função, gratiﬁcada, com ônus
para o cessionário.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação oﬁcial.
Sala das Sessões, de 2006. – Deputado Jaime
Martins – Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Com referência aos Projetos de Lei de Conversão nºs 02 a 05, de 2006 (provenientes das Medidas
Provisórias nºs 269, 272, 273 e 274, de 2005), e às
Medidas Provisórias nºs 270 e 271, de 2005, cujos
ofícios acabam de ser lidos, a Presidência comunica
ao Plenário que o prazo de 45 dias para apreciação
das matérias pelo Congresso Nacional encontra-se
esgotado, e o de vigência foi prorrogado por Atos da
Mesa do Congresso Nacional por mais sessenta dias,
conforme prevê o §7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
nº 32, de 2001, esgotando-se nos próximos dias 13,
14, 25 e 26 de abril.
Uma vez recebidas formalmente pelo Senado
Federal, nesta data, as matérias passam a sobrestar
imediatamente todas as demais deliberações legislativas da Casa até que se ultimem suas votações.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui as matérias na Ordem do Dia da sessão do dia
7 de março de 2006.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– 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 Lei do Senado nº 142, de 2001, de
autoria do Senador Jefferson Péres, que altera
o parágrafo único do art. 15 e o § 4º do art. 20
da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989,
que “Regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c,
da Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, o
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, e dá outras
providências”;
– Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2002, de autoria do Senador Edison Lobão, que dispõe sobre
a revitalização do rio Itapecuru;
– Projeto de Lei do Senado nº 36, de 2003, de autoria
do Senador Delcídio Amaral, que dispõe sobre
a compra dos produtos alimentícios destinados
aos programas governamentais de distribuição
de alimentos e combate à fome;
– Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2003, de autoria do Senador Paulo Paim, que modiﬁca o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.048, de 8 de
novembro de 2000, que dispõe sobre prioridade
de atendimento às pessoas que especiﬁca, e dá
outras providências;
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– Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2004, de autoria do Senador Rodolpho Tourinho, que introduz
modiﬁcações na Lei nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações, para obrigar as emissoras oﬁciais de televisão a veicular imagens de pessoas
desaparecidas;
– Projeto de Lei do Senado nº 172, de 2004, de
autoria do Senador Marcos Guerra, que institui
formas de pagamento de ﬁnanciamento para
estudantes do ensino superior;
– Projeto de Lei do Senado nº 366, de 2004, de autoria do Senador César Borges, que altera a Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências para estabelecer prazo prescricional
para a cobrança de dívidas oriundas da prestação continuada de serviços públicos; e
– Projeto de Lei do Senado nº 308, de 2005, de
autoria da Senadora Serys Slhessarenko, que
altera a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000,
que institui o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, para conceder preferência, no ﬁnanciamento de equipamentos de
telecomunicações, a produtos que utilizem “software aberto”.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado nºs 142, de 2001; 130, de 2002; 36 e 181, de
2003; 90 e 366, de 2004; e 308, de 2005, aprovados,
vão à Câmara dos Deputados, e o de nº 172, de 2004,
rejeitado, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 96, de 2005
(nº 5.788/2001, na Casa de origem), que institui o Dia
Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o
Recurso nº 2, de 2006, interposto no prazo regimental
no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado nº 260, de 2005, de autoria do
Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 2º da Lei
nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, para estender o
atendimento do Programa Universidade para Todos aos
estudantes beneﬁciados com bolsa parcial no ensino
médio privado.
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A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco dias
úteis para recebimento de emendas, de acordo com o
disposto no art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
É o seguinte o recurso recebido:
RECURSO Nº 2, DE 2006
Nos termos do Art. 91 §§ 3º, 4º e 5º do Regimento Interno, recorremos para que o Projeto de Lei
do Senado nº. 260/2005, que “altera o art. 2º da Lei
nº. 11.096, de 13 de janeiro de 2005, para estender
o atendimento do Programa Universidade para Todos
aos estudantes beneﬁciados com bolsa parcial no ensino médio privado”, seja apreciado pelo Plenário do
Senado Federal.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2006. – Ideli
Salvatti – Eduardo Suplicy – Ana Júlia Carepa Flávio Arns – Cristóvam Buarque – Paulo Paim João
Ribeiro – Fátima Cleide – Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– A Presidência comunica ao Plenário que foi publicado,
no espelho da Ordem do Dia da sessão de 15 de fevereiro, abertura do prazo de 5 dias úteis para interposição de recurso para que o Projeto de Lei do Senado
nº 106, de 2003, fosse apreciado pelo Plenário.
No entanto, constou da referida publicação que
a matéria teve parecer favorável da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, quando na verdade
o parecer foi pela rejeição do projeto.
Nesse sentido, a Presidência reabre o prazo de
cinco dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo da composição da Casa, nos termos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.
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REQUERIMENTO Nº 214, DE 2006
Requeiro, nos termos dos artigos 199 e 200 do
Regimento Interno, a realização de Sessão Especial
destinada a homenagear a Campanha da Fraternidade
da CNBB de 2006, a qual tem como tema “fraternidade
e pessoas com deﬁciência”, e cujo lema é “levanta-te,
vem para o meio”.
Justiﬁcação
O lema da Campanha da Fraternidade de 2006 foi
tirado de uma passagem do Evangelho de São Marcos,
na qual Jesus, ao observar um homem só, afastado
da multidão e com uma terrível atroﬁa nas mãos, lhe
diz “levanta-te, vem para o meio”.
Ao ir para o meio das pessoas, metaforicamente
simbolizando a integração ao meio social, o homem,
antes estigmatizado por seu defeito físico, se cura milagrosamente.
Essa passagem do Evangelho de São Marcos
não poderia ser mais apropriada para essa campanha,
pois toca no principal problema que atinge as pessoas
portadoras de deﬁciências de todos os tipos: o preconceito e a exclusão social.
O Senado Federal deve, na nossa opinião, engajar-se decididamente nessa justa e bela luta em prol
dos milhões de cidadãos portadores de deﬁciências.
Assim sendo, conclamo os nobres pares a que
dêem acolhida a esta importante iniciativa. Sala das
Sessões, 22 de fevereiro de 2006.

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 213, DE 2006
Requeiro, nos termos do art. 71, da Constituição
Federal, combinado com os art. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitadas ao Tribunal de Contas da União informações
sobre a adoção das providências relativas á operação tapa-buracos promovida pelo Governo Federal,
por intermédio do DNIT, com relação à execução de
obras no Estado de Mato Grosso, tendo em vista a
recente visita do Ministro Augusto Nardes ao Estado
em comento.
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2006. – Senador Jonas Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Os requerimentos que acabam de ser lidos vão à
publicação e serão apreciados oportunamente.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.
São lidos os seguintes:
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Ofício nº 28–L–PFL/6
Brasília, 21 de fevereiro de 2006
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Onyx Lorenzoni para integrar, como membro titular, a 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”, em
substituição ao Deputado Murilo Zauith, que passa a
condição de membro suplente na vaga do Deputado
Onyx Lorenzoni.
Atenciosamente, – Deputado Rodrigo Maia, Líder do PFL.
Of. nº 51/2006
Brasília, 21 de fevereiro de 2006
Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
DD. Presidente do Senado
Nesta
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Senhor Deputado
José Chaves (PTB-PE) na qualidade de Titular e em
substituição ao Senhor Deputado José Múcio Monteiro
(PTB-PE) para a Comissão Mista que analisa a Medida Provisória n° 280, de 15 de fevereiro de 2006, que
“altera a Legislação Tributária Federal”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos
de estima e elevada consideração. – Deputado José
Múcio Monteiro, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Papaléo Paes.
É lido o seguinte:
Ofício nº 2/2006 – GLDPT – PRESID
Brasília, 21 de fevereiro de 2006,
Senhor Presidente
Na qualidade de Líder do Partido dos Trabalhadores e, em conformidade com o § 7° do artigo 65 do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico que
a Vice-Liderança será exercida pelo Senador Sibá Machado, como 1° Vice-Líder, seguido pelos Senadores
Ana Júlia Carepa, Flávio Arns e Roberto Saturnino.
Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe
minhas cordiais saudações.
Atenciosamente, – Senadora Ideli Salvatti, Líder
do Partido dos Trabalhadores.
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O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O ofício lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Paim,
sem prejuízo da lista de oradores.
S. Exª dispõe de até dez minutos, com mais dois
minutos de prorrogação.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Tião Viana; Srªs Senadoras e
Srs. Senadores, venho à tribuna hoje para comentar
acerca da medida provisória editada, conforme informação prestada pelo Presidente da Central Única dos
Trabalhadores do Rio Grande do Sul, o companheiro
Quintino, que estabeleceu diálogo com o movimento
sindical gaúcho e também com os movimentos sindicais de todo o País, demonstrando preocupação com
o que diz um artigo da Medida Provisória nº 280.
Em primeiro lugar, há um lado positivo dessa
Medida Provisória que merece ser destacado. Reﬁrome à correção da tabela do Imposto de Renda, que
entrou na negociação feita pelo Movimento Sindical
Brasileiro no sentido de apontar caminhos para esse
reajuste que – não podemos negar – foi o maior dos
últimos 25 anos em relação ao salário mínimo e também à correção da tabela.
Sr. Presidente, nós, Senadores e Deputados, devemos trabalhar com aﬁnco para modiﬁcar um artigo
na Medida Provisória nº 280. Senador Romeu Tuma,
aliás, V. Exª conhece bem esse caminho, já que esse
artigo permite que o benefício do vale-transporte seja
transformado em dinheiro.
Ora, Sr. Presidente, considero isso um precedente
perigoso, porque, ao transformar o benefício do valetransporte em dinheiro, ele será incorporado ao salário
e desaparecerá. Atualmente, o empregador, quando
formaliza um contrato, menciona que o salário do trabalhador será de R$1 mil mais o vale-transporte. Caso a
tentativa de incorporar ao salário o vale-transporte seja
aceita, o empregador dirá apenas que o salário será de
R$1 mil, aí já incluído o benefício do vale-transporte.
Conseqüentemente, o benefício do vale-transporte, uma
conquista dos trabalhadores, desaparecerá. Caso isso
aconteça, mesmo porque sabemos que há um forte
movimento também em relação ao tíquete-alimentação, mais cedo ou mais tarde também esse benefício
poderá ser transformado em verba pecuniária, em dinheiro. Estamos preocupados, Sr. Presidente.
Por outro lado, Sr. Presidente, estou convicto de
que o Senado há de estudar esse tema com o carinho
que ele exige. Quero informar que já apresentei solicitação à Subcomissão do Trabalho e Previdência, a qual
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presido, de audiência pública, para discutirmos o tema.
Penso ser possível construirmos um entendimento e
retirarmos o referido artigo da Medida Provisória nº 280,
por entender ser esse um caminho perigoso.
Eu, como Senador do PT – portanto, da base do
Governo –, tenho a obrigação de alertar V. Exªs para o
perigo que pode acarretar a aprovação da Medida Provisória nº 280, mais especiﬁcamente desse artigo. Se
a moda pegar, abriremos mão de uma série de direitos
adquiridos pelos trabalhadores nessa seqüência.
Confesso que, há mais ou menos 15 dias, Senador Romeu Tuma, fui procurado por representantes
do Movimento Sindical Brasileiro exatamente para me
alertar sobre o que poderia acontecer. Disse-lhes que
seria um pouco difícil! Inclusive, fui pego de surpresa,
porque, só ontem, dia 21, fui comunicado do que havia
acontecido no dia 16.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A televisão anunciou esse perigo!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Exatamente, Sr. Presidente.
Portanto, apresentamos a emenda a pedido – vejam bem – do conjunto do Movimento Sindical Brasileiro.
Não estou falando apenas da CUT, da Força Sindical,
da CGT ou das Confederações. É claro que não estou
buscando aqui a unanimidade, nem é essa a minha
intenção, mesmo porque, conforme já disseram, repito,
toda unanimidade é burra. Por isso, as críticas fazerem
parte do jogo democrático. Mas, com certeza, 90% do
Movimento Sindical Brasileiro estão preocupados com
esse artigo posto na Medida Provisória nº 280.
Penso que, após dialogarmos com o Executivo e
naturalmente com Deputados e Senadores, a priori,
poderemos adiantar uma posição e retirar de imediato
da Medida Provisória nº 280 apenas esse artigo, pois
não vejo motivo algum de criarmos uma situação de
constrangimento, diria, para o Movimento Sindical,
para o próprio Executivo e para o Legislativo. Talvez,
sejamos convocados a decidir, pelo voto, algo que,
no meu entendimento, podemos construir mediante acordo. Alguém já disse que o acordo é sempre o
melhor caminho. O melhor caminho é aprovar a MP
280, retirando somente esse artigo, que vai permitir
que o trabalhador, a médio e longo prazo, não tenha
mais o direito de receber o vale-transporte se ele for
incorporado automaticamente ao salário. Não é bom
para ninguém.
Alguém poderia dizer que, se o empregador incorporar, ele vai pagar Previdência, vai pagar Fundo
de Garantia. Redondo engano, porque ele não vai pagar. Ele vai inserir esse valor – com a alta rotatividade
existente no País, que todo mundo conhece – no salário dos que ele estiver contratando, já pagando menos.
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Assim, ele ganha pelos dois lados: não paga mais o
vale-transporte, incorpora ao salário – todos sabemos
que a diﬁculdade de emprego é muito grande – e esse
benefício desaparece.
Repito: quando eu ainda era Deputado, já houve
um movimento para acabar com o tíquete-refeição. Fui
radicalmente contra, na Comissão do Trabalho da Câmara, e já derrotamos na Comissão. Se acabássemos
com o vale-refeição, de novo ele seria incorporado ao
salário e depois desapareceria. Portanto, temos que
ter esse cuidado.
Ontem, recebi inúmeros telefonemas, e não só
do Quintino Severo, que preside a Central, mas também de outros trabalhadores, no sentido de que seria
fundamental que não permitíssemos que isso acontecesse.
Acredito que é possível, que podemos, com a
maior tranqüilidade, sem fazer disso uma peleia, como
se fala no Rio Grande, entre Situação e Oposição, construir uma saída, dialogando com o próprio Executivo,
de forma tal que não permitamos que o vale-transporte
– repito, uma conquista dos trabalhadores – desapareça com a Medida Provisória nº 280.
Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que falo
disso, comunico que na semana que vem voltarei à
tribuna para falar um pouco das contribuições a que os
sindicatos têm direito, que recebem, via decisão das
Assembléias, para manter, digamos, sua vida sindical.
Ocorre que alguns ﬁscais estão exagerando e interferindo na soberania da Assembléia, não permitindo que
os sindicatos recebam aquilo a que têm direito.
E a última mudança que também nos preocupa
é esta que não mais vai permitir que o correspondente ao Imposto Sindical seja pago diretamente junto à
Caixa Econômica Federal para a devida federação,
confederação e o devido sindicato. A verba do Imposto
Sindical vai agora para um caixa único do Ministério do
Trabalho, e, a partir daí, será redistribuída. Penso que
também não é o caminho. Todos sabemos que é muito
bom que não haja interferência do Estado na vida sindical. Quanto mais liberdade e autonomia sindical, sem
a interferência do Ministério, melhor, muito melhor.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ouço o
aparte do Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador
Paulo Paim, enquanto me dirigia a este plenário, ouvia pelo rádio o pronunciamento de V. Exª e louvava a
sua posição sempre atenta na defesa do trabalhador
brasileiro. V. Exª lembrou um fato importante: o valetransporte é ﬁlho desta Casa, nasceu de uma iniciativa do então Senador Affonso Camargo, e teve de
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todos nós, inclusive à época da Assembléia Nacional
Constituinte, o apoio devido para que fosse aprovado.
Portanto, é uma idéia original do Congresso, merece
de todos nós, além do respeito, o dever e a obrigação
de protegê-lo. E V. Exª foi claro demais e transparente nos motivos das suas preocupações. Amanhã, na
primeira negociação que tiver, o patrão vai dizer ao
trabalhador, dependendo da oportunidade: “Olha, o
seu salário é R$1.000,00, mas – digamos que, com o
vale-transporte, seja R$1.200,00 – vou lhe...”
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É isso
mesmo, seu raciocínio está corretíssimo.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – “...pagar
R$1.050,00 ou R$1.100,00. É pegar ou largar”. Então,
vai tirar toda a defesa do trabalhador brasileiro, vai jogar por terra essa conquista. De forma que V. Exª tem
absoluta razão. Desde já, conte comigo nessa luta, da
qual, tenho certeza, o trabalhador sairá vitorioso.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Heráclito Fortes.
Tenho conversado com os Senadores, independente da posição política – se são da Situação ou de
Oposição –, e todos comungam com o pensamento
por mim expresso e fortalecido com a fala do Senador Heráclito Fortes. Fico muito preocupado, Senador
Simon, inclusive com o precedente. Se nós abrirmos
agora mão do vale-transporte, em seguida, tenho certeza – e já tentaram na Câmara –, virá o tíquete-alimentação; depois, virão outros. E esses benefícios vão
desaparecer, e o salário do trabalhador vai ﬁcar cada
vez mais diminuído.
Por isso, estou fazendo este alerta aqui de uma
forma muito equilibrada e tranqüila.
Vou conceder, com satisfação, antes que termine
o meu tempo, um aparte ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Mais uma
vez, V. Exª sai na frente, como tem acontecido ao longo
desses vinte anos, na defesa daquilo que é tão importante para a sociedade brasileira. Sinceramente, Senador Paim, não dá para entender como é que surge
uma idéia como essa. Quem é que consegue bolar uma
coisa como essa? Como é que pode passar pela cabeça de alguém que o Presidente Lula vai tomar uma
decisão como essa, que foi recebida pelos trabalhadores, pelas suas lideranças, com uma festa, como um
avanço? Por ocasião do primeiro acordo, daqui a um
ano ou daqui a dois anos, vai-se o vale-transporte. No
primeiro acordo, poderá entrar em jogo, por exemplo,
um salário de “x”, mais “x” para o transporte. Tíqueterefeição e vale-transporte são duas aquisições altamente positivas, altamente corretas. Falava-se contra
o tíquete-refeição. Falava-se que o cidadão iria trocálo por cerveja. Falava-se que isso não ia funcionar. Ao
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contrário, está provado que o tíquete-refeição mudou
o padrão de alimentação de muita gente. Pessoas que
não tinham dinheiro para fazer refeição, ou que levavam uma marmita de casa, ou, ainda, em que o lugar
onde trabalhavam não admitia a marmita, hoje têm uma
refeição de primeira. Assim, o vale-transporte foi uma
conquista. Realmente, à época, foi o Senador Affonso Camargo, mas foi uma unanimidade no Governo,
no Congresso Nacional, entre as lideranças sindicais
e na sociedade. Não podemos voltar atrás. Vou ser
muito sincero: não acredito nisso. Não me passa pela
cabeça que o Presidente Lula, candidato à reeleição,
de repente, acabe com o vale-transporte. O que me estranha é a coragem de algumas pessoas. O que dá na
cabeça de alguns orientadores para fazer uma bolada
como essa? Senador Paulo Paim, V. Exª faz muito bem
em, cedo, nesta manhã, fazer esse protesto para que
essa gente entenda que a medida não passa. Não vai
passar, principalmente nesta Casa. Graças a Deus, o
Presidente está bem instruído! Não será uma medida
provisória que irá acabar com o vale-transporte.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Pedro Simon. Também confesso
que entendo que essa medida provisória não é de
conhecimento do Presidente. Comungo da idéia de V.
Exª. Não podem fazer uma coisa dessas. Como editam uma MP acabando com o vale-transporte? Não
consigo assimilar isso.
Tenho certeza de que faremos uma emenda coletiva se efetivamente essa medida não for modiﬁcada
ou rejeitada já na Câmara. Creio que, na Câmara, ela
cairá. V. Exª deve se lembrar de que tentaram retirar
também o tíquete-alimentação. Lembro-me agora também da história do fundo de garantia. Quando ele surgiu, na época em que acabaram com a estabilidade no
emprego depois de dez anos, disseram que o fundo de
garantia era optativo. Quem não optasse – lembro-me
disso porque nessa época eu estava na fábrica – era
demitido. O mesmo poderá ocorrer neste caso: ter-se-á
que abrir mão do vale-transporte. Dirão que naqueles
R$500,00 já está incluído o vale-transporte, e acabou,
porque deviam pagar apenas R$350,00 – pegando já
o quadro real que está aí. Será pegar ou largar.
Ouço V. Exª, Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Paulo Paim, é muito bom, antes de essa medida provisória chegar ao Senado, começarmos a debater esse
assunto. Confesso a V. Exª que, por coincidência, em
conversa com alguns trabalhadores, eles disseram
que isso será bom. Perguntei-lhes: como isso vai ser
bom”? Eles disseram que é porque vão receber em dinheiro. Disse-lhes que eles podem ser tapeados, que
é melhor ter o vale-transporte na mão, pois este é o
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dinheiro; representa alguma coisa, tanto que alguns
trabalhadores negociam o vale-transporte. E hoje já
estão instruídos. Eles não estão em mãos de agiotas
não. Às vezes, fazem compras e pagam em vale-transporte, porque não o utilizam; vão morar na casa de
alguém que mora perto, tudo isso para poder aumentar o rendimento e atender as suas famílias. Portanto,
é muito bom discutirmos essa matéria, pois a classe
trabalhadora pode ﬁcar iludida – não sabemos –, e a
ilusão pode retirar direitos, o que é inadmissível, como
V. Exª ora aﬁrma.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agradeço
a V. Exª pelo aparte. E vou me referir, de novo, ao Senador Pedro Simon, que conhece o Quintino Severo,
presidente da CUT, lá do Rio Grande do Sul. Ele disse que virou unanimidade. Ligou-me, ontem, e disse:
“Paim, é unanimidade. Não há um setor do movimento
sindical que conheça a história, num processo de negociação, que concorde com isso”. Eu lhe perguntei
se poderia dizer da tribuna do Senado que ele havia
me ligado, em nome do movimento sindical gaúcho,
fazendo um apelo para que seja retirado esse artigo,
que é o art. 4º. E diz mais ainda: transformando, como
está proposto na medida, ele não paga tributos em
cima disso. Melhor ainda, pois transforma em dinheiro e não paga tributo nenhum, porque já não pagava
antes. Então, é bom para ele porque reduz, em tese,
o salário do trabalhador e não paga tributo nenhum.
Não paga a Previdência, não paga Fundo de Garantia,
não paga nada...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Concluo,
mas gostaria de ouvir o Senador Flexa Ribeiro. De
minha parte, dou o assunto por encerrado neste momento, porque voltaremos a debater o tema em outra
oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A Presidência poderia apartear V. Exª depois?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador
Paulo Paim, como sempre, V. Exª traz assuntos da
maior importância e que dizem respeito aos direitos
adquiridos dos trabalhadores. Comungo com o pensamento do Senador Ramez Tebet de que este assunto
deva ser aprofundado aqui, no Senado Federal. Pelo
que me parece, a princípio, a medida provisória não
traz prejuízo ao salário do trabalhador, porque apenas
transforma o vale-transporte para que seja pago em
moeda diretamente ao trabalhador. O fato de não incidirem os encargos previdenciários sobre essa parte
de não-agregação ao salário é exatamente o motivo
que levou a ser criado o vale-transporte com tíquete,
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ou seja, para não agregar encargos previdenciários e
não onerar a folha. No momento em que o Governo
entende que essa parcela de vale-transporte em moeda não vai ser agregada ao salário e que não incidirão
os encargos da previdência, acho que está resolvido.
A princípio – depois gostaria de retomar a discussão
com V. Exª –, é favorável ao trabalhador, porque, na
permuta por moeda, muitas vezes, ele perde um percentual do valor do vale-transporte. O assunto que
V. Exª traz ao debate deve ser aprofundado aqui, no
Senado Federal.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com certeza, Senador Flexa Ribeiro.
Confesso que ﬁquei uns dez anos no movimento
sindical antes de ser Deputado Federal, e iniciativas
como essa vieram diversas vezes. Felizmente, conseguimos, no bom debate, como V. Exª menciona, mudar
essa visão de que é bom para o trabalhador abrir mão
de direitos para incorporar ao salário. Repito para V.
Exª: a experiência, não só minha, demonstra o seguinte: incorporou ao salário, perdeu o direito. E o melhor
exemplo é esse que dou do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço. Disseram o seguinte: “Vocês não
terão mais estabilidade no emprego aos dez anos, mas
o Fundo de Garantia é optativo”. Optativo coisíssima
nenhuma! O Fundo de Garantia virou obrigação: ou se
abria mão ele ou não se conseguia emprego. Diga-me
uma pessoa aqui que não passou por esse problema.
Todos. Agora, é a mesma coisa: ou se vai abrir mão
do vale-transporte ou não será empregado.
Imagine um empresário que vai para pagar para
o seu empregado R$1.000,00; o vale-transporte já estará embutido aí, embora o salário-hora dele seja correspondente a x mais y para garantir os R$1.000,00.
O vale-transporte desapareceu.
Então, essas pequenas conquistas construídas
ao longo da história não podem desaparecer!
Se quiserem discutir encargo sobre a folha de
pagamento, estou totalmente aberto, e digo mais:
dá para reduzir os encargos sobre a folha em 40%,
conforme a minha ótica, mas não retirando de forma
indireta tíquete-alimentação, que vai fazer a mesma
coisa amanhã ou depois. E há um movimento forte
nesse sentido. Retira-se o tíquete-alimentação; daqui
a pouco, retira-se o direito à farmácia. “Não, está tudo
embutido no seu salário.” E aí desaparece.
Esse é o mundo real. Não podemos permitir que
o trabalhador, mais uma vez, seja fragilizado nesse
processo de negociação. Por isso, tenho certeza de
que, por unanimidade, a Câmara dos Deputados há
retirar esse artigo da MP.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Paim, tenho um princípio na minha vida de
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que direitos conquistados não se retiram nunca. Às
vezes há diﬁculdade de se concederem novos. Discute-se, tenta-se, o governo mesmo pode ter alguma
diﬁculdade orçamentária de arrecadação, mas, antes
de se retirar um direito, deve-se sentar e pensar muito. É claro que o Senador Ramez Tebet colocou bem:
alguns negociam vale-transporte, vale-refeição; o que
prejudica um pouco o trabalhador é o deságio na troca. É necessário, realmente, conscientizá-lo de que
isso não vale, porque signiﬁca dinheiro, tem um valor
de face. Então, eles podem usar como dinheiro, mas,
se for incorporado ao salário, acho que vai realmente
onerar a folha e não beneﬁciá-la.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vai desaparecer.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– E a tendência realmente é esta: determina-se o salário – o salário mínimo valerá R$350,00, R$400,00 ou
R$500,00, – sem outros direitos. É um jogo perigoso
para o trabalhador. Então, vamos seguir a orientação
de V. Exª, porque direito não se retira nunca, a não ser
que venha um benefício muito maior, consignado como
benefício. Peço desculpas a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao Senador Demóstenes Torres
como inscrito. Em seguida, ao Senador Ramez Tebet,
para uma comunicação urgente.
Senador Sérgio Zambiasi, foi aprovado aqui – e
V. Exª colaborou nesse sentido – o acordo internacional do vinho. Fiquei triste porque V. Exª não falou
nada sobre a grande potencialidade da fabricação
do vinho no Rio Grande do Sul, que hoje conquista
vários mercados internacionais. Levei o seu relatório
para V. Exª, que foi o grande baluarte nessa luta pelo
reconhecimento da produção de vinho na sua terra.
Obrigado, Senador.
Desculpe-me, Senador Demóstenes Torres.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Sem revisão do orador.) – Senador Romeu Tuma, Senador
Demóstenes Torres, permitam-me apenas registrar a
satisfação e a alegria pela celeridade com que esse
projeto foi aprovado aqui no Senado, em tramitação
rápida. Esse projeto estava desde 2001 na Câmara dos
Deputados. Por colaboração de toda a equipe técnica
da Casa, conseguimos aprovar, em tempo recorde,
esse projeto que, realmente, tem grande signiﬁcado
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para a produção de vinho brasileiro, Senador Romeu
Tuma. Esse convênio permite maior qualiﬁcação, maior
qualidade, mais investimentos, mais pesquisa, inclusive
no sentido de proteção ao próprio consumidor. Então, o
próprio Ibravin, Instituto Brasileiro do Vinho, contribuiu
muito para que pudéssemos avançar e vê-lo aprovado
nas comissões e, agora, aqui no Plenário. Muito obrigado pela sua contribuição também. Agradeço ao Senador Demóstenes pela compreensão deste espaço
que estamos utilizando e já encaminho solicitação de
comunicação de Liderança pela Bancada do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Demóstenes
Torres, por dez minutos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: “Existe muita
tristeza na rua da alegria/ existe muita desordem na
rua da harmonia” – Ismael Silva.
Como se por intermédio de um decreto fosse
possível estipular que, a partir de determinada data,
estivesse encerrada a escassez hidrológica do Nordeste brasileiro ou extinta a fome na Bolívia, no dia
28 de outubro do ano passado, a Venezuela foi declarada território livre do analfabetismo. A ocasião representou o píncaro da revolução Bolivariana, quando o
Presidente Hugo Chávez foi coroado com a glória da
ﬁdalga e grandiosa iniciativa. Em menos de dois anos,
Chávez tirou da exclusão das trevas 1,5 milhão de venezuelanos iletrados, a maioria oriunda do campesinato miserável e de nações indígenas sem destino. A
mágica da pedagogia obteve singular sucesso graças
a certa metodologia cubana que promete acabar com
o analfabetismo em apenas sete semanas.
A desenvoltura da providência do coronelato de
Chávez foi de tal maneira espetacular que escapou até
mesmo do Relatório Global de Monitoramento da ONU
2005, encarregado de medir a evolução educacional
dos países signatários do Fórum Mundial de Educação de Dacar, realizado em 2000. De acordo com o
documento, a Venezuela tinha 6,9% de analfabetos
em 2004, mas eles desapareceram das estatísticas
depois de 49 dias de intensos estudos da língua de
Cervantes e de noções de matemática. Ainda que a
Unesco tenha avalizado o resultado, entendo ser uma
temeridade a validação de uma política enganadora,
principalmente por considerar que a própria Unesco
preconiza ser de 850 a 1000 horas aula/ano o tempo
mínimo para se atingir padrão de qualidade durante
todo o ensino fundamental.
Srªs e Srs. Senadores, com toda a bondade que
se pode depositar na eﬁciência do sistema educacional
cubano, nem o Excelentíssimo Senhor Presidente da
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República Luiz Inácio Lula da Silva conseguiria deixar
o semi-analfabetismo com sete semanas de escolaridade. Mas a propaganda oﬁcial do Governo Lula
pensa de forma diferente e acredita que o que é bom
para a Venezuela está perfeito para o Brasil. Ontem a
Radiobrás veiculou uma reportagem dando conta de
que a metodologia cubana está sendo empregada em
três municípios do Piauí do Senador Heráclito Fortes,
dentro do programa do Brasil Alfabetizado. Depois de
apresentar os números catastróﬁcos segundo os quais
no País há 15 milhões de pessoas que não sabem ler
nem escrever, 32 milhões sem cinco anos completos de
estudo e 79 milhões que não conseguiram terminar o
ensino fundamental, a imprensa oﬁcial do Governo Lula,
como se estivesse fazendo publicidade de medicamento
para a calvície, anunciou, com imediata tradução livre,
que o método cubano Yo, sí puedo! (Sim, eu posso!)
estava à disposição das prefeituras interessadas em
acabar com o analfabetismo em 35 dias.
O convite do Ministério da Educação seria o embuste do dia, mas foi superado pelo apelo demagógico
do Presidente Lula em campanha eleitoral pelo Nordeste do País. Em Petrolina, Pernambuco, o primeiro
iletrado lançou a pedra fundamental das futuras instalações da Universidade Federal do Vale do São Francisco.
Estamos falando de uma obra necessária, onerosa e
de longa realização. Estamos falando de uma instituição de ensino superior que deverá ter equipamento
didático, laboratórios, atividades de extensão, centros
de pesquisa, biblioteca e unidade esportiva entre outros. Mas da mesma forma que acredita ser possível
extinguir o analfabetismo em sete semanas, o Presidente da República mirou um camponês nordestino e
garantiu ao Ministro da Educação, Fernando Haddad,
que dali a dois ou três anos, o companheiro ...
O Sr. Heráclito Fortes (PMDB – PI) – Permiteme V. Exª um aparte?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Pois não. Ouço, com muito prazer, o aparte de V. Exª,
Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PMDB – PI) – Senador
Demóstenes Torres, as pessoas às vezes jogam com
a certeza de que a memória do brasileiro é fraca e
até levam vantagem nisso – é a lei do Gérson prevalecendo. Será que a memória é tão fraca? A Senadora
Ideli Salvatti, líder do Governo, por exemplo, tem uma
memória fantástica. Será que S. Exª não se lembra de
que a criação dessa universidade foi um trabalho exclusivamente parlamentar, comandado pelo Deputado
Osvaldo Coelho com a ajuda – quero fazer justiça – do
Senador Marco Maciel e do Deputado Paes Landim, ao
qual o Governo se opôs – concordou com a liberação
dos recursos depois de uma negociação aqui, uma da-
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quelas famosas negociações em dia de aprovação de
Orçamento da União. Acredito que o Presidente está
no seu direito de ir porque a instalação foi concluída
em seu Governo, mas tem de reconhecer a história
exatamente como foi. Muito obrigado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO)
– Concedo aparte à Senadora Ideli Salvatti.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Obrigada, Senador Demóstenes. Até quando não estou na
tribuna, o Senador Heráclito não perde a oportunidade de me citar.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – É
um amor antigo.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – É, é o
amor. Veja bem: não quero entrar no mérito da iniciativa, se ela foi parlamentar ou não. Isso não é o mais
importante. Imagino que, em governos anteriores, os
parlamentares também reivindicavam, pleiteavam, exigiam instalações de novas unidades de ensino público gratuito federal nos seus Estados. Diferentemente
de governos anteriores, porém, é o Governo Lula que
está atendendo esse pleito, que está implementando
a ampliação mais signiﬁcativa das últimas décadas de
oferta de vaga para os estudantes brasileiros que não
têm condição de pagar, seja pela expansão da rede
das universidades federais, seja com novas unidades,
com a interiorização, como é o caso de Santa Catarina.
É a primeira vez, na história da Universidade Federal
do meu Estado, que ela sai da ilha. Já temos seis pólos funcionando no interior, com cursos gratuitos para
os estudantes catarinenses – este ano o ProUni estará completando algo em torno de 250 mil vagas para
alunos que não têm condições de pagar: eles poderão
fazer a sua universidade com bolsa integral ou de 50%.
Então, acho que não é esse o debate – se a universidade foi pleiteada por um parlamentar. Felizmente a
idéia se concretizou – esse parlamentar deveria estar
aqui, inclusive, elogiando o fato de o Governo Federal
estar atendendo o pleito, coisa que os governos anteriores não ﬁzeram.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Permite V.
Exª?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO)
– Com muito prazer, Senador .
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – A Senadora Ideli Salvatti reassumiu a posição de defensora do
indefensável – coisa, aliás, que tenta fazer muito bem
e tem se aperfeiçoado.
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A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Eu faço
com categoria, Senador Heráclito Fortes. O senhor
reconhece isso?
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Está melhorando.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Vou ﬁcar
ótima. O senhor nem imagina o quanto. Aliás, vou me
aprimorar cada vez mais, atendendo a sua solicitação.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Espero que
quando V. Exª ﬁcar ótima não seja tarde demais. Mas o
que quero e quis dizer de forma bem clara é a maneira
desatenciosa com que o Governo age com relação a
seus Parlamentares. Na semana passada, tivemos a
solenidade do biodiesel. A Senadora estava lá batendo
palmas. O maior defensor de biodiesel neste País é o
Senador Alberto Silva, que foi consultado pelo Governo
diversas vezes sobre a matéria e sequer foi convidado
para a solenidade.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Agora a Senadora está se louvando da implantação da universidade.
Agora, S. Exª precisa justiﬁcar que foi neste Governo
que se implantou o “popinoduto”, que é neste Governo que se está vivendo o maior mar de corrupção de
toda a história.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Qual “propinoduto”? Aquele do Marcos Valério, que começou há
muito tempo em Minas, em Goiás, na Fundacentro...
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – O que vocês
adotaram e gostaram.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Vamos
parar, Senador Heráclito! Não desvie o assunto, que
é universidade.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Vocês adotaram e gostaram.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Como não
tem resposta para a universidade, desvia o assunto.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – É, vocês
adotaram a gostaram.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Ó, Senador Heráclito!
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Apropriaramse de um modelo que combatiam.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Estou gostando do debate. Todos estão com a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Eu gostaria de lembrar aos Senadores que temos
orador na tribuna.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO)
– Estão todos com a palavra.
Com a palavra o Senador Maguito Vilela, que a
pediu primeiro.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Senador Demóstenes Torres, infelizmente, o Regimento não permite contra-aparte. Se V. Exª concedeu
aparte ao Senador Heráclito Fortes, que S. Exª conclua o seu aparte para que o orador possa concluir o
pronunciamento.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Eu havia
pedido antes, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO)
– Com a palavra o Senador Maguito Vilela.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador
Demóstenes Torres, eu gostaria de aproveitar a oportunidade desta discussão para, além de amenizar um
pouco os ânimos, dizer a V. Exª que duas cidades importantes de Goiás – Jataí, no Sudoeste, e Catalão,
no Sudeste – já têm aprovada aqui no Senado a criação da universidade federal. Portanto, em Jataí seria
a do Sudoeste e em Catalão seria a do Sudeste do
Estado. Eu gostaria de solicitar que V. Exª ajudasse o
Presidente Lula a sancionar a criação dessas duas
universidades federais em Goiás, que ajudarão sobremaneira o povo goiano e o nosso Estado. Era o aparte
que eu desejava fazer a V. Exª.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Senador Maguito, eu só gostaria de lembrar a V. Exª que
esses projetos são apenas autorizativos.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Exatamente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO)
– Ou seja, o Presidente da República, independentemente da nossa vontade – vamos ajudar, é claro –,
já devia ter tomado essa providência, reconhecendo
a importância de cidades como Jataí e Catalão. Mas
faço coro com V. Exª.
Concedo um aparte ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Eu queria
apenas dizer a V. Exª que esse é um dos grandes debates entre o PSDB e o PT que vamos ver na televisão,
e vamos ter que dizer que os dois têm razão. Quando
a Senadora, brilhante Líder – e quero cumprimentá-la
pela justa recondução –, diz que isso já havia antes,
que dizer que começou agora não é verdade, ela tem
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razão. Não é verdade. Havia isso em Minas Gerais,
havia não sei onde, havia há muito tempo. Corrupção
já havia há muito tempo, há muito tempo, disse ela. É
verdade! Nós temos que dizer que a Senadora Líder
tem razão. Não pode o Senador do Maranhão vir aqui
dizer que começou agora, com o PT. É mentira! Não
começou agora. Já havia. É verdade! Agora, o PT gostou. O PT está se dando bem. Está se saindo muito
bem com isso. Os dois têm razão. Tem razão a Líder e
tem razão o Senador do PFL. Os dois têm razão. Havia corrupção há muito tempo? Havia. O PT gostava?
Não gostava. Protestava? Protestava. Gritava? Gritava! Ganhou o Governo para combater a corrupção?
Ganhou. Combateu? Não. Está gostando.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Com a palavra o nobilíssimo Senador César Borges.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador Demóstenes Torres, é uma honra fazer um aparte ao
discurso de V. Exª, que é muito apropriado. Eu só queria, com relação às universidades recém-criadas pelo
Presidente Lula, dizer que V. Exª está repleto de razão:
são projetos autorizativos. No caso da Universidade
Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, foi uma
luta, como já disse aqui o Senador Heráclito Fortes,
do Parlamento brasileiro, pois se destinava mais a
Petrolina, num embate do Deputado Osvaldo Coelho.
No entanto, a presença do Senador Waldeck Ornelas
e do Deputado Federal Jorge Cury fez com que essa
universidade fosse também estendida para a Bahia.
Mas o que está havendo, Senador Demóstenes Torres,
é que se, por um lado, o Presidente está atendendo
a criação e a expansão de novas universidades, por
outro, essa é uma medida muito questionável do ponto
de vista de que não há a correspondente destinação
de recursos no orçamento para que seja efetivada, na
prática, ﬁsicamente, a universidade. São pedras fundamentais, mas não há recursos. O próprio reitor da
Universidade Federal do Vale do São Francisco disse
que foi adquirido um terreno mas que não há recurso
para ediﬁcar absolutamente nada. Então, é uma medida
meramente eleitoreira dizer que vamos atender todos
os pleitos de universidades federais, que qualquer cidade pode pleitear para que seja criada a universidade
federal. Porém, recursos para o seu efetivo funcionamento e benefícios para aqueles que vão estar naquela
universidade se qualiﬁcando para uma vida futura não
teremos. Lamentavelmente, Senador Demóstenes Torres, essa é a realidade! As universidades criadas não
signiﬁcam compromisso algum do Governo quanto à
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destinação de recurso para sua efetiva implantação.
Parabenizo-o pelo discurso. Muito obrigado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – Vejam só: nós estamos discutindo sobre educação e eu
estou dizendo que o Presidente da República tomou
duas medidas demagógicas. Primeiro, anunciou que
vai acabar com o analfabetismo no Brasil em trinta e
cinco dias com o programa “Yo sí puedo”, que acabou,
segundo o Presidente venezuelano, com o analfabetismo na Venezuela. Segundo, o Presidente da República,
ontem, apontou para uma homem simples do campo
e disse: “Dentro de três anos, esse companheiro será
um doutor”.
O que eu quero dizer é que o Presidente da República é um demagogo. Ele tem que fazer, construir
mesmo as universidades; ele tem que procurar erradicar o analfabetismo. O Presidente está em campanha
eleitoral e está tentando iludir principalmente a boa fé
dos brasileiros que ainda não obtiveram o grau de escolaridade adequado.
Acho que nem o próprio Presidente da República
conseguiria diminuir o seu próprio analfabetismo em
trinta e cinco dias. E lamento profundamente que três
Municípios da terra do Senador Heráclito Fortes tenham
sido excluídos desse projeto-piloto de acabar com o
analfabetismo em trinta e cinco dias, o que é uma demagogia, convenhamos. Se a própria Unesco diz que
nós precisamos de oitocentas e cinqüenta mil horas/
aula por ano para acabar com o analfabetismo, como
é que nós vamos fazer isso em trinta e cinco dias?
Concedo um aparte à Senadora Heloísa Helena.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Primeiro,
quero entrar no debate porque V. Exª e eu somos de
alguma forma vinculados à universidade. Eu acho que
os programas de interiorização das universidades são
muito importantes, extremamente importantes...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Senador Demóstenes Torres, o tempo de V. Exª já
foi prorrogado por oito minutos. Eu pediria que, após
o aparte da nobre Senadora Heloisa Helena e do nobre Senador Cristovam, V. Exª se caminhasse para o
encerramento.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Acho que
todos os programas vinculados à educação pública,
gratuita, laica, de qualidade são muito importantes. Os
processos de interiorização da universidade, seja lá no
interior de Alagoas, em Arapiraca, no sertão, seja aqui,
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nas cidades-satélites de Brasília, no interior de Goiás,
são sempre muito importantes e muito bem-vindos. O
problema, objetivamente, não é esse. O problema é a
manipulação de um programa que não foi executado
durante três anos. A tática que o Governo Fernando
Henrique Cardoso fazia o Governo Lula faz. Isso, para
mim, é que é deplorável, é desprezível: o aproveitamento da política pública para fazer campanha eleitoral. Claro que o Presidente Lula, como é um homem
brilhante – e é por isso que sabia de toda a corrupção
e era o comandante dela –, jamais se dirá em campanha eleitoral, porque, se o ﬁzer, não poderá estar nas
inaugurações fazendo campanha eleitoral. Isso é óbvio! Então, os programas de interiorização, não os do
discurso e da demagogia eleitoralista, são programas
importantes. Muitas pessoas, ao longo da sua história
– não apenas o ex-Ministro Cristovam, eu e muitos reitores, milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil –,
lutam pela universidade pública, democrática, laica, de
qualidade. Isso é absolutamente normal. O problema
não é esse. O problema é o seguinte: são três anos de
arrocho ﬁscal e o último ano de libertinagem ﬁnanceira eleitoralista. É claro que pode não querer ver isso
quem é da base bajulatória, quem, de alguma forma
oportunista, se aproveita disso. Basta ver o que aconteceu em Alagoas. Eu ﬁquei com vontade de rir, porque
é um exemplo da política proﬁssional. Proﬁssional no
sentido vulgar. Os que lá estavam, os discursos feitos
davam a demonstração do proﬁssionalismo político no
sentido vulgar. Mas o programa em si eu acho importante, mas é preciso que se faça. Não tem problema
se fará agora, no último ano da eleição, o essencial é
que o recurso seja liberado. Infelizmente, para Alagoas, somente são liberados recursos para Parlamentares selecionados, que são da base bajulatória. Para
quem não põe, como eu, uma etiqueta na testa com
um preço, não há liberação. Está tudo muito bem. Não
me incomodo se o Presidente Lula fará coisas boas
durante todo este ano. Será muito bom para o povo.
Porém, não se pode negar, por honestidade intelectual,
que isso faz parte dos planos vulgares do mundo da
política, dos anos de arrocho ﬁscal, da economia de
dinheiro para, no ano da eleição, fazer a libertinagem
ﬁnanceira, bem típica do banditismo eleitoral. Faço
somente essa pequena ressalva. Espero que liberem
muitos recursos para Alagoas, porque pelo menos minimiza a dor e o sofrimento do meu povo, e que liberem muitos recursos para o Brasil. E caberá ao povo
eleger o Presidente Lula ou não. Podem até solicitar
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um plebiscito para instalar a Monarquia, e ele tornar-se
imperador; não tem problema. No fundo, está na mão
do povo mesmo, que decidirá – e tem todo o direito –,
por suas mãos legítimas, até reelegê-lo. No entanto,
esconder o que está acontecendo de fato será desonestidade intelectual, farsa política e fraude técnica. E
isso ﬁca realmente muito feio. Mas que liberem muitos
recursos! Está tudo muito bem.
(Interrupção do som.)
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Desculpome com V. Exª, Senador Demóstenes Torres, e com
o Senador Flexa Ribeiro. Mas, Sr. Presidente, não se
preocupe. Para o Congresso não se desmoralizar mais
ainda, é bom que falemos muito, para que a sessão
dure bastante e os que trabalham não passem por uma
situação ainda mais constrangedora perante a opinião
pública. Agradeço a V. Exª a delicadeza. Desculpe-me,
Senador Flexa Ribeiro, porque V. Exª me pediu economia de tempo e não o ﬁz. Depois, vou inscrever-me
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Senadora Heloísa Helena, vários nobres Senadores
e Senadoras estão inscritos e aguardam o momento
de falar.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr. Presidente, com a permissão do nobre orador, solicito a V.
Exª que, logo após, autorize-me a usar da palavra, com
base no art.14, para responder às acusações graves
que recebi da Líder do Governo do PT nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Após o Senador Demóstenes Torres, será concedida a palavra a V. Exª, pelo art. 14, por cinco minutos,
sem apartes.
O SR. DEMÓSTENTES TORRES (PFL – GO)
– Senadora Heloísa Helena, V. Exª abordou um ponto
nevrálgico. É óbvio que todos nós estamos defendendo
mais recursos para a educação para implantação desses programas. É algo pelo qual estamos nos batendo
há muito tempo e que foi responsável pela demissão
do nosso ex-Ministro da Educação, Cristovam Buarque, um dos homens mais qualiﬁcados do Governo
Lula. S. Exª brigava com os Ministérios da Fazenda e
do Planejamento, para que o superávit primário não
atrapalhasse os projetos referentes à Educação. Na
semana passada, um estudo divulgado pelo Pnud reconheceu claramente que foi um erro insistir em fazer
superávit, em fazer política de restrição de desenvolvimento. Comprovou-se efetivamente que, embora o
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Brasil tenha enriquecido alguma coisa, sua população
empobreceu e o nível educacional despencou.
De sorte que concordo com V. Exª, Senadora, e
concedo um aparte ao nosso qualiﬁcadíssimo candidato a Presidente da República, Senador Cristovam
Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Demóstenes Torres, agradeço a V. Exª pelos cumprimentos. Felicito V. Exª e esta Casa por estarmos debatendo a alfabetização, tema que muito raramente
aparece aqui. Este Senado virou a Casa das CPIs, dos
escândalos e dos interesses dos grupos organizados,
inclusive da universidade. Fico feliz por ouvir V. Exª defender um projeto do governo do Presidente Chávez
sem se comprometer com o governo dele. Dia 28 de
outubro, estive em Caracas, como convidado do governo, na grande festa nacional para declarar a Venezuela
território livre do analfabetismo. Pude comprovar essa
realidade e direi como. Primeiro, a Unesco carimbou
a declaração de que a Venezuela é um território livre
do analfabetismo. Segundo, ﬁz um pequeno exercício:
andando nas ruas, em vez de perguntar, eu apresentava um nome de uma rua por escrito a pessoas bem
pobres. Em nenhum caso a pessoa se recusou a ler o
que estava escrito. Terceiro, tenho amigos na oposição
ao governo Chávez. Um deles, como não tinha um argumento sequer para dizer que não era verdade, disse
que o analfabetismo havia sido eliminado anos antes
de Hugo Chávez assumir a presidência, o que não é
verdade. Lamento muito o Presidente Lula não tenha
aproveitado essa chance – já o disse muitas vezes. E
pior: no primeiro ano de Governo, foi criada uma secretaria para a erradicação do analfabetismo, mas foi
extinta pelo Presidente em 2004. Saiu do noticiário,
das páginas dos jornais a discussão sobre o analfabetismo. O Ministro fala todo o tempo de universidade. Ultimamente, voltou a se referir ao analfabetismo
de crianças, mas não ao analfabetismo de adultos. O
Presidente Lula perdeu a chance de mostrar que era
possível, em quatro anos, fazer algo deﬁnitivo, porque
o resto leva dez, quinze anos, até mais. Entretanto, a
erradicação do analfabetismo no Brasil era possível em
quatro anos, como o governo Chávez mostrou. Felicito
V. Exª por ter trazido esse assunto.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO)
– Senador Cristovam Buarque, na realidade, eu estava criticando o projeto Chávez. Eu inclusive criticava
a Unesco. Em 2004, a Unesco disse que a Venezuela
tinha 4,9% da população analfabeta, enquanto que,
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em 2005, após a implantação do Programa Yo sí puedo, foi declarada livre do analfabetismo, com trinta e
cinco dias de aplicação desse programa. E a própria
Unesco recomenda que, para que a população não
seja considerada ignorante, analfabeta, tenha a escola
fundamental com um mínimo de oitocentas e cinqüenta mil horas/aulas por ano. Mas como V. Exª esteve lá,
conversou com a população, reﬂetirei sobre o tema, até
porque V. Exª é uma pessoa absolutamente qualiﬁcada.
Mas penso que a implantação pura e simplesmente
desse programa no Brasil, para que declaremos o país
livre do analfabetismo em trinta e cinco dias, pode ser
um desastre, especialmente não estando lá V. Exª para
monitorar o programa.
Concedo um aparte ao nobre Senador Tião Viana.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Fora do microfone.
PDT – AM) – Sr. Presidente, dessa forma não haverá
tempo para o pronunciamento dos outros oradores.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Peço ao Senador Tião Viana que seja breve para que
o Senador Demóstenes Torres possa encerrar, porque
há uma lista de oradores inscritos. Há pedidos para antecipar a conclusão do pronunciamento de V. Exª.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, teria muito a debater sobre esse tema, mas, como
ontem o Senador Jefferson Péres teve o belo gesto
com a Mesa de sacriﬁcar a sua fala em respeito ao
tempo dos oradores, também declino.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Agradeço ao nobre Senador Tião Viana.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Agradeço. Devido à impossibilidade e até à conveniência
de não mais prolongarmos este pronunciamento, para
que outros possam usar da palavra, ﬁz essa entrada,
na realidade, para iniciar a discussão de outro tema, da
escola em tempo integral, que é a grande redenção do
País. Não uma escola espetacular, como tentou fazer
Leonel Brizola, construindo prédios e piscinas, nem a
escola que o ex-Presidente Collor também tentou fazer,
assim como a ex-Prefeita de São Paulo, Marta Suplicy.
Foram iniciativas louváveis. Por que deu errado esse
tipo de escola? Porque tentaram fazer um espetáculo.
A escola é uma ﬁlosoﬁa também. Todas as escolas têm
de começar a implantar esse sistema gradativamente.
Terei oportunidade de voltar à tribuna para podermos
discutir esse tema. Agradeço a V. Exª. Dou como lido
o meu discurso.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR DEMÓSTENES TORRES.
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Durante o discurso do Sr. Demóstenes
Torres, o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Flexa Ribeiro.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) –
Pela ordem, tem a palavra o Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço a inscrição para falar
pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– V. Exª está inscrito.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Tem a palavra o Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, peço minha inscrição para falar pela
Liderança do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– V. Exª está inscrito.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– V. Exª tem a palavra.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, já havia solicitado a palavra
a V. Exª pela Liderança do PT.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– V. Exª está inscrita.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Sibá
Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, sei que o debate é muito importante,
é interessante a todos, mas, como algumas Comissões estão reunidas, eu gostaria que a Mesa pudesse
manter o tempo regulamentar, para que tivéssemos
oportunidade de falar. Não há nenhum problema de
continuar o debate, mas, hoje, ainda haverá reuniões
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, com
matérias das quais sou Relator. Eu gostaria de cumprir
minha função lá e de participar plenamente do debate
neste plenário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Senador Sibá Machado, V. Exª será atendido. Peço
a compreensão dos oradores.
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Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora Heloísa Helena.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela
ordem.) – Desculpe-me, Senador Heráclito Fortes.
Sr. Presidente, apenas quero pedir a minha inscrição pela Liderança do P-SOL, na hora em que V.
Exª entender possível.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– V. Exª está inscrita, Senadora Heloísa Helena.
Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes,
pelo art. 14 do Regimento Interno, por cinco minutos,
sem direito a apartes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo usa a
tática de dizer, aos quatro ventos, que a questão do Sr.
Marcos Valério é uma herança do passado. O Senador
Pedro Simon foi pontual quando disse: “Sim, está certo,
mas o atual Governo soube e gostou, assumiu”.
Aliás, o Governo não tem autoridade para falar
sobre essa matéria, porque importou também o modelo do Sr. Duda Mendonça. Como é que Duda Mendonça se credenciou? Pela vitória que deu ao Maluf.
E, naquele tempo, diziam que eram óleo e vinho, que
jamais se juntariam. E, depois, muito pouco tempo depois, o Sr. Duda Mendonça foi o grande conselheiro
da República, inclusive brindando com vinhos caros as
conquistas que obtiveram em praça pública.
Eu muito pouco falo da questão do Sr. Marcos
Valério, porque acho que ele foi usado. Ele é um laranja. O Sr. Marcos Valério, hoje, tem sido perversamente
usado pelo Partido, porque não lhe serve mais. Mas
esse Marcos Valério que os Líderes usam como símbolo foi o Marcos Valério que, em nome de Waldomiro
Diniz e de Delúbio Soares, bateu à porta dos empresários cumprindo missão.
Um governo sério, um governo honesto e de bons
propósitos jamais teria permitido, ao primeiro boato,
que um cidadão com um passado aqui reconhecido
pelos Líderes do Governo como condenável fosse usado exatamente para aliciar os empresários brasileiros
e convencê-los de que a melhor maneira que tinham
para sobreviver e para terem suas conquistas alcançadas seria por seu intermédio.
Senadora Heloísa Helena, quando se centram
no nome de Waldomiro é para que a Nação esqueça
o Sílvio Pereira e sua Land Rover, é para que esqueça aquele show no Porcão, sobre o qual ainda hoje
a Nação brasileira não foi devidamente satisfeita nas
explicações.
Senador Luiz Pontes, saúdo a sua volta e digo
ao Governo que precisa explicar o episódio da cueca
e a atuação do Sr. Kennedy no Banco do Nordeste do
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Brasil, onde nada era liberado sem passar pelo seu
crivo. A questão da propina da cueca, estranhamente,
está esquecida aqui nesta tribuna e nas Comissões de
Inquérito. É preciso que aquela questão seja passada a limpo. Cueca suja não honra governo que prega
moralidade aqui e pratica sujeira acolá!
Lamento que este mesmo Governo use as pessoas para fazer a defesa do indefensável nesta tribuna. É lamentável que não se tenha dito ainda que a
empresa envolvida na questão da cueca foi a mesma
que capitaneou o ﬁnanciamento da reforma do Palácio da Alvorada.
Se o Governo estiver pensando que vai para essa
campanha eleitoral, Sr. Presidente, com memória seletiva, está muito enganado. Temos de passar a limpo
o passado e o presente, para nos precavermos com
relação ao futuro, mas isso tem de ser feito de maneira
ampla, geral e irrestrita. Não é só lembrar do que quer
e se esquecer do que não quer.
Façam justiça ao Valério, que foi colega de vocês,
conﬁdente, ﬁnanciador e abastecedor de recursos!
Ontem, uns comemoravam no hotel mais luxuoso de Brasília a decapitação de companheiros, tomando uísque selo azul com guaraná – coisa, aliás,
de mau gosto.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL. Fora do microfone.) – Mau gosto é nas outras coisas!
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Coisa
de mau gosto!
Não, nessa campanha, memória seletiva não vale!
Vamos ter de apurar as coisas como elas são. O que é
que o Governo faz, Senador Jefferson Péres?
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA.
Fazendo soar a campainha.) – Solicito que V. Exª conclua, Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Anuncia que, na CPI, se se mexer naquela caixa de surpresas, lá por trás, haverá outra coisa que mexe no
Governo passado. Vamos mexer em tudo, da CRT até
os dias atuais.
Quem é que tem dúvida hoje no País de que os
fundos de pensão são os grandes abastecedores dessa corrupção que campeia? E quem é que tem dúvida
de que esse esquema é exatamente comandado pelo
atual Governo? O atual Governo, aliás, assumiu e se
apropriou desse esquema já no Governo passado.
Portanto, creio que não se deve usar o Sr. Valério
como símbolo do mal. De repente, ele se irrita e conta
o resto da história, que até agora não contou, o que
seria muito bom para o País. Mas a ingratidão daqueles que foram servidos por ele...
(Interrupção do som.)
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Senador Heráclito, estou prorrogando seu tempo por
mais um minuto, para que V. Exª possa concluir.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Estou
concluindo, Sr. Presidente.
Aqueles que se serviram dele, de seus acessos,
que receberam suas camisetas, seus outdoors, não
têm o direito de estar por aqui pregando moralidade.
A campanha nem começou.
Senadora Heloísa Helena, o Presidente Lula
está, hoje, em meu Estado do Piauí, reconhecendo o
Aeroporto de Parnaíba. Sabe de quando é o Aeroporto Internacional de Parnaíba? Do Governo Reis Veloso. E, hoje, ele está lá reconhecendo-o, inaugurando
o reconhecimento, naturalmente em cartório: “Reconheço, a partir desta data...”. É uma brincadeira! Sobre esse assunto, aliás, vou falar ainda hoje, se tiver
oportunidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encerro
esta minha primeira intervenção, dizendo que os que
gostam de citar músicas, canções, que se lembrem
de Billy Blanco: “O que dá para rir dá para chorar, é
só questão de peso e de medida, questão de hora e
de lugar”.
Finalizando, quero fazer aqui mais um registro
da eﬁciência da TV Senado. Acabei de receber um
telefonema de Fernando de Noronha, da minha ﬁlha
Heloísa, que está lá nos assistindo. Aproveite! Eu, aqui,
estou trabalhando.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Pois não. Tem V. Exª a palavra pela ordem.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra invocando o art. 14 do Regimento Interno.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Fora do
microfone.) – Eu não a citei.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se
não houve a citação agora, houve anteriormente, no
debate que travamos, quando eu, ao citar o Senador
Heráclito Fortes por ter me citado, ﬁz o aparte.
Portanto, se foi concedida a S. Exª a palavra pelo
art. 14 do Regimento Interno naquele momento, também me cabe o direito de vir à tribuna.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, para falar sobre o andamento dos trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Pela ordem, concedo a palavra à Senadora Heloísa
Helena.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Fora do
microfone.) – Não citei nomes.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, vou fazer um apelo a V. Exª e aos outros oradores inscritos, inclusive aos Líderes também.
Como também fui citada, eu poderia da mesma forma
pedir a palavra, porque a citação não quer dizer que se
fale bem ou mal. Se alguém cita um Senador, atribui a
S. Exª uma determinada coisa. Então, que falem todos
pela Liderança, porque sabemos como se pode mexer
no Regimento, pode-se inventar um pedido de “pela
ordem”, uma questão de ordem, qualquer coisa.
Então, o apelo que faço é que ﬁquem preservados todos os “como Líder”, porque senão eu pedirei
também a palavra pelo art. 14.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senadora Heloísa Helena, V. Exª mesma registrou: “...se a
citação for uma mera citação”. Mas não o foi. V. Exª
assistiu aqui.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Mas
eu não estou falando sobre isso.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Eu fui citada e não foi de forma elogiosa.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Veja,
eu não estou dialogando com V. Exª. V. Exª tem todo
o direito de solicitar a palavra, do mesmo jeito que eu
também tenho.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Eu disse,
no anterior.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – O que
eu estou dizendo é uma coisa objetiva: a mera citação
possibilita reivindicar-se o art. 14. Falo isso porque conheço o Regimento. É só isso.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Senadora Heloísa Helena, eu vou manter as inscrições pela Liderança.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – “Como
Líder”, está ótimo. Eu agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– A Senadora Ideli vai ter tempo suﬁciente para usar
da palavra, na ocasião da inscrição pela Liderança, e
V. Exª também.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres, pela
Liderança do PDT, por 20 minutos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra para esclarecer.
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O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela
ordem.) – Sou respeitador da hierarquia. Quando me
reﬁro a Líder, falo de quem manda. Eu falo do Senador
Aloizio Mercadante, ﬁque certo disso.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Muito obrigado, Senador.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Se fala
de quem manda, por que se importa comigo?
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Fora do
microfone.) – É o amor.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Fora
do microfone.) – É o amor, diz a Heloísa. Ela, de enfermeira, passou a psicóloga. No caso, é Psicologia e
Psiquiatria.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Fora do
microfone.) – É amor, mesmo.
O Sr. Flexa Ribeiro, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan
Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB –
AL) – Senador Jefferson Péres, com a palavra V. Exª.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela
Liderança do PDT. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho 20 minutos, mas
não falarei mais do que 10, Sr. Presidente. Até é bom
que V. Exª tenha assumido a Presidência, para ouvir
o que vou dizer.
Nos anos 30 do século passado, um eminente político gaúcho, hoje esquecido, Osvaldo Aranha,
cunhou uma frase que se celebrizou: “O Brasil parece
um deserto de homens e de idéias.”. É claro que ele
não se referia à Nação brasileira, mas, principalmente, à classe política. E, hoje, Srªs e Srs. Senadores,
quando vejo o quadro sucessório deste País, com as
duas ﬁguras que estão à frente nas pesquisas, chego a
pensar que Osvaldo Aranha tinha razão. Estão à frente
das pesquisas o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
no meu entender, e já vou dizer por que, moralmente
impedido sequer de continuar na Presidência da República, e, nos seus calcanhares, o Prefeito José Serra, a
meu ver, impedido moralmente de se candidatar. São
esses os dois principais concorrentes à Presidência
da República.
O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva – estou falando sem raiva, sem emocionalismo,
Senadora Heloísa Helena, estou tranqüilíssimo quanto
ao que vou dizer –, já deveria ter merecido um processo
de impeachment. Ele está comprometido gravemente,
nem que seja por omissão, com tudo isso que aconteceu no País.
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Eu estive comparando o processo Collor, que resultou em impeachement, e o atual escândalo político.
Há coincidências impressionantes!
A principal ﬁgura do escândalo Collor, PC Farias,
era amigo íntimo do Presidente e não ocupava cargo
no Governo. A principal “ﬁgurinha” deste escândalo é
Delúbio Soares, amigo íntimo do Presidente da República, que também não ocupava cargo no Governo.
O que foi que os amigos do Collor conseguiram
fazer para mascarar a dinheirama movimentada? A
Operação Uruguai, o empréstimo do Uruguai. O que
foi que os atuais pivôs deste escândalo conseguiram
fazer para mascarar: os empréstimos nos dois bancos
mineiros. Empréstimos, também.
Finalmente, qual foi a prova que levou ao Presidente da República e que serviu de pretexto para
a cassação? O Fiat Elba. A “carroça” Fiat Elba, que
hoje valeria R$29 mil. Qual é a prova que leva ao atual
Presidente da República? O pagamento, feito pelo Sr.
Paulo Okamotto, de R$29 mil, pelo débito dele com
o PT. Chega-se, assim, ao Presidente da República,
porque ele já ocupava o cargo quando o Sr. Okamotto
fez o pagamento.
O Sr. Paulo Okamotto acaba de impedir a quebra do seu sigilo bancário, que, com certeza, levaria
ao valerioduto, à origem do dinheiro que usou para
pagar a dívida do Presidente. Ou, então, ele não teria
ido ao Supremo Tribunal Federal para impedir a quebra do sigilo.
A qualquer pessoa que me peça, hoje, a quebra
do meu sigilo bancário, eu o permito, ele está aberto.
Quem quiser pode ver quanto tenho nas minhas contas
bancárias e de onde vem o dinheiro. O Sr. Okamotto
foi ao Judiciário e impediu isso. Conﬁssão. Aquele dinheiro foi do valerioduto. Mas vamos admitir, ad argumentandum, que não tenha sido do valerioduto.
Ainda assim, o Presidente da República não escaparia, Senador Amir Lando, se quiséssemos mover um
processo de impeachment. Por quê? Favorecimento
e troca de favores absolutamente clara. O Sr. Okamotto foi nomeado para um dos melhores empregos
da República, a Presidência do Sebrae, e pagou um
débito do Presidente da República. Troca de favores,
sim. Improbidade.
Na verdade, se houvesse condições políticas, o
Presidente da República estaria sendo submetido a
um processo de impeachment.
Como se não bastasse isso e tudo mais, ir ao
encontro do PT e fazer aquela declaração, com aquela
desfaçatez, de que “errar é humano”? Há um enorme
escândalo de corrupção sistemática e continuada e
“errar é humano”? Falta de decoro do Presidente da
República. Campanha eleitoral aberta em todo o País,
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dizendo que não é candidato, e esse homem é candidato favorito. Das duas, uma: ou a classe política e parte
da população brasileira estão eticamente embotadas,
com absoluta insensibilidade moral, ou então acham
que é tudo assim mesmo, que é tudo igual. Do contrário, ele já não seria mais Presidente da República
ou, na melhor das hipóteses, estaria lá embaixo nas
pesquisas. O País parece insensibilizado. O Delúbio
tinha razão quando disse: “Daqui a um ano, isso vai
virar piada de salão.” Neste País, vai.
E o oponente principal, José Serra? Chega a ser
um espanto para mim. Eu sou amigo do Prefeito José
Serra, fui seu colega de Senado, ele é um homem altamente qualiﬁcado, mas não pode ser candidato a
Presidente da República! Ele prometeu solenemente
que não o seria. Dizem que registrou em cartório. Aliás, ele cometeu um erro, pois homem de bem não registra promessa em cartório. Eu jamais registraria um
compromisso eleitoral em cartório! Ou o povo acredita em mim, ou não! Que história é essa de registrar
em cartório para ser acreditado? Mas dizem que ele
registrou.
Em nome de quê e por que o Serra se candidata
a Presidente da República, quebrando esse compromisso solene? Onde está o apego à palavra empenhada? Como é possível se aceitar uma coisa dessas?
Um compromisso não vale nada? Palavra empenhada
não se quebra nunca, a não ser por algo muito importante. Eu quebraria a minha palavra para salvar a vida
de alguém! Obviamente que sim! Mas, para satisfazer
ambições eleitorais? Ele declarou, a 10 milhões de
paulistanos, que não deixaria a Prefeitura! Isso não se
faz! E, a quem duvide da minha palavra, vou dar um
exemplo recente, que me beneﬁciaria uma renúncia à
quebra de uma palavra empenhada.
O Prefeito de Manaus, eleito com meu apoio,
Seraﬁm Corrêa*, prometeu, sem registrar em cartório,
cumprir o mandato até o ﬁm. Ele é do PSB; e o VicePrefeito, meu amigo, é do PDT, meu Partido. Mobilizaram-se forças da oposição agora para pressionar o
Seraﬁm a sair candidato a Governador. Ele está muito
bem avaliado e faz uma Administração brilhante! Provavelmente, com uma boa campanha, eleger-se-ia
Governador. E ele, em renunciando, assumiria o Vice,
que é do PDT. Corri ao Prefeito: “Seraﬁm, não faça isso!
Você não pode quebrar o compromisso que assumiu
com o povo!” E ele me disse: “Nem pensar, Jefferson;
nem pensar! Ainda que eu estivesse com 90% de intenção de voto nas pesquisas para Governador, não
quebraria esse compromisso!”. Como é que o Prefeito José Serra faz isso? Como? Isso é incabível; isso
é impensável num país sério! É esse o quadro que
temos? O Presidente, moralmente impedido de con-
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tinuar na Presidência, e o outro quebrando a palavra
empenhada, moralmente impedido de ser candidato!
É esse o quadro político paupérrimo deste País!? Que
País é este? – dizia Francelino Pereira. Eu repito: que
país é este?
O Lula já devia ter sido deposto, destituído; e o
Serra não podia ser candidato. E, se fosse, deveria
ﬁcar com 0% de votos por não ter honrado um compromisso solene.
Sr. Presidente, eu não vou propor o impeachment
do Presidente da República até para não ser marqueteiro. Eu ganharia manchete de jornal, mas não vou
fazer isso, mas ele devia ser destituído, sim. Lamento
muito que ele seja candidato e que se reeleja. E lamento muito que o adversário dele seja José Serra,
violando o compromisso empenhado.
Senador Renan Calheiros: Espero que V. Exª leve
a cabo sua promessa de aprovar a emenda que acaba
com essa chaga chamada reeleição. Já é tempo de
acabar com isso.
Eu era do PSDB, à época do meu primeiro mandato, fui contra, me indispus com o Partido, com o
Presidente da República. Eu sabia, em dois pronunciamentos neste Senado eu antevi isso: a desgraça
que seria o segundo mandato para o governo. O Presidente, no primeiro mandato, refém da reeleição, faz
tudo para se reeleger, como o atual está fazendo, e
depois faz o segundo mandato píﬁo, medíocre, como
a experiência tem demonstrado.
Sr. Presidente, eu ﬁcaria muito feliz se o Presidente da República tivesse um gesto de grandeza e
dissesse que não era mais candidato, ainda que pudesse, ainda que estivesse à frente nas pesquisas. E
mais feliz ainda se o Prefeito José Serra dissesse ao
povo paulista, principalmente ao povo paulistano, que,
embora com chance de se eleger Presidente da República, não o faria para honrar o compromisso assumido.
Se ele não ﬁzer, vai manchar sua biograﬁa e vai dar um
péssimo exemplo a uma Nação já tão deprimida por
tantos escândalos com seu senso ético já tão embotado, Sr. Presidente! Espero que ambos façam isso. Não
é para me beneﬁciar, não, Senadora Heloísa Helena.
Se os dois ﬁzerem isso, eu me comprometo também:
eu renuncio à minha candidatura, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Jefferson Péres.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Saturnino, como primeiro orador inscrito no revezamento que estamos obrigados a seguir – aliás, já o
encontrei sobre a mesa. Falou o Líder Jefferson Péres, como Líder. Agora vai falar o Senador Roberto
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Saturnino, como primeiro orador inscrito, na ordem.
Depois, teremos o Senador Ramez Tebet, para uma
comunicação inadiável.
Com a palavra S. Exª
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Rio de Janeiro, minha cidade, vem dando sucessivas demonstrações de civilidade, de paciﬁsmo, de harmonia por
parte de sua população, em festas como o réveillon, o
show dos Rollings Stones, e, agora, a grande alegria
do Carnaval que chega à cidade. Isto é: são acontecimentos marcantes que demonstram a qualidade
do sentimento da população do Rio de Janeiro em
ocasiões em que milhões de pessoas vão às ruas e
se confraternizam, num espírito de solidariedade, de
confraternização e paciﬁsmo, mostrando que esse é
o estado característico da cidade, da sua história, da
sua cultura, das suas tradições.
Trata-se de uma população que, enﬁm, forjou uma
civilização, uma cultura, um pensamento que conduz
a esse tipo de comportamento, extraordinariamente
civilizado e de alto padrão em cotejo mesmo com populações de cidades de todo o mundo. Raras são as
populações que são capazes de dar essa demonstração que o povo do Rio vem dando e forjando a sua
cultura e a sua tradição.
Entretanto, Sr. Presidente, há violência. Os jornais estampam, a cada semana, com uma freqüência
preocupante, os acontecimentos de grande violência,
de violência efetivamente intensa que se manifesta
também no Rio de Janeiro. Os últimos acontecimentos na Rocinha deixaram a população perplexa, não
só atemorizada, mas perplexa e indignada enﬁm, com
esse sentimento de revolta e de exigência de medidas
capazes de pôr ﬁm a essa violência, porque se trata
de uma violência que, embora seja muito intensa e
evidentemente com efeitos que são deletérios e altamente angustiantes, é praticada por poucas pessoas;
são grupos de poucas pessoas, criminosos, muito bem
armados. Essa é uma característica também da violência do Rio: é praticada por grupos. Por tudo o que
se diz, o que se coteja e o que se afere, são os mais
bem armados, os mais bem equipados sob o ponto de
vista de armamentos, e armamento pesado, armamento militar, em todo o País.
Assim, Sr. Presidente, é preciso, efetivamente,
enfrentar essa questão, que é nacional, mas que, no
Rio de Janeiro, se eleva a um patamar resultante do
fato de lá se concentrar um conjunto de grupos bem
armados, que desaﬁam qualquer ação policial que lá
seja deﬂagrada.
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O Governo Federal não está desatento, absolutamente, quanto a essa questão. Sabe que é uma
questão nacional que espouca no Rio de Janeiro com
uma freqüência, uma intensidade mais gritante, mas
sabe-se que é um problema nacional, especialmente
nas grandes cidades do País, onde os índices de violência crescem paulatina e continuamente. O Governo sabe também que é um problema que requer uma
ação conjunta do Governo Federal com os Governos
Estaduais, aos quais, aliás, cabe a responsabilidade
maior, de vez que, constitucionalmente, a administração da polícia, que é a instituição mais diretamente
ligada ao problema da segurança, é responsabilidade
dos governos estaduais. Mas o problema se avolumou
tanto que está exigindo, sim, a presença do Governo
Federal, que está pronto, preparado para enfrentá-lo,
obviamente, em colaboração com os governos estaduais, visto que não se pode pensar em intervenção
federal nesses casos em que a população ﬁca mais
atemorizada e indignada.
O Governo do meu Estado, Rio de Janeiro, não
tem colaborado. Essa é a verdade. Sucessivas tentativas do Governo Federal de oferecer colaboração
foram recusadas pelo Governo estadual. É difícil o
entendimento. Não falarei sobre as razões dessas
diﬁculdades, porque não quero fazer um discurso de
oposição ao casal Garotinho, que politicamente tomou
a administração do Estado, mas é notório que as diﬁculdades de relacionamento entre o Governo Federal e
o Governo do Estado são muito grandes. Obviamente,
penso que a culpa maior está no Governo do Estado,
que vive criando diﬁculdades para a ação do Governo
Federal no Rio de Janeiro, como fez com a Petrobrás,
nos oleodutos, e como está criando agora no caso da
instalação da reﬁnaria que deveria ocorrer em Itaguaí.
O Governo do Estado cria diﬁculdades artiﬁciais do
ponto de vista ambiental e uma série de episódios na
área de segurança recusando diversas tentativas feitas
pelo Governo Federal.
Agora, diante da proximidade dos jogos PanAmericanos, o Governo do Estado, felizmente, resolveu aceitar a colaboração do Governo Federal, que
se preparou para isso e tem consciência de que esse
problema não se resolve no curto prazo, mas que exige
uma preparação de longo prazo, que exige a preparação de um contingente especialmente treinado para
esse ﬁm. E o Governo Federal criou e vem treinando
um contingente policial numeroso, a chamada Força
Nacional, que já interveio no Espírito Santo com êxito
reconhecido, e que agora se prepara, ﬁnalmente, depois de tantos desencontros e desacertos, para intervir
também, dar a sua presença no Rio de Janeiro, com
resultados que, tenho convicção, serão importantes,
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até para marcar, historicamente, a evolução desse
problema da violência no Rio de Janeiro.
Estou certo de que os resultados vão aparecer, Sr.
Presidente. O Governo Federal propõe uma aplicação
de recursos massivos, neste ano e nos anos subseqüentes, não é só uma intervenção direta durante os
jogos Pan-Americanos, como foi em reuniões internacionais anteriores. Não. É uma preparação do esquema
de segurança da cidade para enfrentar as diﬁculdades
dos jogos Pan-Americanos e para consolidar todo um
novo esquema preparado para esse ﬁm, para combater
a violência no Rio de Janeiro e instaurar um clima de
paz e de segurança para a sua população.
Estão previstos investimentos de R$270 milhões
deste ano corrente. É preciso que o Orçamento seja
votado, para que esses investimentos sejam realizados. Está prevista a presença de dez mil homens dessa
Força Nacional, em acréscimo às forças policiais do
Estado. E essa era uma questão essencial. O aumento de efetivo policial no Rio de Janeiro para combater
essa violência é uma das exigências da realidade que
precisa ser enfrentada. Finalmente, costurou-se uma
parceria, que espero que seja levada a bom termo entre o Governo Federal e o Governo do Estado, e até
mesmo a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além da
questão da segurança propriamente dita, isto é, do
combate à criminalidade, aos bandos de criminosos
que assolam a cidade do Rio de Janeiro, com uma
localização preferencial nas comunidades carentes,
onde o tráﬁco de drogas se faz mais intenso, quer dizer, as comunidades carentes próximas ao chamado
mercado consumidor das drogas, como é o caso da
Rocinha e do Vidigal, no Rio de Janeiro, comunidades
carentes que são pontos de venda de drogas de grande
movimentação, de grande volume de negócios, além
disso, é importante dizer que estão previstos vários
programas neste plano de ação desenvolvido pelo Governo Federal, pelo Ministério da Justiça, pela Polícia
Federal, por esta Força Nacional, com a colaboração,
obviamente, do Governo do Estado e da Prefeitura. Vários programas estão previstos, interligando o reforço
da segurança com a mobilização dessas comunidades
carentes, que são as mais atingidas pelo banditismo,
enﬁm, pelas manifestações graves de violência que
têm ocorrido na cidade, mobilização das comunidades
carentes, especialmente dos jovens das comunidades
carentes por meio de vários programas que serão desenvolvidos a partir deste ano já para prever e depois
consolidar o esquema a partir do ano que vem, 2007,
que é o ano dos jogos, para ﬁcar para sempre como
manifestação de um esquema de segurança novo para
a cidade do Rio de Janeiro.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite V. Exª um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ)
– Com muito prazer, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Roberto Saturnino, V. Exª fala dos programas, sobretudo nas comunidades carentes, como
da favela Rocinha, que se tem caracterizado por uma
violência forte nas últimas semanas e meses, algo que
se repete há alguns anos. A proposição que V. Exª e
o Governo do Presidente Lula estão procurando colocar em prática caminha na direção correta. E é muito
importante que possam essas iniciativas ser objeto
também do diálogo com essas comunidades. Eu estava aqui pensando com o Senador Tião Viana. Como
V. Exª há poucos dias havia feito o convite para que
eu pudesse ir ao Rio de Janeiro, inclusive participar
de uma plenária, pensei numa proposta: eu gostaria
– e me disponho a isso – de um dia fazer uma visita à
Rocinha com V. Exª para ali dialogarmos sobre essas
iniciativas. V. Exª diz qual a melhor forma e vamos marcar. Por meio de algumas entidades, às vezes, tenho,
em outros bairros do Rio de Janeiro, na Cidade Alta,
na Cidade de Deus, feito palestras, inclusive sobre temas como a renda básica de cidadania. Fiz em escolas, onde fui muito bem recebido. Foi um debate muito
bom, mas à Rocinha não fui ainda. E ﬁquei imaginando,
pensando, quem sabe V. Exª possa transmitir à própria
comunidade e ouvir a reação deles. Eu me disporia a
estar presente, participar do diálogo, apresentar as
proposições que temos feito. E, com a compreensão
da comunidade sobre essas proposições e por sua
própria reação, talvez surjam eventuais sugestões,
sobretudo dos jovens e das pessoas mais experientes
e amadurecidas dessas comunidades. Quando fui a
algumas dessas atividades, as entidades não-governamentais que me convidaram informaram a diversas
lideranças, dos mais diversos tipos, que eu iria lá fazer a palestra, e eles asseguraram que eu seria bem
recebido, que não haveria qualquer tipo de problema.
Isso foi feito e pude ali participar com a maior tranqüilidade. Lembro-me de ter havido algumas regras: por
exemplo, era de noite e, para andar lá, os automóveis
não usavam o farol alto – se o ﬁzessem, era um sinal
inadequado. E passei a conhecer outras regras. Senador Roberto Saturnino, aproveito para lhe fazer uma
pergunta, como presidente que é da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ambos convidamos o professor Ricardo Seintefus para a reunião da
CRE amanhã – e parece que ela está sendo adiada
–, a ﬁm de que ele nos transmita a avaliação sobre
o que está acontecendo no Haiti, inclusive diante da
nova decisão de reconhecer o resultado das eleições
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naquele país, com a vitória do candidato a presidente
René Preval. Foi decidida uma nova data? Creio que
isso é do interesse de todos os Srs. Senadores, não
apenas dos membros da Comissão de Relações Exteriores. Aproveito a oportunidade para pedir que V. Exª
nos informe sobre o que ﬁcou decidido.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ)
– Senador Eduardo Suplicy, diretamente à sua última
questão, informo que conversei ontem com o professor
Seintefus, e, realmente, estava previsto que ele viesse
amanhã. Entretanto, como amanhã a sessão não será
deliberativa e, naturalmente, as Comissões não terão
um funcionamento normal, seria improdutivo trazê-lo
aqui neste momento. Combinamos que, logo após o
carnaval, acertaríamos uma nova data, que não estará muito distante porque nosso interesse é debater
essa questão.
Agora, a proposição de V. Exª é extremamente
importante e criativa, como, aliás, são suas idéias.
Vamos lá! Nós dois certamente vamos promover um
momento de diálogo entre, digamos, a representação
da Nação no Senado Federal, enﬁm, o Poder Público
e a comunidade...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quem
sabe possamos fazer numa escola ali da Rocinha...
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ)
– Exatamente. Vamos procurar o melhor local...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
saberá o caminho.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ)
– Saberei. Saberei e informarei a V. Exª. Vou ﬁcar extremamente satisfeito e motivado por sua proposta.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Já
aceito seu convite.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ)
– Muito obrigado. Eu é que aceito sua presença lá, seu
oferecimento de presença.
Sr. Presidente, não me vou estender muito, mas
farei uma breve menção a esses programas a que
me referi, que têm uma natureza social associada à
questão do combate à criminalidade, mostrando que
o Governo Federal, o Governo Lula, não somente está
atento ao problema, como estudou o assunto, preparou-se para enfrentá-lo e sabe que é preciso interligar
o combate direto à criminalidade com as ações sociais
correspondentes para convocação e mobilização das
comunidades mais afetadas. Então, há previsão de
implantação de brigadas socorristas voluntárias, capacitando mil jovens voluntários, que serão identiﬁcados
como membros das brigadas socorristas, selecionados
em conjunto com instituições comunitárias nas áreas
de baixa renda, exatamente para promover o socorro
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imediato em qualquer situação de emergência que
possa ocorrer.
Estão previstas as Olimpíadas Cariocas, a realização de jogos de diversas modalidades esportivas entre
os jovens das comunidades integrantes do Circuito dos
Jogos Pan-americanos, visando, por meio da força da
força do caráter lúdico de tais competições, baseadas
em regras diferenciadas e criadas especiﬁcamente para
esse tipo de torneio, dar foco à relevância da adoção
de novos comportamentos pautados pelo respeito às
normas como fator garantidor da convivência cidadã.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ)
– Já termino, Sr. Presidente.
A implementação das Olimpíadas Cariocas será
um fator extremamente importante.
A formação de gestores municipais de segurança pública, prevendo-se a capacitação de 250 gestores, proﬁssionais bem preparados para esse tipo de
ação.
O programa de atenção e proteção às crianças
provenientes da região dos circuitos dos jogos. Esse
programa pretende destacar o papel da escola, do ensino formal como condição essencial à implementação
da cultura da segurança cidadã.
O programa de polícia comunitária, que pretende
chamar a atenção para o fato de que a polícia comunitária é a alternativa que melhor se adequa ao Estado
democrático de Direito. Ela é uma alternativa ao modelo tradicional da polícia, cujo enfoque é combater
ao criminoso depois que ele tenha vitimado alguém e
gerado um dano à pessoa física.
Nesse sentido será implantada...
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ)
– (...) a Companhia Escola de Polícia Comunitária no
morro do Vidigal.
Sr. Presidente, encerro.
Há outros programas, assim como a implantação
de um programa de gestão de riscos e ações de inteligência: realizar uma reforma no prédio da Central do
Brasil para a implantação do Centro de Inteligência de
Segurança Pública.
Sr. Presidente, isso revela uma sensibilidade e
uma competência do Governo Lula para, ﬁnalmente,
enfrentar esse problema. No momento em que o Governo do Estado se dispõe a aceitar a parceria, aceitar
a colaboração do Governo Federal, essa ação será
desenvolvida, e os efeitos se farão sentir, certamente,
sobre a população do Rio de Janeiro, que está vivendo
um dos problemas mais angustiantes da sua história:
a repetição de fatos de violência. Essa questão en-
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volve preparação, programas de longo prazo e ações
comunitárias que se integrem dentro do objetivo da
segurança pública.
Assim, a ação do Governo Federal vai-se pautar
por uma maturidade, por uma preparação muito eﬁciente, e, com certeza, os efeitos se farão sentir. Esse
é um dos problemas mais graves que vive o Rio de
Janeiro, razão pela qual, daqui da tribuna do Senado,
dou notícia deste fato.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– PI) – Antes de conceder a palavra ao Senador Ramez Tebet e, em seguida, aos Líderes partidários, alternando com os oradores inscritos, esta Presidência
designa Relatores Revisores: do Projeto de Lei de
Conversão nº 2, de 2006 (MPV nº 269), a Senadora
Fátima Cleide; da MPV nº 270, o Senador Tião Viana;
da MPV nº 271, o Senador Wellington Salgado; da
MPV nº 272, o Senador Sérgio Guerra; e da MPV nº
273, o Senador João Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– PI) – A Presidência convida também os Srs. Líderes
partidários para uma reunião no dia 7, próxima terçafeira, às 11h da manhã, no gabinete da Presidência.
Aproveita ainda para marcar, nesta oportunidade, para o dia 7, na reunião de terça-feira, eleição
para os cargos vagos no Conselho de Ética do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– PI) – Tenho a honra de, na prorrogação do Expediente, conceder a palavra para uma comunicação,
na forma do art. 158, ao nobre Senador Ramez Tebet.
Tem a palavra V. Exª.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, reconheço a brevidade do espaço reservado neste momento em que
assomo à tribuna, mas venho porque, sinceramente,
tenho muita preocupação: teremos breves dias de recesso referentes ao período de carnaval, quando iremos para as nossas bases, para os nossos Estados,
sem respostas para dar à sociedade. Já não falo sobre
reforma política, o que é impossível acontecer para estas eleições, embora fosse indispensável. O Congresso
não fez a sua parte. No entanto, reﬁro-me, no mínimo,
Sr. Presidente, à regulamentação para o pleito deste
ano. Não sabemos quais são as regras eleitorais, não
sabemos se a verticalização cai ou se não cai. Pela
vontade do Congresso Nacional, a verticalização não
valeria para as próximas eleições, mas se teme a
decisão do Poder Judiciário, que pode derrubar uma
Emenda Constitucional do Congresso Nacional – a
Ordem dos Advogados do Brasil ameaça entrar com
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uma Ação de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal
Federal. Mesmo que não houvesse essa perspectiva
– infeliz para mim – de derrotar uma PEC acabando
com a verticalização, Sr. Presidente, o próprio Tribunal
Superior Eleitoral poderia fazê-lo. Isso está trazendo
prejuízos, sérios prejuízos para as eleições, que têm
um valor nacional, mas que têm um valor local e regional que precisam também ser respeitados.
Às vezes penso no porquê disso tudo. Tenho resposta: é porque as coisas em nosso País estão muito
banalizadas; estamos sem referência; a sociedade está
descrente; partidos políticos não apresentam projeto de
desenvolvimento; candidatos não surgem espontaneamente da sociedade, eles se insinuam como candidatos e, aí, encontram apoio dentro de seus respectivos
partidos, não há candidaturas deﬁnitivas. O Presidente
da República está em campanha e fala que não é candidato. Cada partido tem mais de um candidato e não
resolve nada. A sociedade não está pedindo candidatura alguma porque ela está sem referência.
O Senador Jefferson Péres, que está chegando,
fez um pronunciamento mais ou menos no mesmo sentido do que estou fazendo neste momento. A verdade
é que a sociedade, incrédula diante da banalização
da corrupção, diante da falta de projetos políticos e de
desenvolvimento para o País que passem necessariamente pela criação de projetos de desenvolvimento
regional, não está pedindo a candidatura de ninguém.
Os candidatos estão se apresentando e encontrando
apoios partidários, as coisas estão divididas em cada
um desses partidos. Isso demonstra, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, que devemos fazer pelo menos o mínimo para não decepcionar de todo a sociedade.
Vou contar um caso a V. Exª, Senador Mão Santa.
Um jovem procurou-me dizendo: “Estou inscrito no seu
partido, o PMDB, e quero ser candidato. Eu leciono.
Preciso ampliar esse apoio”. E continuou: “Como vou
levar o meu nome para a praça pública se, no programa
de rádio e de televisão, eu só posso falar meu nome e
meu número, não dá tempo para mais nada? Se existe um projeto de moralização com o ﬁm de diminuir o
custo da campanha, e eu não vou poder fazer camisetas, como é que eu vou ﬁcar conhecido? Com dois
ou três comícios eu vou ﬁcar conhecido?”.
Sr. Presidente, eu sou a favor de um projeto eleitoral que minimize os custos da campanha sim. Quem
não o é? É preciso diminuir o poder da inﬂuência econômica no pleito, mas, positivamente, não é fazendo
as coisas na última hora como o Congresso Nacional
está fazendo que vamos encontrar uma solução ideal.
Tem razão esse jovem professor: como é que ele vai
competir se ele não tem condições de expor as suas
idéias para a sociedade? É difícil, Sr. Presidente.
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V. Exª, Senador Renan, tem defendido propostas de interesse da sociedade e do próprio Congresso
Nacional e tem recebido apoio unânime desta Casa.
V. Exª tem um projeto – isso não é para agora, não dá
para ser talvez. Não estou defendendo para agora o
que vou falar, mas eu acho que não temos ainda preparo para um processo de reeleição no País, porque
quem assume, estamos vendo, não está pensando
num projeto para o Brasil: assume se perguntando o
que fazer para ajudar a sua própria reeleição ao Poder Executivo. E isso prejudica o País. A reeleição tem
sido ruim para o País. As eleições municipais, eleições
governamentais e outras têm demonstrado isso. É
preciso realmente que estabeleçamos as regras para
as eleições de 2006 imediatamente. Imediatamente!
Penso até que V. Exª deva correr o risco.
A emenda da verticalização não foi promulgada.
Sabemos que, em última análise, é o Poder Judiciário
que vai decidir, mas creio que o Congresso Nacional,
que representa a sociedade, deve dizer, em alto e bom
som, independentemente da decisão do Poder Judiciário, que queremos que a verticalização termine. Queremos liberdade para as coligações! Que o eleitor vote
nos candidatos que bem entender! E se porventura o
Poder Judiciário julgar a matéria inconstitucional, que
julgue! Paciência! É direito do Poder Judiciário, os poderes são independentes. Cabe ao Poder Judiciário
decidir acerca da constitucionalidade ou não de regras,
de leis, mas as coisas precisam ﬁcar bem deﬁnidas.
Vou encerrar, Sr. Presidente, dizendo que a causa
de tudo isto – a banalização na sociedade a que me
referi, essa falta de referência – é o fato de não termos
um projeto de desenvolvimento para o País. E não o
temos sabem por quê? Porque não ﬁzemos uma reforma política adequada, que diminuísse o número de
partidos e que ﬁzesse com que esses partidos tivessem
programa deﬁnitivo e dissessem abertamente o que
pretendem para o desenvolvimento do País.
Ainda ontem, na Comissão de Desenvolvimento
Regional, quando se discutia um projeto de zona livre
de comércio para o Estado do Maranhão, nós pudemos sentir o quanto o Brasil vive das suas regiões e
como é necessário eliminar as desigualdades regionais e sociais existentes no País. O primeiro projeto de
que precisamos efetivamente é um projeto de reforma
política. Mas vamos compreender, está todo mundo aí
em campanha e nós não temos as regras...
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador
Ramez, permite-me V. Exª um aparte?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – V. Exª
tem o aparte.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador,
primeiro eu quero cumprimentá-lo. Sempre que V. Exª
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assume a tribuna, traz assuntos de extrema importância para o nosso País e o faz com muita coragem,
com muita garra e determinação. Essa questão da
reforma política foi, lamentavelmente, colocada em
segundo plano, não está sendo levada a sério. Às vezes a imprensa nos cobra mais transparência, mais
rigidez, mais determinação em relação à forma como
está sendo conduzida a política em nosso País. Não
existe mais ética, abre-se partido de qualquer forma
– hoje existem muitos partidos de aluguel. Se existe
hoje o chamado mensalão, deve-se muito à existência
de inúmeros partidos que existem por aí – partidos,
infelizmente, de aluguel. É preciso uma reforma política ampla. É preciso acabar, deﬁnitivamente, com a
reeleição, para impedir que se faça o que está fazendo
o Presidente Lula, que está percorrendo o País, gastando dinheiro público, usando o aerolula, usufruindo
suas benesses e os benefícios do dinheiro público para
fazer sua campanha eleitoral. É preciso acabar com a
reeleição de Prefeitos, de Governadores e do Presidente da República para evitar essas coisas. Precisamos moralizar a política do nosso País, por meio de
uma reforma ampla, dura, para que se evitem gastos
de dinheiro público em “mensalão”, como está ocorrendo no atual Governo federal. Cumprimento V. Exª
pelo seu pronunciamento.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Leonel Pavan, V. Exª só enriqueceu meu pronunciamento, porque, sob certo aspecto, V. Exª foi mais incisivo do que eu.
Sr. Presidente, eu não poderia deixar de, na última sessão antes do carnaval, fazer este apelo ao
Congresso Nacional: vamos votar pelo menos aquilo
que é possível votar para deﬁnir, de uma vez por todas, as regras eleitorais no nosso País! Positivamente,
Senador Leonel Pavan, é isso mesmo que está acontecendo. No Brasil, hoje, como é que a sociedade vai
acreditar? Todo mundo sabe que já há um candidato
à Presidência da República que diz que não o é, e os
outros partidos não apresentam as suas candidaturas,
efetivamente. Volto a repetir: perdemos a referência. E,
se não houver projeto de desenvolvimento, o País não
terá salvação. E, para haver projeto de desenvolvimento, é preciso que haja um projeto político apresentado
pelo partidos, para que a sociedade volte a acreditar
no exercício da atividade política.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
Liderança do PT. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta quarta-feira, os
jornais divulgam a pesquisa do Datafolha. É a seguinte
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a manchete do Folha Online: “Lula supera Serra no
primeiro e no segundo turno, diz Datafolha”.
Na pesquisa, nos dados apresentados, um elemento importante a ressaltar é o crescimento da avaliação do Presidente entre os que ganham mais de dez
salários mínimos e têm mais anos de estudo. Há uma
situação mostrada em pesquisas anteriores de que o
reconhecimento das ações de Governo e a avaliação
positiva do Presidente e do Governo se dariam apenas
no meio dos eleitores mais pobres, dos eleitores principalmente do Nordeste, dos que ganham menos de
R$1,5 mil por mês. A pesquisa Datafolha apresenta esse
dado novo, que entendo relevante trazer à tribuna.
Essa pesquisa também apresenta que o Presidente Lula não aparecia à frente do Prefeito de São
Paulo desde agosto de 2005. Segundo essa pesquisa,
o Presidente Lula teria 48% das intenções de voto, sendo que tinha apenas 41% em fevereiro, enquanto que
as intenções de voto relativas a José Serra caíram de
49% para 43%. Na comparação com Alckmin, as intenções de voto no Presidente Lula subiram de 36% para
43% no primeiro turno, e as relativas ao Governador
Alckmin caíram de 20% para 17%. No segundo turno,
Lula venceria com 53% dos votos, enquanto Alckmin
teria 35% dos votos. É importante trazer para a tribuna
o resultado dessa pesquisa.
A pesquisa CNT/Sensus não foi apenas quantitativa, mas foi também qualitativa, porque mostrou
como a população estava enxergando o momento, as
perspectivas do País, quais eram as possibilidades de
crescimento, de renda, de emprego para os próximos
seis meses. Os dados da pesquisa foram, inclusive,
contestados. Houve até, Senador Tião Viana, uma
solicitação de auditoria, o que não sei se haverá para
a pesquisa realizada pelo Datafolha. A pesquisa CNT/
Sensus dava exatamente esses indicadores positivos,
de percepção positiva da população face ao Governo e
face às ações desenvolvidas pelo Presidente Lula.
Há dúvidas quanto a ser ou não o Presidente
Lula candidato. Sua Excelência tem, reiteradas vezes,
dito que tomará essa decisão no momento adequado
e no prazo permitido pela legislação, que é o ﬁnal do
primeiro semestre, e que, enquanto isso, continuará
trabalhando, trabalhando, trabalhando muito.
O trabalho e as ações do Governo é que fazem
com que as pessoas modiﬁquem sua opinião. São as
ações do Governo que modiﬁcam o cotidiano e a condição de vida das pessoas. A pesquisa CNT/Sensus já
tinha apontado para o fato de que as pessoas, ao terem
mais oportunidade de emprego, de acesso ao ensino
público, a uma renda melhor, a programas de inclusão
e de desenvolvimento social, passam a entender que
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será bom para este País dar continuidade ao projeto
que o Presidente Lula está comandando.
Não tenho ﬁlho em Fernando de Noronha, mas
minha ﬁlha me ligou – a TV Senado propicia aos nossos ﬁlhos nos monitorar, acompanhar-nos – para falar
que o Senador Alberto Silva está presente, juntamente
com o Presidente Lula, à solenidade que está acontecendo no Piauí e às atividades que estão ocorrendo
no interior desse Estado. O Senador Alberto Silva, estimado por todos, tem sido extremamente valorizado,
sim, pelo Governo, até porque foi uma das primeiras
vozes a se levantar no Brasil para a questão do biodiesel. E, apesar de o Senador Alberto Silva apresentar o
biodiesel como alternativa energética revolucionária,
foi exatamente o atual Governo, do Presidente Lula,
que adotou e vem implementando esse projeto, que,
indiscutivelmente, vai modiﬁcar signiﬁcativamente a
economia, a realidade de regiões muito importantes,
e que vai colocar na matriz energética brasileira elementos de inclusão social, com ampliação da oferta de
energia, a partir exatamente do biodiesel, de produtos
que, se não fosse o biodiesel, não poderiam entrar, obviamente, na matriz e na economia brasileira.
Portanto, eu queria fazer este registro e dizer
que...
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Permite-me um aparte, Senadora?
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pois
não, Senador Roberto Saturnino. Agradeço-lhe.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Quero
cumprimentar V. Exª e dizer que, efetivamente, esses
programas, como V. Exª ressalta muito bem, apresentam-se como revolucionários mesmo, tal é a dose de
inovação que eles trazem e o importante efeito que
vão produzir, como é o caso do biodiesel, como é o
caso desse programa de segurança pública do Rio de
Janeiro, sobre o qual acabei de me pronunciar nesta
tribuna. Tudo isso vai dando à população os elementos de reconhecimento do valor do Governo, das suas
realizações, da importância dos programas que ele
desenvolve. É natural que o primeiro reconhecimento
venha daquelas camadas da população que se identiﬁcam mais, até socialmente, com o Presidente Lula,
mas também as camadas de renda mais elevadas e
de formação escolar mais elevada acabam por reconhecer, não podem deixar de reconhecer que há
avanços importantíssimos na própria reconstrução
do Estado e na reassunção do seu papel no desenvolvimento do País, assim como no desenvolvimento
de programas de natureza social e econômica, que
precisam ter continuidade. De forma que o pronunciamento de V. Exª é muito importante porque revela a
verdade das coisas.
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A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agradeço a V. Exª, Senador Roberto Saturnino. Ontem, no
ﬁnal, foram apenas cinco minutos, não tive oportunidade de me estender mais e apresentar os dados a
respeito do papel fundamental que os bancos públicos
passaram a ter na retomada do desenvolvimento da
inclusão bancária, do aumento da oferta de crédito e
do ﬁnanciamento – no caso da Caixa Econômica Federal – de habitação e saneamento. O mês de janeiro
foi recorde em volume de recursos aplicados na habitação. Em relação ao Bndes, V. Exª é um dos mais
antigos defensores do papel desenvolvimentista desse
Banco e acompanha muito bem. Obviamente, houve
toda essa mudança do caráter dos bancos públicos
por intermédio de instrumentos para fazer a inclusão
bancária. Por exemplo, tive oportunidade de registrar
que aproximadamente um milhão de brasileiros, por
meio do Banco do Brasil, tiveram oportunidade de ter
acesso à conta simpliﬁcada, que não precisa de burocracia, não paga nenhuma taxa nem CPMF.
Veja bem, a partir do momento em que um banco público oferta esse tipo de acesso bancário para
aqueles que nunca tiveram oportunidade de usufruir
do sistema ﬁnanceiro, por mais lucratividade que a rolagem da dívida astronômica que nos deixaram para
administrar exige, e torna-se uma amarra, uma âncora para nos livrarmos da lucratividade exorbitante do
sistema ﬁnanceiro no Brasil, são as ações dos bancos públicos que modiﬁcam o papel e a concepção
de Estado, que é absolutamente diferenciada entre o
Governo atual e o Governo anterior.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senadora
Ideli Salvatti, V. Exª me permite um aparte?
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pois
não, Senador Leonel Pavan, mas peço ao Senador
Antero Paes de Barros que me conceda mais alguns
minutos, porque ainda tenho uma questão muito importante a abordar.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – V. Exª tem apenas trinta segundos
para terminar.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Tenho somente uma pergunta, se V. Exª puder me responder.
Recebemos, do Fórum Industrial Parlamentar Sul, apresentado ontem em Brasília – creio que V. Exª também
recebeu –, um levantamento dizendo que o Governo
Federal destinou apenas 27% do que era previsto no
Orçamento Geral da União para a Região Sul do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Do
total de R$1,2 bilhão previsto no Orçamento só foram
liberados R$275 milhões, sendo que a metade para a
BR-101, que é de interesse nacional. Eu queria que V.
Exª me respondesse se é verdade a aﬁrmação do Fó-
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rum Industrial Parlamentar Sul de que o Sul do Brasil
foi beneﬁciado com apenas 27% pelo atual Governo
Federal, se o Governo Lula está respeitando o Sul do
Brasil em relação a isso.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Senador Leonel Pavan, em primeiro lugar, V. Exª, mais do
que ninguém, circula em Santa Catarina. Temos, do
Orçamento de 2005, recursos signiﬁcativos que foram
empenhados, estão como “restos a pagar”, para que a
gente não perca, porque no caso da BR-101...
(Interrupção do som.)
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a V. Exª a gentileza de me conceder
mais alguns minutos, até porque tivemos um orador
anteriormente que ultrapassou pelo menos três vezes
o horário, e eu não estava preparada para responder
sobre esse assunto.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – V. Exª está com a palavra.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Tivemos problemas com as empreiteiras por causa das
jazidas, porque não pudemos dar o ritmo nas obras.
Mas tanto os recursos para a BR-101 como os R$24
milhões que, na raspa do tacho de ﬁnal de dezembro,
conseguimos que fossem empenhados e ﬁcassem
como “restos a pagar” para as obras da BR-116, Mafra/Canoinhas, da BR-280, da BR-470, do trecho norte
da BR-101. Em todas as rodovias federais de Santa
Catarina, estamos com recursos empenhados e com
“restos a pagar”. Se não fosse isso, Santa Catarina
não teria nenhuma obra em andamento, porque o Orçamento deste ano ainda não foi votado. O Fórum Industrial aponta o que foi efetivamente pago e só pode
ser pago o que foi executado. Então, aquilo que está
em execução com recursos do Orçamento de 2005
está tudo empenhado e como “restos a pagar”, inclusive os recursos da BR-470. Tivemos a oportunidade,
em dezembro, de levar o Ministro Alfredo Nascimento
àquela rodovia, em Blumenau, para a ordem de serviço dos R$9 milhões, que está sendo executada. E
há mais R$1,3 milhão que conseguimos incluir para
a BR-470 naqueles R$24 milhões da raspa do tacho
do ﬁnal do ano. Portanto, é meia verdade o que está
sendo colocado pelos empresários do Fórum. Seria
muito bom que pudéssemos fazer o debate para colocar todas as questões.
Sr. Presidente, peço ainda um pouco de tolerância
porque quero registrar outro assunto. A CPI dos Correios contratou, por R$5 milhões – quero repetir o valor,
R$5 milhões, essa é a informação que me foi dada –,
uma assessoria do mais alto gabarito, de uma empresa reconhecida internacionalmente, a Ernst & Young.
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Pois bem, já é a segunda vez que, na Sub-Relatoria
dos Fundos de Pensão, comandada pelo Deputado
ACM Neto, temos a apresentação de trabalhos parciais com dados que não têm a menor sustentabilidade. Eu, que não sou especialista na área, não entendo
nada de aplicação no mercado ﬁnanceiro, apenas com
os meus instrumentos de Professora de Matemática,
somando um mais um, fazendo comparação entre
gráﬁcos, constatei erros. Não posso admitir que seja
apresentado um trabalho como o que foi apresentado
ontem, absolutamente passível de ser desmontado,
de ser questionado em termos aritméticos, em termos
ﬁnanceiros, e pior...
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Senadora Ideli Salvatti, peço a V. Exª
que conclua, porque já se passaram quatro minutos
de seu tempo.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – E pior:
em termos políticos, porque usa gráﬁcos e números
para induzir a uma conclusão a que nem os números
nem os gráﬁcos dão sustentabilidade. Tenta vincular
aplicações de fundos de pensão de estatais federais
com recursos para as empresas de Marcos Valério, ao
dizer que essas aplicações foram direcionadas para o
BMG e para o Rural. No entanto, a mera comparação
das aplicações dos fundos privados e dos fundos das
estatais estaduais dá a idéia nítida do descarado desmonte, porque foi um movimento de mercado. Todos
os fundos – todos os fundos! – aplicaram no BMG e
no Rural naquele período, e todos aplicaram mais do
que os fundos estatais.
Então, quero perguntar se uma auditoria ao custo de R$5 milhões tem a ver com o trabalho que foi
apresentado ontem, porque me recuso a acreditar que
uma empresa como a Ernst & Young, que tem cacife e
reconhecimento internacional, esteja subsidiando trabalhos dessa envergadura, que tão facilmente – bastando apenas somar um mais um, que não dão três,
mas dois –, apenas com um pequeno questionamento
aritmético, desmontam-se. Então, estou pasma, como
estive ontem, e questionando, porque R$5 milhões é
muito dinheiro para pagar a uma assessoria, quando
temos um trabalho que foi apresentado ontem tão facilmente contestado.
(Interrupção do som.)
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Muito
obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente.
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Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti,
o Sr. Tião Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Antero Paes de Barros, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Pela ordem, inicialmente, o Senador
Leonel Pavan; posteriormente, a Senadora Heloísa
Helena, o Senador Magno Malta e, para uma comunicação inadiável, o nobre Senador Heráclito Fortes.
Senador Leonel Pavan.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, solicito a V. Exª a minha inscrição para
falar em nome da Liderança do PSDB. A autorização
já foi entregue na Mesa.
Assim que V. Exª entender, eu gostaria de usar
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – V. Exª já estava inscrito na quarta colocação.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
A SRª HELOÍSA HELENA (P–SOL – AL. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é
apenas para dizer a V. Exª, sem nenhuma pretensão
arrogante da minha parte, que eu vou usar o mesmo
tempo que foi usado pela Líder que me antecedeu.
Eu entendo o esforço de V. Exª em respeitar os
demais inscritos, em cumprir o Regimento, mas devo
já comunicar a V. Exª que, como vou falar da malandragem política das palavras, infelizmente terei de
usar o mesmo tempo. Como já disse aqui várias vezes, cumprir o Regimento, eu cumpro, sou boazinha,
sou um poço de ternura, mas, se alguém descumprir o
Regimento a minha frente, não há força humana capaz
de impedir que eu faça a mesma coisa, por isonomia
processual.
Então, desculpo-me com V. Exª antecipadamente,
sei o esforço que V. Exª fez para garantir o equilíbrio
em relação aos outros, mas já comunico que usarei
o mesmo tempo para tratar do tema que me levará à
tribuna daqui há pouco.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – E não será nenhum favor da Mesa.
Aliás, este tem sido o comportamento da Mesa. A Senadora Heloísa Helena disporá, também, do mesmo
tempo, porque essa tem sido, reiteradamente, a decisão de Mesa.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Antes de V. Exª, concedo a palavra ao
Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, também é para solicitar a minha inscrição pela Liderança
do meu Partido. A comunicação está sendo encaminhada à Mesa.
E ainda, a exemplo da Senadora Heloísa Helena
e da Senadora Ideli Salvatti, eu gostaria também de,
na minha hora, de dispor do mesmo tempo.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – V. Exª é o quinto inscrito, evidentemente intercalando com os outros oradores.
Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti, pela
ordem.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT –SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, apenas um esclarecimento para uma questão de justiça.
Eu não cheguei a usar – acredito – a metade do tempo
que o Senador Demóstenes Torres usou e acho justo
que todos reivindiquem o tempo com isonomia.
Portanto, apenas deixo registrado aqui que a Senadora Heloísa Helena não precisa ﬁcar preocupada
porque, obviamente, eu não iria dizer nada em contrário,
até porque, quando eu pleiteei alguns minutos a mais,
referenciei-me exatamente no fato de o Senador Demóstenes Torres ter usado quase três vezes o tempo
original. Eu acho que o parâmetro nesta sessão passa a ser não o meu tempo, mas o tempo do Senador
Demóstenes Torres.
A SRª HELOÍSA HELENA (P–SOL – AL. Pela ordem.) – Sr. Presidente, desculpe-me por mais um “pela
ordem”. Mas é apenas para fazer um pequeno reparo,
porque o tempo da Liderança é de cinco minutos e o
tempo dos inscritos é de vinte minutos.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Fora
do microfone.) – Depois da Ordem do Dia é de dez
minutos.
A SRª HELOÍSA HELENA (P–SOL – AL) – Então, depois da Ordem do Dia são dez minutos. Está
tudo muito bem. Para mim, então, eu não estou me
referenciando...
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros. PSDB
– MT) – São 20 minutos depois da Ordem do Dia.
A SRª HELOÍSA HELENA (P–SOL – AL) – Eu
não estou me referenciando em nada. Para mim, só há
uma coisa clara e objetiva: esteja quem estiver sentado
na Presidência da Casa, do mais calmo e tolerante,
como V. Exª, ao mais arrogante, para tentar me liquidar, jamais terão condições de fazê-lo.
Então, só para deixar absolutamente claro: seja
Governo, desgoverno, bajulação, Oposição, não estou

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nem aí, vou usar o mesmo tempo que é concedido
aos outros.
Agradeço a delicadeza de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Esse tem sido o critério da Mesa, independentemente da minha presença aqui. V. Exª terá
o mesmo tempo.
Com a palavra o Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu queria indagar de V.
Exª, porque sou o quarto inscrito, se ainda há antes
de mim muitos outros Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – V. Exª falará logo após o Senador Heráclito Fortes.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Em seguida, os Líderes passarão a
intercalar com os oradores.
Senador Heráclito Fortes, V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela
Liderança do PFL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senadora Heloísa Helena, V. Exª talvez seja, de todos nós, a mais assídua
neste plenário, e eu gostaria que V. Exª entendesse a
argumentação que quero fazer aqui, agora.
Falo da injustiça que o Partido dos Trabalhadores
está cometendo com um dos seus, o Sr. Marcos Valério.
Agora mesmo foi citado aqui o propinoduto promovido
pelo Sr. Marcos Valério, por meio de fundos de pensão.
O Sr. Marcos Valério, a bem da verdade, é um intermediário; o contato foi o Sr. Delúbio Soares, a quem
foi apresentado já com a campanha do PT vitoriosa
e começou a fazer o serviço sujo ou limpo – não me
cabe aqui interpretar –, por escolha do PT.
Então, por que essa história de tentar focar no
cidadão que era um proﬁssional, que foi contratado,
segundo a própria Líder do PT, para fazer um serviço
que já sabia fazer em pleitos passados? Em vez de
correr o risco da nova experiência, pegaram um homem tarimbado. Mas, na realidade, se formos ver, em
todos os momentos, ele está ali a serviço do Sr. Delúbio, do Sr. Sílvio Pereira, e de tantos outros que estão
aí com os nomes já citados e amplamente divulgados
na imprensa nacional.
O PT perdeu completamente o senso das coisas.
Essa história de tentar fazer com que a população brasileira esqueça os verdadeiros vilões da História é uma
brincadeira, é uma bobagem. Toda a Nação brasileira
sabe quem manipulou, quem usou, quem malversou
esses recursos. Por isso é que admiro o silêncio dos
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Senadores Sibá Machado e Tião Viana. O Senador
Tião Viana tem sido, aqui na Casa... e sempre faço
elogios a S. Exª, comparando-o ao jogador de futebol
Lima, do Santos, o famoso Santos de Pelé. Mas ninguém tem a audácia de, no PT, usá-lo para defender
o lado podre. E o PT, nessa temporada de escolha de
Líder, optou exatamente por quem tem a disposição
de defender o indefensável.
Duvido que o Senador Sibá Machado venha a
esta tribuna defender o “valerioduto”, porque vive em
conﬂito com seu cheque, sempre no vermelho, por não
ter recebido, na sua campanha e na sua vida pública,
fontes escusas de ﬁnanciamento, nem por meio de
outdoor ou outros tipos de benefícios.
Essa história de se fazer prejulgamento de uma
empresa contratada para uma CPI é desespero ou
má-fé. Se a empresa é idônea e foi contratada, deixea concluir livremente o seu serviço. Se não está cumprindo o seu papel, existem mecanismos próprios para
protestá-la na Comissão.
Não se está concordando, Sr. Presidente, porque
a CPI não vai abafar nomes, não! A cueca suja tem
que ser passada a limpo.
O Sr. Jorge José (PFL – PE) – Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFl – PI) – Se o
Presidente concordar, com muito prazer.
O Sr. Jorge José (PFL – PE) – Senador, eu gostaria de acrescentar um aspecto a esse seu pronunciamento. V. Exª tem absoluta razão. Como se consegue negar coisas que estão claras? Darei um exemplo
dessa questão da assinatura do ex-Presidente do PT,
Tasso Genro, na representação contra o Deputado
Onyx Lorenzoni.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Aquela
assinatura falsa?
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – É, a assinatura era falsa. Desde o início se veriﬁcou que era falsa.
Um perito disse que era falsa e o Ministro Tarso Genro negou. Depois, outro perito disse que era falsa e o
Ministro Tarso Genro negou de novo. Agora, a Polícia
Federal disse que era falsa e ele concordou que é falsa.
Ele deu uma declaração, hoje, que achei muito estranha. Ele disse: “Eu sou vítima.”. Ora, ele seria vítima
se tivesse dito que ela era falsa no primeiro momento,
mas ele disse que, na realidade, a assinatura era sua e
esperou que três peritos dissessem que era falsa para
também considerá-la falsa. Agora, ele diz que é vítima?
Ele, infelizmente, não é vítima, é mentiroso. Ele faltou
com a verdade. Ele devia ter dito, no primeiro momento: “Não, a assinatura não é minha.”. Realmente, ﬁcou
provado que a assinatura não é dele. Ele não é vítima
de nada. Ele foi parte da falsiﬁcação.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Aliás,
quero inserir essas aﬁrmações feitas por V. Exª, baseadas em declarações dele de que se considera vítima,
e quero fazer um registro positivo para sua ﬁlha, Luciana, Deputada Federal, que disse isso há mais de seis
meses. Quando mudou de Partido, ela disse: “Meu pai
está sendo vítima de um Partido que fugiu dos seus
rumos, dos seus caminhos, e eu não concordo com
isso. Junto-me a ele à mesa do jantar do sábado e do
domingo, mas não nas praças públicas.”.
Quando reconhece isso, está admitindo que a ﬁlha
tem razão. Só lamento que, com tudo isso, ele insista
em dar apoio e sustentação a esse Partido, porque,
aﬁnal de contas, um homem com o passado e a tradição do Sr. Tarso Genro não tem o direito de passar por
vexame dessa natureza para tentar jogar embaixo do
tapete a podridão que alguns construíram.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª. Vou voltar à tribuna daqui a pouco, como Líder da Minoria, para falar
sobre a viagem do Presidente Lula à minha querida
cidade de Luís Correia, em Parnaíba, no litoral piauiense – mais do Mão Santa do que minha, mas vamos
dizer nossa –, do banho de mar, da inauguração do
aeroporto já inaugurado em 1974, enﬁm, do passeio do
Presidente, a quem o Piauí, sensibilizado, agradece. Só
lamento, Senador Sibá Machado, que não se tenham
lembrado de V. Exª, como piauiense, para fazer parte
dessa comitiva. V. Exª iria matar a saudade daquela
terra, rever o mar de Luís Correia, que nos encantava
na infância, mas é isso mesmo. Não espere gratidão
do Partido dos Trabalhadores.
Aqui, há pouco, quiseram confundir o que eu havia
dito. O que disse, Senador, é que o Senador Alberto
Silva não foi convidado para a solenidade do biodiesel.
E sabe por quê, Senadora Heloísa Helena? Porque o
Senador Alberto Silva disse que é a favor do biodiesel,
mas que o modelo abraçado pelo PT, no Piauí, é criminoso, duvidoso e serviu apenas para forrar o caixa de
industriais poderosos. Espero que o próprio Senador,
oportunamente, diga isso da tribuna. Não é um modelo que vai atender à Nação. Para que haja geração
de empregos, o modelo deve ser outro. Esse só está
dando dinheiro para os capitães das indústrias que
chegam semanalmente ao Piauí, mas que prestaram
grande serviço à campanha do PT.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros.
PSDB – MT) – Concedo a palavra, pelo prazo de
20minutos, ao Senador Garibaldi Alves Filho, e, em
seguida, pela Liderança do PTB, ao Senador Sérgio
Zambiasi.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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– Sr. Presidente, Senador Antero Paes de Barros, a
minha presença na tribuna, hoje pela manhã, é para
defender um aeroporto que se pretende construir no
Rio Grande do Norte. Aqui, já se falou de muitos aeroportos construídos no passado e que estão sendo
inaugurados, como os de Pernambuco e do Piauí, mas
quero falar de um aeroporto do futuro.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Permite-me V.
Exª apenas uma correção?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Pois não.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Na realidade, o
Presidente Lula foi lá ontem, mas o aeroporto foi inaugurado há dois anos. V. Exª, aliás, pousa direto, no seu
caminho, no aeroporto de Recife. Ele foi inaugurado há
dois anos e o Presidente foi lá, ontem, fazer campanha
eleitoral. Muito obrigado.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Agradeço ao Senador José Jorge e digo que o nosso
aeroporto precisa ainda ser construído e não deverá
perder, Sr. Presidente, a oportunidade de sê-lo, mas
isso deve ser feito de forma associada, como dizia, ontem, o Deputado Ney Lopes, do Rio Grande do Norte,
a uma área de livre comércio, que vai gerar empregos,
ampliar o comércio estadual e os serviços, enﬁm, vaise constituir, para o Rio Grande do Norte, na redenção
econômica e social, já que o nosso Estado não ganhou
a reﬁnaria de petróleo, que ﬁcou em Pernambuco, terra
do Senador José Jorge.
O Deputado Ney Lopes diz que já existem em
nosso País, funcionando e em licitação, mais de 50
regimes alfandegários sob a forma de aeroporto seco,
também conhecido como aeroporto indústria e como
aeroporto cidade. No caso do nosso aeroporto de São
Gonçalo do Amarante, cuja terraplenagem já ocorreu,
seria apenas mais um que proporcionaria livre comércio
com a Europa, África e Ásia, por meio do estímulo ao
frete aéreo, economicamente justiﬁcado pelos aviões
de grande porte, com capacidade de carga dez vezes
maior que a dos atuais, e menor preço para exportação do que os navios, considerando a rotatividade
dos negócios.
Sr. Presidente, fazer primeiro somente a estação
de passageiros pode ser muito bom para ganhar dinheiro com os investidores que venham de fora, porém
prejudica e entrega o Rio Grande do Norte, realmente,
a uma situação que não é a ideal.
Quero aproveitar este breve pronunciamento
para dizer que o aeroporto de São Gonçalo do Amarante seria privilegiado pela posição geográﬁca que
Natal possui. Devemos tirar partido disso, portanto,
pois a área de livre comércio é um espaço geográﬁco
permanente.
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No caso anterior, de aeroporto seco e de aeroporto indústria, tratam-se de concessões ou permissões temporárias, abrangendo área dos Municípios da
grande Natal, onde poderão ser instaladas indústrias
e haverá prestação de serviços de toda a natureza.
Nessa área, existirão indústrias para completar a produção. A área de livre comércio teria um grande muro
circundando-a e regime especial de incentivos ﬁscais
para exportação. A lei prevê proteção à indústria nacional competitiva, pois seria irracional trazer competidores para brasileiros que produzem certos produtos
com eﬁciência.
Quero, Sr. Presidente, juntar-me a todas as forças
vivas do Rio Grande do Norte e a todas as associações
de classes, dos empresários e dos trabalhadores, aos
Deputados Federais, e trazer aqui a minha solidariedade ao Deputado Ney Lopes nessa luta para que se
construa o aeroporto e, ao mesmo tempo, também se
institua a zona livre do comércio.
Concedo o aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Garibaldi, V. Exª, sem dúvida, é um dos maiores valores
políticos do Nordeste, a quem parabenizo, assim como
parabenizo um outro grande líder nordestino, o Senador Ney Lopes, que dirige o Parlatino.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– É Deputado.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Deputado Ney
Lopes. Mas pode vir a ser Senador – sei lá se eu estou
ungido por Deus. Mas, S. Exª preside o Parlatino; um
brasileiro. Mas quero falar sobre aeroportos. Senador
Sibá Machado, de verdade, em verdade, eu vos digo:
V. Exª, orgulhosamente, deveria sair gritando, daí: “Eu
sou um homem do Piauí!” O Piauí tem um “p”, como
o PT, mas um “p” da verdade, da dignidade, da honra.
Mas falemos de aeroportos. A bem da verdade, temos
que esclarecer, V. Exª sabe disso. Senadora Heloísa
Helena, minha mãe, escritora de visão, em 1964, eu
fazia Medicina, no Ceará, e a ouvia dizer para o meu
pai, Joaz Rabelo de Souza: “Joaz, este menino não
pode ser médico sem conhecer o Rio de Janeiro”. Em
1964, saí de Parnaíba, ocasião em que conheci Natal,
naquele pinga-pinga da Cruzeiro, em um avião McDonald Douglas. Não sei se V. Exª viajou neles, um MD
com um big motor. Conheci Fortaleza; a sua cidade,
Natal, João Pessoa, Recife, Salvador. Em 1964 já havia
esse aeroporto. Senadora Heloísa Helena, em 1974
– eu já médico –, o Dirceu Arcoverde, que foi Senador e
tombou nesta tribuna, Governador à época, inaugurou
em Teresina um aeroporto padrão, aqueles do governo
revolucionário. Todos os governadores investiram nisso.
Agora, Sua Excelência, o Presidente da República – ô,
Senador Sibá Machado, envergonhe-se disso! – vai lá
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para dizer que passará a ser um aeroporto internacional. Como? Se não há lá, sequer um avião nacional. Foi
o único governo que fez isso na história da Parnaíba,
porque, em 1964, eu saí de lá para o Rio de Janeiro.
Não há mais linha nacional lá, mas o Presidente diz
que vai ser um aeroporto internacional. Isso é uma
farsa! E a farsa é tão grandiosa, é tão vergonhosa, ô
Senador Sibá Machado, é mais fácil “tapar o sol com a
peneira do que esconder a verdade”. Ontem, o Presidente Lula foi dormir em Luís Correia, no nosso litoral.
E o Prefeito, Antônio José Lima, mostrando o repúdio
de todos os Prefeitos, se ausentou. Por quê? Porque
o PT garfou o dinheiro dos Prefeitos. De acordo com a
Constituição, eles deveriam receber 21,5% da receita,
mas baixaram para 14%. Senadora Heloísa Helena,
votamos um aumento de 1%, mas nunca chegou aos
Prefeitos. O Prefeito se ausentou, foi-se embora para
Fortaleza, mostrando seu repúdio. Sua Excelência foi
ainda a um campus avançado, chamado Reis Veloso, a um hospital, entregar uma ambulância, que nós,
Prefeitos, criamos – e aí está Heráclito Fortes. Então,
essa é a verdade que queremos. Nós gostaríamos
que o Presidente fosse ao Piauí concluir o Porto Luís
Correia, colocar o trem de Alberto Silva, a via férrea,
para funcionar, o metrô. Heráclito Fortes, sabem por
que eu o respeito? Olha, fui Governador do Piauí; Heráclito Fortes era Prefeito de Teresina, e eu Prefeito de
Parnaíba. Criamos, juntos, ele, o SOS Ambulância, e
eu o Pronto-Ambulância, em Parnaíba. O Lula foi dar
uma ambulância... Portanto, queria que ele fosse ao
Piauí, Heráclito Fortes, para terminar a ponte, que é
uma vergonha. Olha, eu tinha inveja do Heráclito porque
ele criou uma ponte em cem dias. E Deus me permitiu,
não para competir, mas para dar ânimo ao Piauí, com a
engenharia do Piauí, com operários do Piauí, ﬁzemos
uma, para empatar, em noventa dias. Foi isso. Essas
visitas são uma farsa. A Senadora Heloísa Helena já
colocou ordem na Casa, porque a ordem começa com
liberdade e igualdade. Portanto, todos nós temos direito de nos manifestarmos. Mas o que gostaria é que
o Presidente fosse levar pelo menos a verdade e não
estivesse enganando o País.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Concedo o aparte ao Senador Leonel Pavan.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Prometo
não me alongar neste aparte como fez o Senador Mão
Santa. Em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo pelo
pronunciamento que faz desta tribuna, para ratiﬁcar que
o Presidente Lula está, sim, reinaugurando obras em
Pernambuco, como nos disse o Senador José Jorge
há pouco. O Presidente Lula esteve em Navegantes,
Santa Catarina, e levou uma comitiva de todo o Brasil
– seguranças, carros de Brasília, helicópteros, seu avião
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e outros mais –, gastando uma fortuna para anunciar
que haveria uma reforma no Aeroporto de Navegantes.
Até hoje, lá, há goteiras quando chove demais; sequer
o ar-condicionado foi instalado no Aeroporto de Navegantes. O dinheiro que ele gastou para se locomover
até Navegantes para anunciar a reforma do aeroporto
daria para construir dois daqueles que lá estão. Lamentavelmente, hoje, o Presidente Lula percorre o Brasil
apenas para fazer campanha eleitoral, reinaugurando
obras ou tentando mostrar à população que quer fazer
alguma coisa em benefício de algo que não estamos
conseguindo ver. É um Governo que está realmente
aéreo. Lamentavelmente, é assim que estamos vendo
o Governo Federal.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Senador Mão Santa, Senador Leonel Pavan, agradeço os apartes de V. Exªs, mas quero lembrar que,
no Rio Grande do Norte, este é segundo aeroporto;
já existe um de passageiros, construído há três anos.
Para V. Exªs terem uma idéia do que é o turismo no
Rio Grande do Norte, esse aeroporto já está com a
sua capacidade superada. O aeroporto, tendo em vista o fato de o Estado receber hoje mais de um milhão
de pessoas – e não só pela via aérea, que é o meio
de transporte mais usado, mas por todos os outros
meios –, já tem sua capacidade saturada. Esse aeroporto de que estou falando destina-se mais a cargas
e bagagens, pela posição estratégica do Estado, pela
proximidade com a Europa, com a África. Será um investimento, Sr. Presidente, da Infraero – e certamente
empresas privadas vão se associar a ele – da ordem
de R$700 milhões.
Sr. Presidente, trata-se de um grande investimento, razão por que venho apelar para a sensibilidade
da Infraero, para a sensibilidade do Governo Federal,
para a sensibilidade dos Parlamentares no sentido de
que possamos ter projetos estruturantes como esse
na nossa região, o Nordeste.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Garibaldi Alves
Filho, o Sr. Antero Paes de Barros, 2º VicePresidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada, sucessivamente, pelos Srs.
Sibá Machado e Aelton Freitas, suplente de
Secretário.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Sr.
Presidente, encontra-se sobre a mesa autorização para
que eu fale como Líder da Minoria por delegação do
Senador José Jorge. Eu pediria a V. Exª que me concedesse o tempo quando possível.
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O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL
– MG) – V. Exª está inscrito e, pela alternância, em
breve V. Exª fará uso da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Sérgio
Zambiasi, pela Liderança do PTB.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela Liderança do PTB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho à tribuna
somar-me às manifestações feitas nesta manhã pelo
Senador Paulo Paim, pelo Senador Pedro Simon, pelo
Senador Heráclito Fortes e por outros, manifestando
no mínimo estranheza à proposta que está embutida
na Medida Provisória nº 280, que trata da legislação
tributária federal e que acabou também recebendo o
art. 4º, que fala do vale-transporte, autorizando o seu
pagamento em dinheiro.
Acho que, no mínimo, é inoportuno colocar esta
questão numa medida provisória. Se a questão é discutir o pagamento do vale-transporte em dinheiro, então
esse tema deve vir para cá como um projeto de lei a
ser debatido nas comissões aﬁns, para que se possa
tomar, enﬁm, a melhor medida.
Mas não tenho dúvida de que, da forma como foi
apresentada, por meio de medida provisória, a questão
do pagamento do vale-transporte em dinheiro, o que
aparentemente hoje pode representar um benefício
para o trabalhador, pode resultar num sério prejuízo à
grande massa trabalhadora.
Faço parte da Frente Parlamentar do Transporte
Público e estamos trabalhando para reduzir os preços,
os valores das tarifas do transporte público urbano.
Entendo que essa medida pode trazer sérios prejuízos a todas as negociações encaminhadas até agora,
objetivando alcançar um patamar adequado para que
o trabalhador não seja ainda mais sacriﬁcado na sua
ida e vinda do trabalho ou das suas opções, inclusive
de lazer.
Torno pública uma nota divulgada pela Frente
Parlamentar do Transporte Público, que alerta para
esse problema e esclarece que o vale-transporte é
um direito do trabalhador que completou 20 anos. Ele
tem-se caracterizado como um mecanismo eﬁcaz de
redução da pressão social e principalmente de redistribuição de renda, uma vez que se tornou um subsídio
direto do sistema produtivo formal às classes de menor
poder aquisitivo da população brasileira.
Uma pesquisa realizada pela Associação Nacional
das Empresas de Transportes Urbanos, em 2005, demonstra que cerca de 50% dos passageiros pagantes
utilizam o vale-transporte, cabendo destacar que aqui
em Brasília o índice de utilização do vale-transporte
chega a 65,12%. Porto Alegre é a quarta cidade do
País em utilização do vale-transporte por trabalhado-
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res, chegando a 54,7%. Outro dado a ser observado é
que 50% das cidades brasileiras com mais de 100 mil
habitantes já implementaram bilhetagem eletrônica,
cujo maior incentivo é o lançamento do vale-transporte eletrônico. As vantagens para o gerenciamento do
vale-transporte são muitas: a eliminação do comércio
paralelo de vales, fraudes, falsiﬁcações na comercialização e o controle efetivo do benefício por parte das
empresas compradoras.
Além disso, observa-se que todos os integrantes
deste processo foram e continuam sendo beneﬁciados,
ou seja, o empregador, o trabalhador e o serviço de
transporte público. Para o trabalhador, é ter a garantia
do transporte diário independente do valor do preço
da passagem, pois o gasto está limitado a 6% de seu
salário, com seu deslocamento diário até o local de trabalho, não comprometendo, assim, seu orçamento.
Apesar dos benefícios gerados pelo vale-transporte, o texto do art. 4º da Medida Provisória nº 280, de
2006, resultará em efeitos negativos para os trabalhadores e para as cidades brasileiras: o trabalhador poderá utilizar o vale-transporte em dinheiro para o custeio
de outras necessidades, uma vez que o mercado de
trabalho está calcado na manutenção dos postos de
emprego e não mais em reajustes salariais; o trabalhador sem recursos suﬁcientes para pagar a tarifa poderá
optar por outros meios de deslocamentos, como, por
exemplo, ir a pé ao trabalho, o que conseqüentemente
poderá prejudicá-lo no serviço; o INSS terá perda de
receita, pois, com o benefício sendo pago em dinheiro,
o empregador poderá congelar o salário do trabalhador,
e os reajustes futuros poderão ser contabilizados num
valor destinado ao vale-transporte, uma vez que o teto
de isenção da contribuição social é de R$160,00; desestruturação dos sistemas de transporte público das
cidades, em face da redução da demanda de trabalhadores usuários que passarão a utilizar outros meios de
deslocamento, como por exemplo o transporte ilegal.
A redução da demanda de passageiros poderá gerar
reﬂexos negativos na tarifa; com os trabalhadores realizando o pagamento das tarifas do transporte público
em dinheiro nos terminais ou no interior dos veículos
– e aqui chamo atenção para este aspecto – haverá
um estímulo no aumento do número de assaltos, seja
nos terminais, seja no próprio ônibus.
Pois não, Senador Valmir Amaral.
O Sr. Valmir Amaral (PTB – DF) – Caro amigo, Senador Sérgio Zambiasi, quero parabenizá-lo
por defender hoje uma matéria tão importante para
o Brasil. A minha família mexe com empresa de ônibus, então, acompanho a situação. Sei que mais de
50% dos passageiros utilizam o vale-transporte. Em
Brasília, o Governo concede 70% de desconto para o
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vale-transporte estudantil, portanto, ele custa somente 30% do valor da tarifa. Penso que o vale-transporte
foi um ganho do trabalhador. O sistema de transporte
do País está caótico e essa medida vai piorar ou simplesmente acabar com o que ainda existe. Parabéns
por defender esta bandeira. Conte comigo. V. Exª, que
representa tão bem o seu Estado, o Rio Grande do
Sul, tem inteira razão e, por eu ter bastante experiência neste assunto, quero parabenizá-lo.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Muito
obrigado Senador Valmir Amaral.
Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador, peguei
o pára-quedas no ar. Peço desculpas porque estávamos na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania onde pudemos votar alguns projetos importantes
que fazem modiﬁcações e alterações jurídicas, principalmente nesse período mais difícil, com uma grande
contribuição do novo jurista desta Casa, o Senador
Sibá Machado. S. Exª está participando ativamente
das discussões com o Senador Demóstenes Torres
e outros especialistas da Casa. Mas V. Exª, hoje, dá
uma demonstração da importância da Bancada do Rio
Grande do Sul na discussão do tema do vale-transporte. É isto que V. Exª faz.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Perfeito.
É a estranheza de uma alteração desse quilate numa
medida provisória.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – O Senador
Paulo Paim abriu os trabalhos desta Casa com este
tema. Aliás, dois temas importantes estão sendo tratados hoje: a relatoria de V. Exª no Acordo Internacional
do Vinho – V. Exª que é grande defensor da produção
do vinho no seu Rio Grande do Sul, Estado que hoje é
conhecido internacionalmente e que tem conquistado
prêmios em vários países pela qualidade do vinho e
da uva, e já tive a oportunidade de cumprimentá-lo por
isso – e o vale-transporte. Sabemos que, normalmente, alguns usuários – e V. Exª, Senador Valmir Amaral,
tem experiência no assunto, portanto, o seu aparte
tecnicamente é muito melhor, tem mais objetividade –,
vendem o vale-transporte com deságio – e sobre isso
ﬁzemos vários enquetes com muitos trabalhadores.
Por quê? Para completar o salário-mínimo, Senadora
Heloísa Helena. Ninguém vende o vale-transporte para
gastar em farras. Vende porque quer aumentar os grãos
que leva para a mesa. Sempre tive um princípio: não
se pode abrir mão de direitos adquiridos por luta de
classe, coletiva ou não. É claro que se pode lutar para
conquistar novos direitos, mas, às vezes, há diﬁculdades por uma série de intercorrências que limitam a
oportunidade das concessões. Então, antes de se tirar
um direito, é preciso pensar bem, porque o temporal
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vem, e um raio pode pegar na cabeça daquele que o
ﬁzer, como castigo. Então, que Deus o abençoe! Continue nessa luta, mostrando que o Rio Grande do Sul
está bastante atento a todos esses fatos que servem
não só para a economia, mas para a preservação da
cidadania.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obrigado, Senador Romeu Tuma.
Com relação à questão dos vinhos, esse acordo
internacional é de alta importância para o Brasil, não
apenas para o Rio Grande do Sul. Hoje, 90% da produção vitivinícola, é verdade, estão no Rio Grande,
mas também a Bahia, Pernambuco e outros Estados
estão nessa linha. Aliás, nesta semana, em Caxias
do Sul, haverá a Festa da Uva, um dos mais bonitos
encontros...
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador
Zambiasi, estou aguardando para apartear V. Exª.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Convide-nos!
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Todos
somos convidados a lá estarmos. O Presidente Lula
lá esteve na sexta-feira passada e anunciou ﬁnanciamentos importantes nesse sentido.
Com relação ao vale-transporte, trata-se de direito
intocável do trabalhador brasileiro. De forma absolutamente estranha, vem uma alteração embutida numa
medida provisória que trata da legislação tributária federal relativa ao Imposto de Renda.
Senador Heráclito Fortes, concedo-lhe o aparte.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Sérgio Zambiasi, começo a ﬁcar tranqüilo com relação a
essa questão do vale-transporte, porque vi que o Rio
Grande do Sul se levantou. Quando isso acontece é
porque o motivo é forte, e a voz ecoa; o minuano leva
a repercussão dessa voz Brasil afora. V. Exª falou da
presença do Presidente Lula lá, no Rio Grande. Não
ﬁquem assustados se a Liderança do Governo ﬁzer um
discurso, aqui, dizendo que foi Lula quem inventou a
uva! Estamos vivendo esses factóides, mas paciência...
Cumprimento V. Exª pela oportunidade do pronunciamento com relação à manutenção e à defesa do valetransporte, uma conquista do trabalhador brasileiro,
idealizada pelo então Senador Affonso Camargo, do
Paraná. Por justiça, faço este registro: Affonso Camargo
foi um batalhador, enfrentou várias barreiras na época
da implantação desse benefício e travou uma luta fantástica, dura, mas saiu vitorioso. Não podemos jogá-la
por terra. Para mim, soará muito mal se, no governo
de um trabalhador, esse direito, essa conquista for por
água abaixo, deixando o trabalhador, no futuro, sem
defesa legal alguma. O trabalhador vai viver apenas
à mercê da bondade e da misericórdia dos patrões.
Muito obrigado.
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O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obrigado pela sua manifestação, Senador Heráclito Fortes.
Concordo com V. Exª. Esse tema tem uma importância
que transcende, realmente, uma simples manifestação
desta tribuna, exigindo, obviamente, um posicionamento do Congresso Nacional.
Eu falava com relação ao problema da segurança
no transporte público – a segurança nos ônibus, nos
terminais, nas paradas de ônibus. Na medida em que
o trabalhador tem de sair de casa com dinheiro vivo na
mão, ele ﬁca mais ainda à mercê da própria insegurança, seja ao sair de casa, seja na parada do ônibus,
seja dentro do ônibus, Senadora Heloísa Helena.
Há um levantamento interessante de que, na
cidade de São Paulo, a implantação do Bilhete Único
reduziu os assaltos a ônibus de 12 mil por mês – já
um número absolutamente assustador – para 2 mil
por mês. O Bilhete Único desestimulou os assaltos. À
medida que o trabalhador passa a andar com dinheiro vivo na mão, ele se torna uma vítima em potencial.
Ora, um ônibus pode levar até 80 passageiros; é um
prato cheio para os assaltantes nesse processo de insegurança em que o País vive. Portanto, é mais uma
razão para o Congresso reagir a essa inovação na
medida provisória, que, aparentemente, pode trazer
algum benefício ao trabalhador, por acrescentar ao
seu salário dinheiro vivo, mas que, no fundo, pode
signiﬁcar grande prejuízo para o País. Haverá mais
veículos nas ruas, mais problemas no trânsito, mais
insegurança no trânsito.
Senador Sibá Machado, concedo-lhe o aparte.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador
Sérgio Zambiasi, estou ouvindo atentamente a preocupação de V. Exª. Não ouvi o Senador Paulo Paim hoje.
Sei que matérias que dizem respeito a benefícios dos
trabalhadores no Brasil sempre serão motivo de muita
atenção desta Casa e do Congresso Nacional. Quero
falar de outra medida que está sendo discutida e que
trata das empregadas domésticas. Hoje, pelos dados
que vi, há em torno de sete milhões de empregadas
em todo o Brasil, e menos de dois milhões deverão
ter sua carteira proﬁssional devidamente assinada.
Com isso, a previdência e os direitos trabalhistas estão sendo cumpridos. Sobre mexer na participação,
na isenção de Imposto de Renda para a transferência
de custos previdenciários, confesso a V. Exª que, no
primeiro momento, o Governo pode perder receita. O
debate foi feito nesta semana na Câmara dos Deputados, e eu estava lendo uma matéria sobre a posição
do Deputado Francisco Dornelles, que diz tratar-se
de tema no qual não se pode, abruptamente, dar uma
pancada sem uma análise mais acurada. Nesse caso,
também entendo que o assunto mereça certo cuidado,
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porque a transferência de um valor como esse... Hoje,
uma parcela é descontada do trabalhador, e outra, do
empregador, para o pagamento do vale-transporte,
que, muitas vezes, é dado em tíquete e que, em outras
vezes, é dado como compensação ﬁnanceira mesmo,
na própria folha de pagamentos. Isso gera, na cabeça
do trabalhador, de certa forma, a receita normal do
seu salário. Então, com o acréscimo do vale-transporte, isso passa a ser visto como receita, bem assim o
salário-família. O que se leva em consideração, hoje,
é a renda dentro da família. Talvez, a nomenclatura
possa criar certa ambigüidade de entendimento, mas o
trabalhador considera receita versus despesa. Dentro
de suas despesas, há alimentação, vestuário, diversão,
farmácia, transporte. Solidarizo-me com V. Exª nesse
ponto, que merece ser discutido pelo Senador Federal com muita tranqüilidade, para que a matéria não
seja mal interpretada e, em vez de contribuir, venha
a revelar-se uma grande contradição aos anseios da
classe trabalhadora brasileira.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Muito
obrigado por sua manifestação, Senador Sibá Machado.
Com relação às empregadas domésticas, eu
acrescentaria que hoje elas ainda, infelizmente, são
consideradas trabalhadores de segunda. Penso que
deveria vir acompanhada a obrigatoriedade do Fundo
de Garantia. Essas trabalhadoras ainda não têm 30
dias de férias, normais, como os outros trabalhadores,
mas 20 dias, e, quanto ao Fundo de Garantia, ﬁcou
autorizado que o patrão pague se quiser, por acordo
entre patrão e empregado. É uma discriminação realmente gravíssima.
Nesse sentido, apresentei, ao lado de outros
Colegas, projeto que está tramitando nas Comissões
da Casa, com o ﬁm de tornar obrigatório o Fundo de
Garantia, para, no mínimo, dar melhores condições,
inclusive, de simetria entre essas trabalhadoras e esses trabalhadores – existem homens que também são
trabalhadores domésticos – com os demais trabalhadores brasileiros.
Apenas para complementar minha manifestação
com relação à questão do vale-transporte, utilizo-me
de informações ﬁnais. Eu diria que, até o momento, o
vale-transporte foi um direito intocável do trabalhador
brasileiro, que ﬁcava longe de qualquer negociação
trabalhista. A partir da Medida Provisória nº 280, o
pagamento em dinheiro do vale-transporte vai, sem
dúvida, juntar-se ao salário – o Senador Sibá Machado falou muito bem – nas mesas de negociações entre patrões e empregados e até mesmo por ocasião
das contratações. Isso é muito grave, é muito sério,
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porque será barganha do patrão na negociação com
o trabalhador.
Essa medida provisória abre, ainda, a possibilidade de pesadas fraudes à previdência social na medida em que o limite de R$160,00, estabelecido como
valor teto para o auxílio transporte – já concluo, Sr.
Presidente –, sem pagamento de encargos sociais,
será usado fatalmente como margem para complementações e aumentos salariais disfarçados, o que é
muito sério também.
Esperamos que o Congresso Nacional possa rever
e corrigir urgentemente esse grave engano cometido
pelo Poder Executivo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. Bloco/PL –
ES) – Concedo a palavra ao nobre Senador Cristovam
Buarque, por cessão do Senador Ney Suassuna.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu já vim aqui
diversas vezes manifestar meu apoio, minha simpatia
a programas de cotas, mas hoje quero manifestar – ao
mesmo tempo em que reitero minha posição a favor
das cotas nas universidades – a minha preocupação
ao ver o Brasil ser tratado como um país de cotas,
como um país corporativizado, dividido em pequenos
pedaços, sem uma visão nacional global.
Continuo defendendo que, como forma de mudarmos a cor da cara da elite brasileira – que, depois
de 120 anos da Abolição da Escravatura, continua
branca em um país onde há negros –, se justiﬁca sim
a cota para estudantes negros que passem no vestibular. Muitos acham, Sr. Presidente, que a cota é para
aluno que não passa no vestibular, mas não: a cota é
para aluno que passa no vestibular e não se classiﬁca.
Na minha proposta inicial, essas pessoas entrariam
na universidade graças a um aumento no número de
vagas para absorver esses alunos.
Sou favorável, Senador Sibá, porque acho que
temos de pagar essa dívida com a raça negra, mas
também temos de, por uma questão de dignidade de
todos nós, negros e não-negros, mostrar ao Brasil que
neste País não há mais escravidão e que aqui os negros fazem parte da elite intelectual.
Sou favorável também às cotas para as escolas
públicas, porque elas vão provocar uma melhoria na
qualidade dessas escolas. Isso porque, com a cota, muitos alunos da escola pública que jamais pensariam em
universidade começam a pensar nessa possibilidade,
e estudam mais. Além disso – pode ser até perverso
do ponto de vista social –, as classes médias e altas
vão transferir seus ﬁlhos das escolas privadas para
as públicas e, com isso, a escola pública vai melhorar
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porque aumentará o poder de pressão sobre as prefeituras, sobre os governos estaduais e sobre o governo
federal em favor da melhoria da qualidade.
Apesar de reconhecer os benefícios que as cotas
podem trazer, não posso deixar de manifestar a minha
preocupação ao ver o Brasil resolvendo seus problemas
apenas por cotas, porque a verdadeira solução não é
o jeitinho das cotas, mas a escola pública gratuita e de
qualidade para todos, desde a primeira série. Se assim
fosse, não seriam necessárias as cotas. Um país que
necessita de cotas é um país semijusto; um país que
se nega a estabelecer cotas é um país injusto; e um
país que não precisa de cotas é realmente um país
justo. São jeitinhos, mas não sou contra.
O que me preocupa é que estamos ignorando
outras cotas que este País diariamente vê esta Casa
e o Governo aprovarem. Por exemplo: quando aumentamos o valor das rendas sobre as quais incide o Imposto de Renda, estamos beneﬁciando um grupo da
classe média – classe média mais baixa, é verdade,
mas mesmo assim não são os pobres. Para beneﬁciar
os pobres não se reduz Imposto de Renda, porque eles
não pagam esse imposto. Essa é uma maneira de tratar
corporativamente o problema ﬁscal neste País. Os que
têm força para pressionar obtêm resultados.
Há poucos dias, aprovamos aqui um desconto
para um grupo de fazendeiros. Não vou discutir o mérito
do projeto, mas ele foi aprovado porque aquele grupo
tinha força de pressão. Outro dia, aprovamos redução
de impostos para investidores estrangeiros. E assim
vamos tratando o Brasil como se fosse não uma nação,
mas um quebra-cabeça de corporações.
Isso não dá certo por duas razões: primeiro, porque a corporação não tem a visão de longo prazo que o
País tem de ter; segundo, porque quando essas reivindicações se somam alcançam dimensões a que o País
não pode fazer frente. Com isso, geramos conﬂitos que
terminam beneﬁciando ainda mais essas categorias,
como acontece quando se concede aumento de salário
para categorias que já ganham muito – concedendo a
essas categorias, fugimos de dar aumento de salário
para as categorias que ganham pouco.
Eu sou favorável às cotas, mas não sou favorável
a um país de cotas.
Concedo um aparte ao Senador Sibá.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador
Cristovam, temos muitas concordâncias em relação a
esse tema. Concordo com V. EXª. Acho que o estabelecimento de cotas é uma medida transitória e, como
tal, não pode virar uma política generalizada e permanente, o seu objetivo é dar ﬁm a um problema. Se as
cotas se perenizam, temos um sinal de que não estão
sendo eﬁcazes. Acho que iniciativas não têm faltado ao
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Brasil, embora reconheça que estejam muito aquém
da capacidade de solução dos problemas – solução
que passa pelo fortalecimento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Aliás, estou descobrindo meu
interesse nessa área, estou bastante interessado na
área da educação. A minha vida, a minha cara, a minha marca eram as questões agrárias, mas hoje tenho
me preocupado bastante com a educação. Percebo
que um dos gargalos desse setor é a qualiﬁcação do
proﬁssional que leciona desde o Ensino Fundamental
à conclusão do Ensino Médio. Como eu disse ontem,
apresentei um projeto visando a acabar com o vestibular. Para que isso aconteça, porém, é preciso fazer
uma consideração sobre a forma de fazer o aluno
chegar ao ﬁnal do segundo grau minimamente preparado. V. Exª é muito feliz quando diz que é preciso
que o nosso Ensino Médio prepare, de fato, os alunos
para o ingresso no ensino superior. Digo isso a V. Exª
porque também considero ser da maior importância
a boa qualidade do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio para a formação de proﬁssionais bem preparados. E me preocupo especialmente com a formação
do proﬁssional da área rural. Muitas vezes o professor
está mal preparado; outras, apesar de bem preparado,
insiste em fazer de sua matéria um mistério. Comecei a
trabalhar aos onze anos de idade, mas continuei indo
à escola. Saía do trabalho às 18 horas e, às 18 horas
e 40 minutos tinha de estar na sala de aula. Nas quartas e quintas-feiras, muito cansado, tinha de assistir
a uma aula de matemática às 21 horas – na minha
sexta série, era esse o horário. Ainda bem que peguei
um professor que fazia do ensino da matemática uma
forma de brincar conosco, ele conseguia apresentar
as fórmulas matemáticas, as equações em forma de
brincadeira. Estou dizendo isso para ilustrar que, ao
lado das grandes barreiras, temos os pequenos problemas. Para resolver isso é preciso uma movimentação
nacional, tem de ser uma coisa sentida. A propósito,
desaﬁo os sindicatos da categoria de proﬁssionais da
educação a saírem um pouco mais da luta pela questão trabalhista, pela questão de direitos – direitos que
considero vitais – e dar mais ênfase à qualiﬁcação do
professor. A questão dos salários é importante, mas é
preciso que os sindicatos façam um movimento nacional
em prol da qualidade do ensino e que isso não ﬁque
apenas no chavão. Se não avançarmos nisso, Senador Cristovam Buarque, pouco mudará. Acredito que
a solução desse problema não está restrita à esfera
governamental: toda a sociedade precisa se envolver
nisso. Vou encerrar o aparte – desculpe-me por haver
me alongado – dizendo apenas o seguinte: todo pai
e toda mãe, em qualquer classe social, em qualquer
condição ﬁnanceira, sempre olham para seus ﬁlhos,
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em qualquer idade, com a vontade de vê-los cursando
o ensino superior. O diploma é como um troféu. Assim
sendo, penso que V. Exª tem razão: a questão das cotas não pode se limitar ao debate sobre a existência de
uma segregação racial no Brasil de forma escondida,
sub-reptícia. Aqui ﬁca o testemunho de uma pessoa
que passou por isso, que viveu na pele o que é isso:
penso que passa pelo movimento nacional e também
pela alta qualidade dos proﬁssionais da educação.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Senador Sibá Machado, agradeço pela sua manifestação.
Estou de acordo com essa cobrança para que os proﬁssionais da educação lutem por melhores salários,
por mais dedicação deles, por melhores prédios, por
melhores equipamentos e por horário integral em todas as escolas.
A idéia do ﬁm do vestibular no Brasil de hoje é
uma quota privilegiando cem por cento dos que terminam o ensino médio, mas deixando de lado dois terços
dos nossos jovens que não o terminam. A verdadeira
quota seria cem por cento terminando o ensino médio com qualidade – essa seria a verdadeira quota!
–disputando todos em condições de igualdade para
entrar na universidade, substituindo o vestibular, como
me orgulho de ter feito aqui, juntando o meu papel de
reitor com o de Governador do Distrito Federal. Hoje,
50% das vagas da Universidade de Brasília são preenchidas por um exame feito ao longo do ensino médio.
Os alunos fazem uma prova no ﬁnal da primeira, da
segunda e da terceira séries e os que tiverem melhor
média entram na UnB. Em 2006, isso completa dez
anos. Já temos jovens formados que entraram assim.
Isso melhora a educação básica, porque o aluno vê a
perspectiva de, estudando bem no ensino médio, entrar na universidade.
Agora, a grande luta não é pelo ﬁm do vestibular,
mas pelo ﬁm de excluídos ao longo do ensino médio
– esse é o nosso grande objetivo – e pela substituição
do vestibular por exames ao longo do ensino médio.
Lutamos para acabar com essa praga do vestibular
como é hoje, sacriﬁcando e fazendo com que alguns
passem por sorte e outros não. Ao longo do ensino
médio, provas feitas e aplicadas pela universidade,
como é feito em Brasília há dez anos, permitiriam um
melhor sistema de escolha.
Mas a grande luta é para termos cem por cento
dos jovens terminando o ensino médio. Sabem por
que não se luta por isso? Por causa daquilo que falei
aqui no início. Este é um país corporativizado, em que
se luta pelas corporações organizadas. E no Brasil se
organizam aqueles que estão perto de entrar na universidade, mas não se organizam os analfabetos, não
se organizam as crianças, não se organizam os que
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ainda não entraram no ensino médio. Esses estão fora
das preocupações.
Nas últimas campanhas eleitorais para Presidente, em todas elas, desde que voltou a democracia,
os candidatos a Presidente não falam para o Brasil,
mas falam para cada corporação. Eles prometem aos
estudantes das escolas particulares que vai haver o
ProUni, prometem para os que estão sem casa que
vai haver um programa habitacional. Prometem para
cada grupo um benefício, mas não há, não houve um
candidato que propusesse para o País, ainda menos
algum que dissesse: “Eu quero que você se sacriﬁque
pelo País, pois melhorando o País, melhoram você e
sua corporação”. Não vimos um discurso neste sentido, da proposta de estadista, global, nacional. Os candidatos falaram, Senador Mão Santa, para cada uma
das corporações, prometendo, às vezes, coisas irresponsavelmente, que não dará para atender, às vezes
responsavelmente, mas nunca nacionalmente.
Concedo um aparte ao Senador Antero Paes
de Barros. Em seguida, concederei ao Senador Mão
Santa.
O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) –
Senador Cristovam Buarque, primeiro eu gostaria de
cumprimentar V. Exª por abordar o tema da educação.
Há até um projeto de nossa autoria que assegura vagas para alunos da escola pública.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Conheço.
O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT)
– Acho que atende também aos critérios de renda,
de cor, porque isso tudo se contempla nesse critério.
Então, acho que essa questão do acesso tem que ser
democratizada. Mas é evidente que isso não resolve
o problema da educação. O grande fosso dos Estados
hoje é resolver a questão do ensino médio, no que concordo com V. Exª. Há um projeto de minha autoria, como
acho que V. Exª tem um outro com o mesmo propósito,
no sentido de possibilitar, até para atender à LDB, que
os professores não necessitem do exame para se qualiﬁcarem. Eu diria mais: é preciso qualiﬁcar professores
para dar aulas para o ensino médio especiﬁcamente
nas matérias de física, química, biologia e matemática. Com muita sinceridade, não entendo – atualmente
faço um curso aqui em Brasília no ensino telepresencial
– por que essa tecnologia do ensino telepresencial não
é utilizada como a solução para resolver o problema
do ensino médio. Vou citar um dado que é um apartheid social no meu Estado, o Mato Grosso. No ensino
fundamental, tem-se praticamente cem por cento de
matriculados. Ou seja, para o futuro, vamos conseguir
erradicar o analfabetismo. Destes, em Mato Grosso,
apenas 30% conseguem chegar ao ensino médio. E
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por que não conseguem chegar ao ensino médio? Por
que está faltando a unidade física escolar no interior?
Não. É porque não tem professor qualiﬁcado de física,
química, biologia e matemática no interior. Nós teríamos
de estudar, inclusive, uma remuneração diferenciada
para quem se dispuser a ir para o interior. Além disso,
é preciso estudar a utilização da tecnologia do ensino
telepresencial para resolver o problema da educação.
Educação não é custo, não pode ser encarada como
custo. Há uma proposta minha, que está parada há
quatro anos na Comissão de Assuntos Econômicos,
em que proponho que os Estados... Eles pagam 13%
da dívida pública. O Governo Federal trouxe a dívida
dos Estados para si, retirou da taxa selic e passou a
pagar uma dívida pública para o Governo Federal de
13%. O que queremos? Que se reduzam esses 13%
em 2 a 3% para os Estados e que esse recurso resolva o problema do ensino médio. Isso é absolutamente
factível. Mas o projeto está parado na Comissão de
Assuntos Econômicos porque a equipe econômica
não deixa votar, porque a equipe econômica é contra,
porque a equipe econômica, infelizmente, não tem
a sensibilidade social, porque eles olham a criança
como custo. Ninguém vai inaugurar uma obra, pegar
o pano, colocar na frente da criança e baixar o pano.
Mas é dessa obra que o Brasil precisa, de inaugurar
um novo homem para que tenhamos uma educação
crítica, libertadora, para nos criticar, e não a falta de
educação para sermos subservientes aos donos do
poder. Parabéns a V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Agradeço a participação. Vou dar a minha opinião do
porquê da existência de tanta resistência no Brasil à
idéia do ensino à distância, a essa tecnologia moderna. Está dentro daquilo que eu vim falar, que, por incrível que pareça, não era sobre educação, mas sobre
a corporativização do Brasil, sobre a divisão do Brasil
em pequenos pedaços. Lamentavelmente, por uma
estreiteza, muitos professores acham que o ensino a
distância vai dispensar professores. E em sua defesa,
como, no século XIX, faziam muitos operários, que
quebravam máquinas para que não produzissem no
lugar deles, lutam contra o ensino a distância.
Tenho o maior respeito pela União Nacional dos
Estudantes, mas uma de suas bandeiras é “não ao
ensino a distância”, “mais professores e mais universidades”. É impossível fazer chegar a universidade a
todas as cidades, a não ser através dos mecanismos
a distância. É uma forma de democratizar, mas é mais
que isso. Professor da forma que aprendi a ser, como se
diz, “cuspe e quadro-negro”, está superado. Do mesmo
jeito que os professores precisaram aprender a usar o
quadro-negro há mil anos, o que Sócrates não usava
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porque não havia em seu tempo, hoje professor está
virando um elemento não mais artesanal, sozinho. Ou
ele trabalha em conjunto com especialista em análise
de sistemas e com especialista em programação visual
para preparar um curso a distância, em que ele talvez
nem apareça na tela, ou a educação não vai dar o salto que precisa. As crianças de hoje não aceitam ﬁcar
quatro horas na frente de um professor ou professora, mas aceitam ﬁcar diante da televisão assistindo a
um programa educacional de qualidade. O professor
do futuro não vai ser mais um proﬁssional artesanal,
sozinho, dando aula; ele vai ser um proﬁssional coletivo, juntando o que sabe a disciplina, que é o que
chamamos “professor de hoje”, com o especialista na
comunicação da mensagem.
Usando mecanismos a distância, a universidade
chega ao Brasil inteiro. Não é preciso mais um jovem
se mudar de sua cidade para fazer o curso universitário. Talvez, Senador Mão Santa, isso não seja possível
para a medicina ainda, porque não é possível fazer
uma autópsia ou uma análise de anatomia pelo mouse do computador – mas não duvide de que chegará
esse dia –, no entanto em muito cursos já é possível.
Então, essa é a explicação.
Isso conﬁrma, Senador Antero Paes de Barros,
o que vim falar aqui, que é não sobre educação, mas
corporativização da sociedade brasileira, da falta de
um discurso nacional de longo prazo.
Por exemplo, quando analisamos os discursos do
Presidente Lula – tenho tomado esse cuidado, Senador Sibá Machado –, vemos que Sua Excelência não
fala ao Brasil, mas a cada grupo especial e particular,
a cada um dos grupos que se beneﬁciou de alguns
dos seus programas. A palavra Brasil, em um discurso
proferido ontem, só apareceu para dizer que nenhum
dos Presidentes do Brasil fez mais do que ele pelos
pobres. Mas o Brasil como entidade, como uma alma
coletiva do povo, com uma perspectiva de longuíssimo prazo, quinze, vinte, cem anos, não é encontrado
em seus discursos e também no de outros candidatos a Presidente que tivemos nesses vinte anos de
democracia.
Se o Presidente permitir, concederei um aparte
ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Estamos aguardando a generosidade do Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Perfeitamente.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Professor Cristovam Buarque, a presença de V. Exª é muito importante nesse momento de desesperança. Entendo que
é chegado o momento de termos um professor Presidente. Dirão que Fernando Henrique Cardoso era

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

professor. Não, ele era um sociólogo, ele ensinou,
como eu, médico, ensinei Biologia e Fisiologia. Mas
professor mesmo, com crença, que pode ser chamado
de mestre – igual a Cristo – é V. Exª. Fernando Henrique Cardoso foi professor de Sociologia; eu fui de
Biologia e de Fisiologia. Mas mestre mesmo, V. Exª é
quem merece essa alcunha. Eu acredito – as minhas
crenças eu confesso – em Deus, no amor, no estudo
e no trabalho. Foram as pernas do estudo e do trabalho que me trouxeram aqui. Mas este País está nessa
desesperança. No próprio livro de Deus está escrito
que a sabedoria é ouro. E só se consegue a sabedoria
com o estudo. Mas, Professor, nesses 506 anos ainda
temos 25 milhões de analfabetos, cegos no saber. Eu
acreditei – como todo o País – quando o Presidente
Lula lhe pinçou para o Ministério da Educação. Mas a
desesperança está aí: são 25 milhões de analfabetos.
E aí é a base – essa nódoa tem de ser tirada. É uma
vergonha. Quando fui Prefeito – e eu estudei para
ser –, li uma revista, especializada em assuntos municipais, de uma ex-educadora Secretária Municipal
de Porto Alegre, nenhum adulto analfabeto. É grave.
V. Exª pode construir a melhor escola, até de cristal,
ter o melhor professor, mas o analfabeto é arredio, é
complexado, porque o analfabetismo é quase uma
doença. Ele tem vergonha e só vai à escola, se uma
pessoa muito íntima – um parente, um amigo – o alfabetizar. E a professora se baseava nisso. Fiz isso na
minha cidade, quando Prefeito, e no Estado, quando
Governador. Não vejo nenhum movimento forte. E há
25 milhões de analfabetos. Veja o exemplo do Chile,
geograﬁcamente complicado, estreito, comprido, tem o
mar, as cordilheiras, mas o saber o colocou como um
país de primeiro mundo, praticamente não tem analfabeto. Não somos inferiores a ele. E foi preciso ter um
presidente professor, Ricardo Lagos, que foi Ministro
da Educação do governo Frey, e que entregará o cargo
a sua sucessora, uma mulher. A Constituição chilena
estabelecia a obrigatoriedade de oito anos de sala de
aula para o chileno. No Brasil, a média é 3 e fração.
Essa é a diferença. E antes de o Presidente Lagos
deixar o Governo – eu estava lá – fez um decreto-lei,
que eu queria que chegasse aqui em forma de medida
provisória, obrigando a 12 anos e mais, que os chilenos saibam um segundo idioma.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – É
isso mesmo.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Daí o avanço e o
estado de educação que o Chile vive hoje. V. Exª está
no lugar ideal, está no Partido correto, o PDT de Leonel Brizola e os Cieps, de Darcy Ribeiro. Não sou do
Partido de V. Exª, mas ﬁco tentado a escolhê-lo como
candidato a Presidente da República, porque creio
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que a educação é o fundamento mais importante da
igualdade. A democracia é liberdade e igualdade. E o
que dá igualdade é a educação.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Senador Cristovam Buarque, faço um apelo a
V. Exª para que termine seu pronunciamento, porque
já se passaram três minutos, além dos vinte minutos
normais, e têm alguns Senadores que esperam usar
da palavra. Agradeço pela compreensão.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Quantos minutos a mais ainda tenho, Sr. Presidente?
Os oradores que me antecederam nesta manhã tiveram muito tempo. Esperei com a maior paciência, mas
não quero abusar.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Mais dois minutos, está bem?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Vou
tentar, mas também tive muitos apartes.
Senador Mão Santa, em primeiro lugar, quero
dizer que V. Exª é uma das pessoas mais coerentes
para falar em educação, porque é um dos poucos entre nós que, a cada dia que entra nesta sala, traz um
livro e sempre que tem uma brecha não só o lê como
também o recomenda.
V. Exª citou o Chile, mas qualquer país teria direito a ter analfabeto, menos o Brasil, porque temos uma
bandeira com texto escrito. Somos de um país em que
quem é analfabeto não conhece a própria bandeira,
porque se mudar a ordem das palavras – progresso
e ordem – ele pensará que é a mesma bandeira. Se
escrever outra coisa naquele lugar, o brasileiro analfabeto não perceberá que mudamos a bandeira dele.
O Brasil não tem direito a ter isso.
Mas eu não vim falar de educação, por incrível
que pareça. Em vez de falar da desesperança, de
que V. Exª falou e que eu sinto também, vim falar da
desnacionalidade do Brasil. De propósito não chamei
desnacionalização, chamei desnacionalidade. O Brasil está partido em pedaços chamados corporações.
E os nossos dirigentes não têm falado ao povo, à Nação e ao futuro; têm falado a grupos, a corporações
e ao presente. A desesperança de que V. Exª falou é
causada por isso.
Nós mesmos, em nosso País, quantas vezes dizemos “nossa nação”. É como se o Brasil tivesse sido
descoberto, mas não tivesse sido ainda fundado como
nação, porque somos um País partido em pedaços, e
os nossos dirigentes não têm contribuído para a unidade nacional, para um discurso de coletividade. Falam
para cada grupo em particular, como se o Brasil fosse
um País a ser administrado por quotas, por jeitinhos e
não por uma mudança substancial e permanente.
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Sr. Presidente, agradeço a V. Exª os dois minutos
e dou por encerrada a minha fala.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Aelton Freitas, suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. João Batista Motta.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Meus parabéns, Senador Cristovam Buarque,
pelo pronunciamento de V. Exª.
Concedo a palavra, pela Liderança do P-SOL,
à Senadora Heloisa Helena. Em seguida, falará pela
Liderança do PFL o Senador José Agripino.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Sem revisão da oradora.) – Senador João Batista Motta, posso
permutar, até em respeito a meu querido Deputado Ivan
Valente, ou com alguém inscrito, ou com um Líder, não
tem nenhum problema. Eu estou aqui para trabalhar.
Falarei na hora que for possível a V. Exª me conceder
a palavra. Posso permutar com outro Parlamentar.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Nesse caso, então, passo a palavra ao Líder
do PFL, Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente João Batista Motta, Srªs e Srs. Senadores, há
uns 15 dias ou três semanas eu disse que ocupava a
tribuna para falar de um assunto que era a minha praia.
Eu, que sou engenheiro de proﬁssão, que construí
estradas e aeroportos durante muitos anos da minha
vida, sentia-me a cavaleiro, inteiramente confortável,
para falar sobre a Operação Tapa-Buracos que o Governo anunciava.
Dizia que temia por fatos que já começam a acontecer: jogaram dinheiro fora. O Governo, sem planejamento, sem capacidade de gasto, gasta mal. Em vez
de fazer estradas ou recuperar estradas, recuperando-as para valer, desde o subleito até a capa asfáltica, fazia tapa-buracos e fazia malfeito; podia entrar na
rota da corrupção acrescentada – entrar que eu digo,
Senador Mão Santa, é entrar de forma acrescentada,
porque já está na rota da corrupção, aí está Marcos
Valério etc, para constatarem. E já estamos vendo as
imagens das televisões, as placas de asfalto sendo
levantadas em cima dos buracos e o jogo de desculpas sendo posto.
Hoje, volto a falar, Sr. Presidente, sobre um assunto que também é a minha praia, Senador Jonas
Pinheiro: falarei sobre o biodiesel.
Senador Mão Santa, depois de fazer estrada
e aeroporto no meu Estado, o Rio Grande do Norte,
na Paraíba, em Pernambuco – capital e interior –, eu
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fui morar no Maranhão, vizinho ao seu Estado, para
ser Diretor-Superintendente de uma empresa que
beneﬁciava o coco-babaçu de forma integral. Tinham
descoberto umas máquinas que pegavam o coco-babaçu, que o Estado de V. Exª tem em abundância, e
separava a ﬁbra – o epicarpo –; a farinha amilácea – o
mesocarpo –, camada intermediária; o endocarpo, que
é a quenga do coco, o núcleo maciço, de madeira altamente densa; e as amêndoas, que eram liberadas
inteiras ou partidas.
A máquina, portanto, pegava o coco-babaçu e separava ﬁbra, farinha amilácea, endocarpo e amêndoa.
Da ﬁbra, obtinha-se o combustível para os fornos. Da
farinha amilácea, produzia-se álcool de cereal, porque
a farinha amilácea do coco-babaçu tem características
físico-químicas semelhantes ao milho. Produzia-se,
então, álcool de cereal da melhor qualidade. Do endocarpo – a madeira, o núcleo lenhoso – produzia-se
um coque siderúrgico de altíssima pureza e de alta
qualidade, porque muito rico em carbono ﬁxo e muito
pobre em cinza e enxofre, apropriado para produção
de aços ﬁnos.
Ao ﬁnal, Senador Jonas Pinheiro, V. Exª, que é
do Mato Grosso, onde também há coco-babaçu, a
amêndoa, que, prensada, produzia o óleo vegetal e
a torta. Óleo vegetal que os Senadores Mão Santa
e Heráclito Fortes sabem que é um óleo comestível,
como se fosse o óleo de copra, óleo de coco. Óleo
comestível para frituras ou para usos nobres, fabricação de sabonetes etc. Óleo caro. Já naquela época
– Senadores Mão Santa e Heráclito Fortes, já se vão
aí mais de vinte anos – nós já sabíamos que aquele
óleo poderia ser destinado ao uso combustível, só que
era como se queimar ouro. Então, há uma questão de
economicidade.
Agora, ouvimos falar no biodiesel, no óleo de
mamona. Senador Jonas Pinheiro – e V. Exª é o homem da agricultura nesta Casa, é o nosso orgulho do
PFL em matéria de agricultura –, V. Exª deve saber,
como eu sei, que a mamona produz o óleo de rícino.
O produto da prensagem da amêndoa da mamona
é o óleo de rícino, que é um laxativo. É um óleo de
altíssima qualidade, de onde se pode obter ﬂuido de
freio para aeronaves. É ouro sobre azul. Quando eu
era Governador do meu Estado, eu já tinha projeto de
produção de mamona com o óleo endereçado a usos
ﬁníssimos, como, por exemplo, a produção de ﬂuido
de freio para aeronaves, envasadas em latinhas que
custavam uma “nota preta”.
Muito bem. Óleo de rícino é um dos produtos da
mamona. Mamona que incorpora, Senador Mão Santa,
energia do sol. A planta, pela fotossíntese, incorpora
a energia solar com os nutrientes do solo e produz o
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caule e a fruta ou a amêndoa de que se produz o óleo
que é energia. Energia tirada de onde? Do sol e da
terra. Só que, ao tirar energia da terra, exaure o solo.
Um dos problemas da cultura da mamona é a rápida
exaustão do solo; rapidamente o solo ﬁca imprestável,
porque a cultura da mamona é “exaurente”.
E aí entra a demagogia do programa do biodiesel.
Sou favorável ao biodiesel? Claro que sim. Sou favorável ao programa do álcool? Claro que sim. Começou
há trinta anos, quarenta anos nas culturas extensivas
da cana-de-açúcar e, hoje, o Brasil é detentor de alta
tecnologia na produção de álcool, com alto índice de
produtividade, e desenvolveu de forma singular no
mundo o motor conversível para gasolina ou álcool
automaticamente. Chegou a esse ponto. No mundo só
quem tem isso é o Brasil – e começou lá atrás.
Só que a cultura da cana-de-açúcar não é “exaurente” do solo; é uma vocação natural do Brasil; é uma
coisa conquistada, completamente diferente da cultura
da oleaginosa. A oleaginosa é “exaurente” do solo, e
o produto – o óleo vegetal – é caro, porque é comestível. Senador Marco Maciel, V. Exª come óleo diesel?
Mas come óleo de babaçu, come óleo de milho, come
o óleo das oleaginosas, que é muito caro. E não se
pode, para iludir a opinião pública, vender gato por
lebre. E estão vendendo.
Senador Garibaldi Alves Filho, o biodiesel, nas
palavras do Presidente Lula, é a salvação da lavoura,
para os incautos. Eu desejo muitíssimo, muitíssimo a
auto-suﬁciência do Brasil em derivados de petróleo ou
a sua suplantação pelo biodiesel...
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador
José Agripino...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Já lhe
concederei o aparte. Peço apenas um minuto.
Mas não se venha vender gato por lebre; não se
venha dizer que a produção de mamona é a solução
para o Brasil, que vamos entregar ao pequeno proprietário... Que pequeno proprietário será capaz de ter uma
usina de biodiesel? Isso cabe na cabeça de alguém?
Dizem que a mamona plantada vai resolver o problema do agricultor. O produtor plantará um, dois anos;
depois, a terra não prestará para nada mais, a menos
que se incorpore ao solo um mundo de nutrientes químicos que custam uma nota; um mundo de microelementos, de NPK, que custam uma nota! Vamos falar
a verdade! Vamos vender as coisas como elas podem
ser vendidas e não vender ilusões.
Ouço, com muito prazer, o Senador Heráclito
Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador, V
. Exª está fazendo um discurso próprio de um cientista que domina a matéria. Só ﬁquei preocupado com a
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comparação que fez com outros óleos também vegetais
e que são comestíveis. Isso é para não induzir ninguém
a tentar ingerir a mamona, que é um purgante...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – É laxativo.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – É um laxativo
terrível. Ainda hoje me pergunto o que aconteceu com
o Governador do Paraná, Roberto Requião, quando o
Presidente Lula lhe deu uma mão cheia de caroços de
mamona e ele pôs na boca. Com metade daquilo, uma
mãe pobre resolve o problema de preguiça intestinal
do seu ﬁlho. O Governador, coitado, inadvertidamente,
porque o Paraná não tem mamona, disse até que era
gostoso. Se ele mastigasse aquilo, queimaria a boca.
Não entendi se o ocorrido foi por falha ou maldade
do cerimonial, porque o PT faz aliança com todo o
mundo, mas, quando se aproxima a eleição, quer ver
a desgraça do aliado. Não sei o que quiseram fazer
com o Governador, ex-colega nosso, empurrando-lhe
aquela mãozada de sementes de mamona. Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento que faz. Esse projeto
da mamona, que foi inaugurado no Piauí com muita
festa, está dando com o burro n’água. V. Exª disse
muito bem que a mamona nasce em monturo. Se um
pássaro ou alguém jogar um caroço em um monte de
lixo, a planta nascerá.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O lixo é
fértil, é matéria orgânica.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Castiga o
solo no segundo ou no terceiro ano. Lá, já está dando
fungo. E há um problema ainda mais grave: o produtor
que para lá foi, o dono do projeto – o Senador Alberto
Silva já denunciou isso na tribuna –, está querendo
pagar uma merreca pelo litro da mamona, se não me
engano R$0,60, o que não resolve, de maneira alguma, o problema. Penso que temos alternativas mais
sérias, mais viáveis e menos nobres para o biodiesel.
Parabéns a V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Senador
Heráclito Fortes, obrigado pela contribuição. V. Exª me
enseja a fazer algumas considerações, e já concederei
um aparte ao Senador Mão Santa: quanto custa um litro
de óleo de babaçu, que é óleo de coco? Quanto custa,
no mercado, um litro de óleo de rícino, que é óleo de
mamona? Quanto custa um litro do óleo de milho, que
é também uma oleaginosa? A dona de casa sabe. E
quanto é que custa um litro de óleo diesel?
Tudo é uma questão de economicidade. Não
vamos enganar a Humanidade com uma expectativa,
como se o óleo biodiesel fosse a salvação da lavoura.
Existe uma coisa chamada economicidade, que é o
que comanda o mundo. Não adianta querer-se transformar um litro de óleo de coco babaçu, que pode ser
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vendido por três, num litro de biodiesel, que vende por
um. Não há, no mundo, quem se volte para essa atividade, além de haver problema de ordem técnica. A
mamona, claro, era uma maravilha. Já tentei a mamona. Era uma maravilha plantar a mamona por um, dois,
três, quatro ou cinco anos, ter um custo de produção
compatível com o preço de venda do litro de biodiesel
e não acontecer nada com o solo, mas não é isso que
acontece. Planta-se no primeiro ano e a produtividade é
uma; no segundo ano, se não se gastar muito dinheiro
com adubo, a produção vai lá para baixo; no terceiro,
mais para baixo ainda. E cadê o sucesso econômico
do projeto? Ficou na conversa ﬁada de Lula.
Essa estória não pode ser uma reedição do Primeiro Emprego, que ﬁcou somente no enunciado e na
manchete de jornal. É para isso que quero chamar a
atenção do Senado, numa hora em que o Presidente
está no Piauí deitando falação e tentando vender ilusões. Se é para viabilizar o biodiesel, vamos todos somar para tentar fazê-lo, mas falando a verdade e, sob o
ponto de vista técnico, falando igualmente a verdade.
Ouço, com prazer, o Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador José
Agripino, aprendi com o meu professor de cirurgia que
a ignorância é audaciosa. Estou orgulhoso de ver V. Exª
na tribuna, porque sou orgulhoso de ser do Nordeste. O
Nordeste não é a ignorância dos que estiveram aí, do
Presidente Lula e do Severino. Sou professor de Biologia, que engloba Zoologia e Botânica, mas V. Exª é
engenheiro e mostrou competência. Dizem que a Bíblia
é um dos livros mais lidos e, depois, o Dom Quixote
de La Mancha, de Cervantes. O personagem principal,
para premiar o seu companheiro Sancho Pança, Senador João Batista Motta, dá-lhe a ilha de Barataria para
governar. Aí, ele diz: “Mas governar? Eu sou ignorante.”.
Ele lhe diz: “Mas é temente a Deus e isso é uma sabedoria.”. Tendo sabedoria, foi levando as coisas, até que
se saiu bem. Não vejo que Lula tema a Deus, porque
um padre disse que ele não é católico, é caótico. E aí
está esse programa, uma panacéia que não traduz a
verdade, porque de produção todos sabemos o mínimo. Henry Ford disse que se deve produzir em maior
quantidade, com menor custo e em menos tempo. É o
que V. Exª citou: economicidade e viabilidade. Assim,
vou dizer ao PFL que o Brasil precisa de democracia.
O Partido de V. Exª, que sempre foi meu adversário no
Piauí, adversário duro, quero dar o testemunho, cresceu na Oposição. Ele garantiu a democracia. Por sua
presença, por V. Exª ter sido Líder aqui, ele cresceu
no Brasil, no Nordeste, no Piauí, com Heráclito Fortes.
Então, o Partido de V. Exª deve participar do banquete
da democracia. Se não deu certo o candidato do Rio
de Janeiro, isso faz parte. Tiradentes não deu certo
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e apareceu Dom Pedro I. V. Exª deve ser candidato a
Presidente da República. Busque um sulista, como o
Senador Romeu Tuma, e faça a chapa, porque V. Exª
tem essa experiência. V. Exª, sobretudo, começa mostrando ao Brasil que o Nordeste tem sabedoria e tem
competência, as quais V. Exª representa.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Comovido, agradeço a manifestação sincera do Senador Mão
Santa, um permanente freqüentador dos microfones
do Senado Federal, uma voz vigilante, independente,
que tem prestígio no seu Estado e que me honra sempre com seus apartes. Agradeço a generosidade das
palavras e a substância do aparte.
Quero dizer a V. Exª, Senador Mão Santa, e aos
Senadores que nos ouvem, que meu alerta não é
uma manifestação contra o biodiesel. Não me levem,
por hipótese alguma, como detentor de uma posição
contra o programa do biodiesel. Agora, engenheiro
que sou, com os conhecimentos modestos que tenho,
mas que são suﬁcientes para emitir uma opinião, não
vou permitir venda de ilusões. Ah, essa não! Que Lula
queira iludir a opinião pública com perspectivas como
as PPPs, como o Programa Primeiro Emprego, como
tudo que ele prometeu – dobrar o salário-mínimo em
quatro anos e gerar 10 milhões de empregos –, isso
eu não vou permitir. É minha obrigação constitucional
e a de quem exerce a Oposição fazer uma avaliação
madura, lúcida, procurando ser tecnicamente correto,
para que as pessoas possam fazer a sua própria avaliação dos fatos, sem engolir gato por lebre.
Há uma coisa chamada economicidade.
Senador Jonas Pinheiro, o subsídio agrícola, no
Brasil, é coisa do passado, praticamente não existe
mais. Quando se planta uma oleaginosa como a mamona, há uma produtividade; no segundo ano, ela é
menor; no terceiro, ainda menor; e vão-se aumentando
os custos de produção. O preço do óleo diesel a gente
sabe qual é. O preço de venda de um óleo para substituir óleo diesel tem de ser compatível ao dele.
Só havia dois caminhos: ou se planta para ter
prejuízo, o que é inviável, ou se planta para, com o
subsídio agrícola, ter sustentação na sua atividade, a
não ser que o Governo queira condenar o agricultor que
plantar mamona a morrer de fome no segundo ano; a
não ser que seja mais uma perversidade.
Como não há subsídio agrícola aqui, como em
outros países do mundo, o prêmio para a produção ou
o prêmio para a produção daquilo que seja de interesse nacional, se se insistir numa coisa que seja economicamente inviável, ou se está blefando para o País,
ou se está enganando pessoas ou condenando-as a
plantar e quebrar.
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Ouço, com muito prazer, com a permissão do Presidente, o último aparte do Senador Jonas Pinheiro.
O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Prezado Líder
José Agripino, estou prestando atenção ao discurso que
profere V. Exª e lembrando-me da discussão acerca do
projeto do biodiesel. À época, perguntei se queriam um
programa social ou um programa econômico. Se for
um programa social, que venha a dar subsídio para se
fazer biodiesel da mamona, que o façam, mas como
um programa social! O Relator, nosso companheiro,
Senador Edison Lobão, por orientação do Governo,
naquela oportunidade, só queria que ﬁzessem biodiesel da mamona ou de alguma outra oleaginosa no
Nordeste, ao passo que o Senador Osmar Dias e eu
queríamos que fosse também permitido fazer biodiesel,
pelo Brasil afora, de outros produtos, como, por exemplo, da soja, que está muito barata, que tem um preço
para fazer biodiesel muito bom e que é de interesse
de todo o Brasil. Em Mato Grosso, estamos desenvolvendo experiências salutares nesse particular. Hoje,
não estamos mais falando em biodiesel, mas estamos
partindo para o biocombustível. Estamos construindo
uma usina com capacidade para 56 milhões de litros
de biocombustível, obtido principalmente do sebo dos
animais, que se joga fora. Não havia o que fazer com
esse sebo, mas vamos usá-lo, Senador Mão Santa. O
sebo terá um valor extraordinário dentro do Estado de
Mato Grosso, Estado vizinho, porque serão juntados
todos para, numa indústria, produzir o biocombustível.
Portanto, não vamos usar nem o diesel; o biocombustível será hoje econômico para nós, porque estamos
usando uma matéria-prima que é desprezível atualmente. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – V. Exª enriquece tremendamente meu pronunciamento, que já
encerro, Sr. Presidente.
Veja V. Exª: o sabão é feito com algum tipo de
óleo vegetal, mas a matéria-prima é sebo. Quanto é
que custa o quilo de sabão? É muito mais barato do
que um litro de diesel! V. Exª é do Mato Grosso, que,
em minha opinião, é a maior fronteira agrícola do Brasil
nos tempos modernos, pois é a que mais cresce na
produção de algodão, a que mais cresce na produção
de milho, a que mais cresce na produção de soja. V.
Exª fala não em biodiesel, mas em biocombustível. V.
Exª é de um Estado que tem um dos maiores rebanhos
bovinos do Brasil, crescendo francamente, com abatedouros que produzem carne e sebo. O sebo pode ter o
destino A, B ou C. Talvez um dos destinos, para pegar o
mercado do sebo decorrente de sua atividade pecuária,
seja a transformação do sebo bovino em biocombustível, para aproveitar uma sobra, um subproduto. V. Exª
é do Mato Grosso, onde se produzem muito milho e
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muita soja, e V. Exª não está falando de biodiesel nem
de soja, nem de milho, porque V. Exª é de um Estado
onde se trabalha para obter lucro. V. Exª é de um Estado onde a economicidade ponteia as ações, onde a
viabilidade econômica ponteia e norteia as ações empresariais com sucesso e com capacidade de êxito. O
depoimento de V. Exª é precioso. Em seu Estado – e
o que disse V. Exª engloba tudo o que eu quis dizer –,
onde se produzem soja, milho e carne, em vez de se
tentar a inexeqüível, na visão empresarial local, atividade do biodiesel, está-se fazendo o biocombustível
com o subproduto da sua atividade.
Repito: não estou contra o Programa do Biodiesel,
mas não vou permitir, com os argumentos que eu tenha,
que se vendam ilusões ao pequeno produtor, conduzindo-o a criar sonhos que não se vão concretizar.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Concedo a palavra ao nobre Senador Sibá
Machado, do PT, por cessão do Senador Juvêncio da
Fonseca, do PSDB. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na realidade, em princípio,
eu falaria sobre um determinado assunto, mas, infelizmente, são tantos os assuntos a serem tratados no diaa-dia deste governo, que temos diﬁculdade de escolher
os temas sobre os quais vamos discorrer aqui.
O Presidente Lula, ontem, esteve em Recife para
reinaugurar o Aeroporto Internacional dos Guararapes
– Gilberto Freyre, o principal Aeroporto do Estado. Como
era antigo, o Aeroporto passou por uma ampliação,
por uma ampla modernização, por sinal iniciada no
Governo Fernando Henrique Cardoso. O Aeroporto foi
inaugurado em julho de 2004, inclusive com a presença do Presidente Lula. Na realidade, o Presidente foi
a Recife para um programa completamente eleitoral,
Senador Heráclito Fortes. No Piauí, o Presidente foi
inaugurar uma pedra fundamental! Tudo bem. Pedra
fundamental se inaugurava no passado, mas vamos
inaugurar uma pedra fundamental, porque é importante. Mas, em Recife, não havia inauguração alguma,
porque o Aeroporto já havia sido inaugurado e estava
funcionando com toda a sua capacidade, sem nenhum
problema. Mas, como o Presidente não tem nada para
inaugurar lá – porque todas as obras federais foram
paralisadas –, ele foi fazer sua campanha e reinaugurar o Aeroporto dos Guararapes, em Recife.
Ocorre que o Governador Jarbas Vasconcelos
anunciou, durante toda a semana, que não iria à inauguração. Qual a razão de um Governador importante
como o Governador Jarbas Vasconcelos se recusar a
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ir a uma inauguração com a presença do Presidente
da República? Sr. Presidente, eram duas as razões.
Em primeiro lugar, porque se tratava de uma inauguração ﬁctícia, uma inauguração irreal; portanto, o Governador ﬁcaria constrangido em estar presente, em
ir a essa inauguração, que, na realidade, não existia,
foi feita apenas para formar palanque com o dinheiro
público. Em segundo lugar, porque, todas as vezes que
o Presidente foi a Pernambuco – foi uma vez a Garanhuns e, agora, a Suape para anunciar a questão da
reﬁnaria –, sempre se formou uma claque de petistas,
levada pelo Partido, para vaiar os não-membros do
Governo Lula. E o não-membro do Governo Lula, Senador Mão Santa, o mais importante, é o Governador,
que, portanto, levaria as vaias. Inclusive, em Suape,
em seu discurso de cinco minutos, S. Exª foi vaiado
nove vezes por essa claque paga para acompanhar o
Presidente aonde quer que ele vá e para vaiar os que
não concordam com o que ele está fazendo.
Ontem, Lula visitou cinco cidades em apenas um
dia, mobilizando os aliados, todos com bandeirinha na
mão. Isso, Senador Mão Santa, é ritmo de campanha
eleitoral – V. Exª sabe disso, pois já foi candidato muitas vezes. Quando se é do Governo – Ministro, Secretário, Presidente, Governador –, sabe-se que o ritmo
de viagem de inaugurações é um, no sentido de fazer
o que o Governo tem de fazer. Mas não é o caso. Trata-se de ritmo de campanha política, com visita a até
dez Municípios em um dia! Senadora Heloísa Helena,
V. Exª deve ter feito isso muitas vezes.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) (Fora do
microfone) – Mas sem avião! Fui de carro, no meio
de buracos.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Só que, no
caso da Senadora Heloísa, segundo S. Exª, isso não
era feito com tanta mordomia e não era pago pelo
Governo.
O Presidente também declarou, ontem, que, desde o Descobrimento, ninguém fazia tanto pelos pobres
quanto ele. Portanto, considera-se mais importante
do que D. Helder, do que Celso Furtado ou do que
outros grandes líderes do Nordeste, tantos ex-Governadores e homens públicos, que trabalharam em prol
do Nordeste!
Na realidade, o Presidente Lula já foi condenado
a uma multa, pela Justiça Eleitoral, por fazer campanha
fora de época. Isso é coisa grave, porque está-se dando
mau exemplo em todos as atividades. O Presidente da
República deve dar o exemplo, não pela palavra, mas
pela ação, pelo que faz. Ora, se é proibido fazer campanha fora de época e se o Presidente é o primeiro a
fazê-la, é evidente que os outros partidos e os outros
candidatos vão ter que fazer campanha também. Isso
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signiﬁca um desprestígio para a democracia, porque
a democracia é o regime das leis. Então, tem que ser
aprovada a lei naquele momento em que se está.
O Presidente Lula, a qualquer momento, tendo
em vista que não está cumprindo a lei, pode se tornar
inelegível; aí vai dizer que está sendo perseguido pela
Justiça e vão aparecer aqueles que falam nessa justiça.
Portanto, é preciso dizer logo isso, que, na realidade,
se o Presidente Lula quiser efetivamente ser candidato
à reeleição, como quer, deve parar de fazer campanha
agora e deve seguir a lei, que só autoriza a campanha
a partir da convenção partidária, em julho.
Outro assunto, Sr. Presidente, é em relação à
questão da crise do álcool. É muito interessante a
decisão do Governo. Os jornais de hoje estampam
em suas manchetes que mais uma crise se avizinha.
Trata-se do aumento abusivo do preço do álcool combustível, com o conseqüente aumento de outras fontes
de abastecimento, como a gasolina. Por que o álcool
está subindo, Senador José Agripino, V. Exª que é engenheiro? O álcool está subindo porque há mais demanda que oferta. Como está faltando o álcool, ele,
como qualquer produto – chuchu, tomate, qualquer um
– que tenha mais demanda que oferta, evidentemente
terá aumento no seu preço. É por conta disso que o
álcool está subindo.
Qual foi a atitude que o Governo Lula tomou? Na
verdade, o Governo deveria saber disso com antecedência. Mas, dada a inabilidade em lidar com posições
divergentes e a incapacidade de garantir a redução
do preço, que vem subindo muito nos últimos meses,
o Executivo fez a opção menos recomendável para a
população, que é a diminuição do percentual de álcool
adicionado à gasolina. Esse percentual pode variar de
25% a 20%, e até menos. Mas, na realidade, ele é usado
como instrumento de política para garantir os estoques,
entre 20% e 25%. Segundo o Ministério da Agricultura
e Produção, o percentual do álcool será reduzido de
25% para 20%. Essa decisão, além do impacto sobre
o índice de poluição nas grandes cidades, deverá redundar no aumento do preço da gasolina de até 2,7%
nos postos de abastecimento. Isto é, a gasolina é o
combustível mais utilizado pela população. A pretexto de diminuir o preço do álcool – que até agora não
está comprovado que isso vai acontecer–, o Governo
toma uma medida que aumenta o preço da gasolina.
Parece até engraçado, e não entendo por que disso.
Se fosse para diminuir o preço do álcool, na verdade,
o preço da gasolina deveria diminuir. Como o álcool é
mais barato que a gasolina, quando se têm 100% de
combustível em uma bomba, ao diminuir 5% do álcool,
Senador Sibá Machado, vai ter que aumentar 5% na
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gasolina. Como a gasolina é mais cara, na verdade,
ela vai ﬁcar mais cara.
É uma solução difícil de entender.
Por exemplo, nós, em Pernambuco, somos produtores de álcool. Teoricamente, também não queremos
que o preço do álcool atinja níveis que a população
não possa pagar. Quando digo nós, quero dizer o Estado, e não eu; eu não produzo um litro de nada. Então, baixa-se o preço do álcool; se o preço do álcool
baixar, não vai interferir no principal consumo, que é
o consumo da gasolina, que aumentou 2,7%. Nós já
sabemos que essa é a gasolina cara.
Como o Governo pode resolver isso? A maneira
certa de resolver seria diminuindo a Cide. Toda vez que
um brasileiro compra um litro de gasolina, ele paga,
se não me engano, R$0,52 de Cide. O que deveria
acontecer? Durante esse período em que fosse valer
20% de álcool na gasolina, em vez de 25%, deveria
ser diminuída proporcionalmente a Cide, para que a
gasolina ﬁcasse com o mesmo preço.
Essa é a sugestão que faço aqui. Se há necessidade de diminuir o percentual de álcool para equilibrar
a oferta e a demanda, que se diminua. Esse é um instrumento que o Governo tem. Mas a Cide, quando foi
criada, ela também era – e é – um instrumento para
fazer esse equilíbrio.
Concedo um aparte ao Senador Sibá Machado.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador
José Jorge, ouvi V. Exª com muita atenção e quero aqui,
de maneira bastante tranqüila, colocar uma opinião
sobre o tema. Acredito que, com todos esses problemas, se se vai permitir aumento no álcool ou na própria
gasolina, para fazer a compensação, esse é um mal
necessário. Por que chamo de mal necessário? Porque
mostra que é uma tecnologia viável. Acho que agora,
deﬁnitivamente, o combustível vegetal no Brasil está
consolidado, e o rumo é a expansão. Agora, o Governo chama para negociação. Há, no meu entendimento,
duas direções para a produção da cana-de-açúcar: o
álcool e o açúcar. A desoneração obtida a partir daquele conﬂito na OMC com a Europa apresentou mais
um ﬁlão de negócios no tocante ao açúcar, de forma
que esse produto acaba sendo um grande competidor
do álcool. Assim, hoje a capacidade produtiva para
atender a esses dois produtos no Brasil começa a
se apresentar pequena. E ainda se entrarem aquelas
empresas americanas que têm demonstrado interesse
em levar essa matriz de combustível mais em frente,
certamente teremos aí uma corrida maluca pelo álcool. Neste momento, tem que haver sensatez de ambas
as partes. O Governo está colocando que não pode
haver prejuízo no abastecimento nacional, não pode
haver o prejuízo de acréscimo de preços exorbitantes
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– e deve haver, no meu entendimento, uma política de
incentivo à expansão desse produto. Aí quero até lembrar que a matriz do biodiesel, em que pesem muitas
visões diferentes, pode vir também no complemento
de redução do óleo diesel. E, nessa redução, podemos
ter a Petrobras nos avisando que teremos autonomia
de abastecimento a partir do ano que vem...
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Auto-suﬁciência.
O Sr. Siba Machado (Bloco/PT – AC) – ... a autosuﬁciência. Teremos aí, no meu entendimento, uma
queda de preço num futuro breve. É por isso que eu
dizia a V. Exª que considero um mal necessário, porque
é uma tecnologia posta, uma tecnologia aceita, que
avança em mercado e só precisa que encontremos a
saída adequada do abastecimento para não ﬁcarmos
submetidos à história de que, quando a demanda aumenta, o preço sobe consecutivamente, deixando o
Governo numa situação que inevitavelmente levaria
qualquer governo a tomar uma postura como essa que
foi tomada pelo Ministro Silas Rondeau.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Na realidade,
o Governo não pode revogar a lei da oferta e da procura. É ela que determina o preço de qualquer produto,
inclusive do álcool. Então, o preço está subindo porque
há mais demanda que oferta.
Agora, o que o Governo pode, diminuindo o preço, diminuindo o percentual de álcool na gasolina, é
diminuir a demanda por álcool. É uma atitude correta,
só que ela tem que ser complementada. O que é até
engraçado é que isso gera um aumento na gasolina
relativamente grande, de quase 3%. A maneira de
equilibrar isso é utilizando a Cide, que foi criada exatamente para que isso fosse realizado.
No caso do diesel, o fato de você ser auto-suﬁciente não quer dizer que vai ser auto-suﬁciente em
diesel, porque dele somos importadores. Quando se
fala dessa auto-suﬁciência é uma auto-suﬁciência ﬁnanceira. Quer dizer, o que se vai exportar de gasolina,
como somos exportadores, ou o que vamos exportar
de petróleo, que também exportamos e importamos,
esse equilíbrio ﬁnanceiro é que a Petrobras vai ter,
mas não a auto-suﬁciência em diesel, que ainda está
bastante distante. Sabe-se que aqui o consumo de diesel é alto, porque todo o sistema de transporte utiliza
esse combustível.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Permiteme V. Exª um aparte?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Ouço o aparte
do Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Senador
José Jorge, gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento propício, necessário neste momento em que há
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uma discussão e uma grita na sociedade. E uma grita fundada e legítima, daqueles que sempre pagam a
conta, que é a classe média baixa, que compraram,
eufóricos, o tal do carro ﬂex, à prestação, quem sabe
sacriﬁcando até o orçamento familiar, na tentativa de
buscar conforto para ele e para a família, e estão se
sentindo traídos neste momento. Então, o debate que
V. Exª traz à tona signiﬁca muito, até porque é necessário – e aí usando um termo do Senador Sibá – que
haja equilíbrio, bom senso de ambas as partes e que o
Governo saiba, com muita sabedoria, interferir e gerir
este momento, porque os mesmos, que sempre pagaram a conta, são os prejudicados agora: os traídos que
compraram esse carro ﬂex e hoje têm pleno entendimento de que ﬁzeram investimento por nada e para o
seu próprio prejuízo. Então, é preciso que haja essa
visão de entendimento, que a intervenção do Governo seja carregada de muita sabedoria, com proteção
a esses que pagaram a conta sempre e vão continuar
pagando se não houver esse tipo de comportamento.
Por isso, cumprimento V. Exª pelo debate e pela sua
maneira clara e técnica, como o faz em todos os temas
de que é profundamente conhecedor.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obrigado. Acho que V. Exª tem razão. Agora, há um aspecto
novo em relação ao consumidor que V. Exª destacou:
na verdade, com o preço do álcool subindo, estavam
sendo prejudicados consumidores que utilizavam álcool no carro ﬂex ou que utilizavam só o álcool. Então,
esses estavam sendo prejudicados. Evidentemente,
no momento em que o Governo diminui o percentual
de álcool na gasolina quer exatamente fazer o equilíbrio entre a oferta e a demanda para ver se o preço
pára de subir – não sabemos se vai parar, mas está
sendo buscado o equilíbrio. Por outro lado, Srªs e Srs.
Senadores, isso gerou aumento na gasolina, porque
até agora o preço da gasolina estava ﬁxado de acordo
com o mercado internacional, mesmo porque o álcool é
mais barato do que a gasolina. Isso gerou um aumento de 2,7% na gasolina para solucionar a questão do
álcool. Isso é um absurdo. Na verdade, a diminuição
do percentual de álcool na gasolina requer uma medida complementar; ou seja, diminuir o valor da Cide
para equilibrar o preço da gasolina até que se volte a
colocar novamente 25% na mistura.
Assim, é isto que peço ao Governo: que tome
uma medida completa, diminuindo o percentual de álcool para equilibrar a oferta e a demanda e diminua a
Cide, para que a gasolina não suba na proporção da
diminuição da mistura.
Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador
Antonio Carlos Magalhães por cinco minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Excelência.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, da tribuna deste Senado, ﬁz acusações graves ao Tribunal de
Justiça da Bahia. Ratiﬁco. Não é retiﬁco. Ratiﬁco, ainda
com situação muito pior. Houve uma reunião do Conselho Nacional de Justiça para tomar conhecimento
de uma denúncia da OAB contra o Tribunal da Bahia.
Lá, as coisas mais graves ocorrem. Como salientei da
tribuna, inclusive, partes dão anéis e relógios de brilhantes a magistradas. Uma delas, inclusive, escreveu
uma carta recusando o mimo que uma das partes lhe
oferecia, o Sr. Fernando Frank, tudo com nomes.
Agora, porém, o presidente do Tribunal Eleitoral,
que foi presidente do Tribunal de Justiça, quem manda
nos dois tribunais, o Sr. Desembargador Dutra Cintra,
continua a fazer das suas ações nocivas, desrespeitando o cargo que exerce de uma maneira que não quero
salientar neste Plenário, porque seria vergonhoso não
para a Justiça da Bahia, mas para o próprio Estado.
A comissão do Conselho Nacional de Justiça que
visitará a Bahia não poderá deixar de olhar o número
de parentes do Sr. Dutra Cintra em todos os tribunais,
bem como a presença de majores e capitães da Polícia
Militar da Bahia a seu serviço, coisa que, aliás, acho
errada. Até mesmo em relação ao Governador, acho
errado. O Sr. Dutra Cintra dispõe de 18 soldados à sua
ordem, o que é também errado – o Tribunal Superior
Eleitoral proibiu que isso fosse feito e deu verbas ao
Tribunal Regional Eleitoral para contratar seguranças
para o próprio tribunal.
Desse modo, estou advertindo, chamando a atenção dos eminentes conselheiros – e há conselheiros
muito brilhantes em quem votamos aqui, que poderão
ir à Bahia; certamente, o Presidente Nelson Jobim irá
à Bahia com o Corregedor Pádua Ribeiro – para que
vejam essas coisas, que não façam apenas um exame
muito leve, de que falta desembargador, ou que deve
ganhar mais ou menos; aliás, eles ganham muito mais
do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso,
aliás, existe, em muitas partes do Brasil; até mesmo
os Estados mais pobres pagam mais aos desembargadores para poderem fazer coisas que não devem,
que a sociedade não aceita, e a Justiça faz.
Portanto, o meu protesto, neste instante, não chega a ser um protesto. É uma advertência. Advirto, com
todo o respeito, o Conselho Nacional de Justiça, para
que, ao visitar a Bahia, cumpra os seus deveres, principalmente em relação ao dono do Tribunal de Justiça
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e presidente do Superior Tribunal Eleitoral, que tem, no
tribunal, cunhados, irmãs, tudo isso, inclusive julgando processos dos Municípios do interior. Daí por que,
muitas vezes, as sentenças aqui são reformadas, por
culpa justamente do Sr. Dutra Cintra, que é o dono do
tribunal, seja o de Justiça, seja o Eleitoral.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Muito obrigado. Peço desculpas a V. Exª pelo
tempo que excedi.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta – PSDB
– ES) – Muito obrigado, Senador Antonio Carlos Magalhães, sempre oportuno, preciso e atento quanto aos
assuntos da Bahia e do País.
Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena,
como Líder do P-SOL, por 20 minutos.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, farei algumas breves considerações
sobre a brutal transferência de renda que acontece no
Brasil, dos assalariados e do setor produtivo para o
setor ﬁnanceiro. Não é à toa que os bancos do Brasil
comemoram hoje os maiores lucros da história dos
bancos em toda a América Latina.
Antes, porém, não poderia deixar de falar sobre
a passagem de Lula em Alagoas. É evidente – já tive
oportunidade de aqui dizer – que todo dinheiro que
vai para Alagoas é muito bem-vindo. Tomara que vá
muito dinheiro para Alagoas, para a interiorização da
universidade, para o saneamento, para a educação,
para todos as áreas.
É claro que todos sabemos como acontece a liberação de recursos: és da base de bajulação, terás
o recurso liberado. Quando não aceitas a etiqueta na
testa dizendo qual é o teu preço, tuas emendas jamais
serão liberadas.
Faz parte. O FHC fazia, o Lula faz. Infelizmente,
haja Engov, Plasil e outros antieméticos para nos fazer
agüentar a mesma metodologia do balcão de negócios
sujos e da promiscuidade Palácio do Planalto/Congresso Nacional.
Registro aqui – é claro que só alguns estudos
no campo antropológico-político-escatológico poderão
deﬁnir o que aconteceu lá – que o mais impressionante é que o Presidente Lula fez um discurso contra a
elite, mas estava ao lado da elite. Pode um negócio
desses? Lá em Alagoas foi assim. O maior exemplo
do proﬁssionalismo vulgar da política foi dado ontem
lá, porque ele fez um discurso dizendo que estava ao
lado dos pobres e contra a elite, mas a elite alagoana, dos usineiros aos parasitas políticos, estava no
palanque dele, sendo elogiada por ele – realmente,
só Freud explica! O mais rico homem de Alagoas, o
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mais importante usineiro de Alagoas, os conhecidos
arrombadores dos cofres públicos de Alagoas estavam
sendo elogiados pelo Presidente Lula, e ele fazendo
discurso contra a elite! É por isso que o povo odeia
político! Nem Freud explica um negócio desses, só os
grandes tratados do proﬁssionalismo vulgar da política
poderiam ser capazes de explicar essas coisas.
Vou falar hoje, especialmente, Sr. Presidente,
Srªs. e Srs. Senadores, sobre o lucro dos bancos. Claro
que sabem todos exatamente o que eu acho do mercado ﬁnanceiro, dessa suposta soﬁsticação técnica
do povo do mercado, que ﬁnge soﬁsticação técnica,
mas funciona na malandragem: os boatos, os bandos,
as correrias, essas coisas que fazem parte do mundo
do mercado ﬁnanceiro. Que os parasitas sem pátria
do mercado ﬁnanceiro lá estejam para desestruturar
parques produtivos, destruir nações, eu até entendo,
isso faz parte do capitalismo. O que para mim é muito
difícil compreender – quer dizer, eu até compreendo,
mas não aceito – é que a maior, mais brutal e mais
voraz transferência de renda dos assalariados e do
setor produtivo para o capital ﬁnanceiro se dê exatamente no governo do Presidente Lula. Isso para mim
é impressionante.
É impressionante para mim que o Bradesco hoje
esteja batendo o recorde que já havia estabelecido no
ano passado, no governo do Presidente Lula: obteve
lucro líquido de R$ 5,514 bilhões, um lucro 80% maior
em relação ao lucro recorde que havia obtido no ano
passado. Aliás, esse lucro do Bradesco de hoje é o
maior da história entre os bancos de capital aberto
na história da América Latina. Na história da América Latina, estamos vendo agora, no governo Lula
– em função da ortodoxia monetária, em função do
servilismo ao capital ﬁnanceiro, em função da transferência de renda pérﬁda, covarde e infame do setor
produtivo e dos assalariados para o capital ﬁnanceiro
–, o maior lucro.
O aumento da carga tributária, como já vimos, é
mais sentido pelas classes pobres. Sabemos todos nós
que, como 63% dos tributos incidem sobre consumo,
são os pobres e favelados que mais os sentem. Pode
um negócio desse? O favelado, o mais simples trabalhador do País, o mais simples dos favelados paga
mais imposto do que um senador ou um banqueiro:
25%. Quando um pobre favelado consegue comprar
um pacotinho de macarrão, ele está pagando 25% de
imposto. Como mais de 65% da carga tributária incide
sobre o consumo, quem mais paga imposto no país é
o pobre, o favelado, o assalariado. O mais pobre paga
mais imposto.
O setor produtivo, que produz, paga imposto, dinamiza a economia local, gera renda, gera emprego,
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paga muito mais do que o setor ﬁnanceiro. Como se já
não bastasse essa política de ortodoxia monetária, de
juros altos, agora estão, cada vez mais, desonerando
esse setor; nenhum outro governo desonerou mais o
capital ﬁnanceiro, possibilitou mais ganhos ao capital
ﬁnanceiro do que o governo Lula. Isso é realmente
impressionante.
O Ministro Malan deve rir muito de mim hoje.
Não foram poucas as brigas que tive com ele e com
Armínio Fraga quando eu era líder do PT e líder da
oposição ao Governo Fernando Henrique... Realmente,
eles hoje devem debochar muito da memória que têm,
porque foi justamente no governo Lula que se conseguiu aprofundar o projeto neoliberal infame iniciado
pelo governo passado.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a única
pergunta que tem de ser respondida pelo governo é:
quem é que paga? Quem é que paga esses lucros
do setor ﬁnanceiro? Quem paga é a população mais
pobre do País, porque o setor empresarial ainda tem
para quem repassar aumentos para compensar o aumento da carga tributária e para garantir a sua taxa
de lucro. Diante de um aumento da carga tributária, o
setor produtivo, para viabilizar a manutenção de sua
faixa de lucro, demite ou precariza as relações de trabalho, demite ou aumenta a carga horária dos que ﬁcam; desemprega ou repassa custos para o preço da
mercadoria, combalindo o já combalido orçamento doméstico da classe média e das populações mais pobres
do País. Alternativamente, aplica no setor ﬁnanceiro.
Claro, porque com uma política dessas, de capitalismo
sem risco, é melhor investir no mercado ﬁnanceiro do
que se submeter à demanda que pode não existir, às
intempéries climáticas no campo ou na cidade. É muito
mais tranqüilo investir como capital ﬁnanceiro, investir
no mercado, em vez de se submeter às regras e aos
riscos do mercado investindo no setor produtivo.
E quem paga mesmo é a população pobre, que
ﬁca sem infra-estrutura, sem saneamento, sem habitação. Claro que o Governo pode continuar ludibriando
as populações pobres do País – fazem isso com as
políticas chamadas compensatórias e de assistência
social. Do mesmo jeito que os velhos coronéis do meu
Nordeste usavam a cesta básica para ludibriar a população pobre e se apropriar da dor e do sofrimento da
população pobre, o governo Lula faz com as políticas
assistenciais das bolsas. Em vez de usar a política social
para minimizar o quadro imediato de dor e sofrimento
de um pai ou de uma mãe de família que precisa sobreviver – antes da democracia, do socialismo ou do
que quer que seja –, pratica o banditismo eleitoral, a
demagogia eleitoralista. A população ﬁca sem as po-
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líticas sociais, sem as políticas públicas de uma forma
geral, são três anos de arrocho ﬁscal...
E o mais doloroso para mim é ver que este governo faz a mesma coisa que os outros faziam. Isso
para mim é impressionante. Quantas vezes eu ﬁquei
aqui, quase que a enfartar, criticando o uso da máquina eleitoral por parte do governo Fernando Henrique e
de meus adversários políticos no Estado de Alagoas?
Critiquei a utilização da máquina eleitoral, a articulação
do dinheiro público no ano da eleição, a inauguração
das obras para fazer campanha eleitoral, a velha tática
da demagogia “eleitoralista”, do banditismo político, e
hoje o governo Lula faz igual ou pior. Sempre combatemos e sempre combateremos os representantes da
concepção da direita ﬁsiológica, parasitária. Nenhuma
novidade há em vê-los agir de acordo com essa visão,
mas causa muita estranheza ver agir assim quem sempre condenou essa prática, quem sempre articulou
com veemência a oposição a esse tipo de prática. Patrocinar essas mesmas coisas? Referendar, legitimar
no imaginário popular desde a verborragia neoliberal
até a utilização da máquina pública, a apropriação do
espaço público e das verbas públicas como se fosse
uma caixinha medíocre de objetos pessoais que eles
manipulam para ludibriar o povo, para conquistar voto,
é inaceitável. Realmente isso é muito triste de ver.
E é mais triste ainda quando levamos em conta
que outras opções há, outras opções de modelo econômico: do controle de capitais ao aumento dos gastos
públicos que dinamizem a economia, gerem emprego,
gerem renda, investimentos nas políticas sociais que,
ao mesmo tempo em que minimizem a dor e o sofrimento das populações pobres, gerem empregos também – quando se faz um posto de saúde, uma creche
ou algo semelhante se está dinamizando a economia
local, viabilizando a minimização da dor e do sofrimento das populações pobres, o controle de capitais,
o aumento dos investimentos públicos.
Então, realmente, ﬁca muito difícil agüentar esse
tipo de proﬁssionalismo vulgar no mundo da política,
com a mesma repetição da apropriação do espaço
público para viabilizar os medíocres interesses de
bandos políticos, de gangues partidárias ou de quem
quer que seja.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Leonel Pavan, para que eu possa encerrar o meu discurso e possibilitar, conforme apelo feito pela Mesa, que os outros
Parlamentares também possam usar da palavra.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senadora
Heloísa Helena, V. Exª é uma das prováveis candidatas
à Presidência da República e é, com certeza, merecedora dessa oportunidade pelo que desenvolve na vida
pública, pelos caminhos da ética e da coerência que
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tem mostrado àqueles que exercem função pública. V.
Exª é admirada por todos aqui. Eu sou do PSDB; V.
Exª é do P-SOL. Contudo, muito do que V. Exª defende também eu defendo. Eu também vim de um partido
trabalhista, o PDT, e sempre mantive a coerência, pelo
menos na questão das políticas sociais, dos investimentos públicos e na valorização dos municípios. Nós
condenamos com veemência – e, certamente, a população mais esclarecida também condena – a forma
como o Governo Federal distribui os recursos, a forma
como o Governo Federal faz política. Ele não faz a política social, a política de resultados, mas faz política
eleitoreira. O Lula faz uma política para buscar votos,
não uma política de resultados, para que possamos
melhorar a qualidade de vida das próximas gerações.
Não; ele busca melhorar a qualidade de vida daqueles
que estão em volta do seu Governo, que dependem
de seu Governo, e melhorar o seu índice eleitoral. É
isso que procura. Temos de achar caminhos para resolver esses problemas. Não há como solucionarmos
os problemas do País, sejam de infra-estrutura, sejam
principalmente na área social, se não diminuirmos os
gastos públicos. A máquina está inchada. O Governo
Lula empregou milhares e milhares de pessoas; criou
inúmeros cargos; jogou tudo na vala comum. O que ele
dizia no passado não vale mais nada. Há um excesso
de pessoas trabalhando para o Governo sem necessidade. Na verdade, trabalham para fazer política, são
cabos eleitorais, que recebem recursos e destinam
um percentual para a “caixinha” do PT. O caminho é
instalar um governo neste País que reduza os gastos
públicos, que enxugue a máquina administrativa, que
seja realmente administrador que traga resultados
positivos para a sociedade brasileira e não para uma
minoria ou para aqueles que, para não chamarmos de
“puxa-saco”, diremos que o bajulam. É assim que o
Governo faz. Outra: para implantar as políticas sociais
para resolver os problemas sociais do Brasil, Senadora Heloísa Helena, é preciso investir nos municípios.
Não adianta o Governo dizer que tem que fazer determinadas coisas e ﬁcar o Presidente, sem conhecer a
realidade, sem conhecer as lideranças, sem conhecer
os vereadores, sem conhecer o prefeito, dizendo que
está solucionado os problemas. Não há como resolver os problemas sociais deste Brasil se não houver
recursos para os municípios. Os prefeitos conhecem a
realidade das suas cidades, sabem onde mora o João,
a Maria, o Pedro, o Paulo; sabem onde falta o tubo,
onde falta água, onde falta escola, onde falta creche.
O Governo tem que distribuir melhor a renda para os
municípios. Não vamos conseguir, Senadora Heloísa
Helena, resolver os problemas dos grotões do interior
deste Brasil se não houver um perfeito entrosamento
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do prefeito, das comunidades, dos vereadores com o
Palácio do Governo ou, no caso, com o Governo Federal. A minha sugestão – não sei se vai enriquecer o seu
pronunciamento – é que tenhamos algo para defender,
e a defesa é a redução dos gastos públicos e uma melhor distribuição de recursos para os municípios. Hoje
são muito mais beneﬁciados políticos ou municípios
atrelados ao Governo do que aqueles prefeitos que não
têm um real para virem a Brasília para poderem reivindicar recursos para os seus municípios. Acompanham
o que acontece pelo programa A Voz do Brasil, ﬁcam
ouvindo o Lula dizer o que quer e acham que as coisas
estão bem. O município está falido, sem saneamento,
sem educação, sem saúde, sem emprego, sem agricultura, mas acham que as coisas são assim mesmo.
Então, é preciso que mudemos a forma de governar
este País. Deve haver uma perfeita integração entre o
município e o Governo Federal, além de ser necessária
uma drástica redução dos gastos públicos.
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Agradeço, de coração, a contribuição de V. Exª.
É muito importante deixar claro que a redução dos
gastos públicos deverá acontecer naquilo que signiﬁca
beneﬁciar a minoria da população, que é o setor ﬁnanceiro. O País precisa gastar mais, o Governo precisa
gastar mais em educação, em saúde, em segurança
pública, em habitação, em saneamento, em tudo aquilo
que V. Exª, da forma correta, disse que é...
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – É preciso
reduzir o gasto público com compra de avião, com as
viagens do “aerolula”, com os cargos de conﬁança,
distribuídos em quantidade no Governo Federal...
A SRª HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – E o
aumento dos gastos públicos, como bem sabe V. Exª,
para ﬁnanciar 0,0005% das famílias brasileiras que tomam para si 48% da renda nacional. Não é uma coisa
qualquer: 0,0005% das famílias brasileiras tomam para
si 48% da renda nacional! Comparando-se o percentual de carga tributária dos mais ricos com o dos mais
pobres, veremos que ele é inﬁnitamente maior para
os mais pobres.
Do mesmo jeito, como lembra muito bem V. Exª,
Senador Leonel Pavan, há a questão da distribuição
do recurso arrecadado para Estados e Municípios. O
que o Governo fez? O Governo Fernando Henrique
fez e o Governo Lula fez também, em uma repetição
medíocre. Aumentou a carga tributária naqueles tributos não partilhados com Estados e Municípios, nos
tributos que, por serem centralizados nos cofres do
Governo Federal, são usados não para melhorar a
vida do povo, não para viabilizar a infra-estrutura do
País, não para preparar o País para uma globalização
capitalista, mas para viabilizar os interesses do capital
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ﬁnanceiro. Não foi à toa que foram aumentados, nestes
últimos oito anos, em 150% os tributos centralizados
no Governo Federal, para que ele possa jogar na lama
da especulação, enquanto não foram aumentados nem
em 5% aqueles tributos que podem ser destinados a
Estados e Municípios.
Além disso, como sabe V. Exª, o Governo não
possibilita, por sua promiscuidade... Quando quer retirar direitos dos trabalhadores, estabelece, além do
balcão de negócios sujos da liberação de emendas, a
podridão do “mensalão”. Se o Governo não é capaz de
possibilitar o aumento do Fundo de Participação dos
Municípios pobres do Brasil, imaginem se seria capaz
de realizar aquilo que seria sua obrigação fazer, que
são as promessas de campanha, como alongar o perﬁl da dívida pública, especialmente da dívida pública
interna brasileira, e diminuir o comprometimento da
receita líquida real de Estados e Municípios, podendo
até vincular o que sobra do alongamento do perﬁl da
dívida pública a investimento no setor agrícola, na educação, na saúde, na segurança pública, naquilo que
pode dinamizar a economia local e garantir melhores
condições sociais para a população mais pobre. Mas,
infelizmente, todas aquelas propostas que eram apresentadas como concretas, ágeis e eﬁcazes ao longo
da história de alguns passaram a ser simplesmente
jogadas na lata de lixo, para que o atual Governo pudesse legitimar, de forma vergonhosa e medíocre, a
verborragia da patifaria neoliberal, introduzida no Governo Fernando Henrique.
E só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Agradeço à Senadora Heloísa Helena e comunico à Casa que o prazo regimental da sessão já se
esgotou. Vou, então, prorrogá-la por trinta ou quarenta
minutos para dar oportunidade aos demais Senadores
inscritos. A palavra será dada, daqui para frente, por
apenas cinco minutos.
Concedo a palavra ao Senador Leonel Pavan,
em substituição ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho usado esta
tribuna para defender o meu Estado, Santa Catarina.
E, é claro, quando falo de Santa Catarina reﬁro-me à
importância da produção do meu Estado para o Brasil.
Quando alerto o Governo sobre a forma de governar
Municípios, Estados, o Brasil, certamente o faço achando que estou ajudando a melhorar o serviço público
em nosso País.
Sr. Presidente, a Associação dos Empresários
do Sul do Brasil expôs esta semana os investimentos
realizados pelo Governo Federal em Santa Catarina,
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Paraná e Rio Grande do Sul. E disse: “Sul continua
discriminado”.
A resposta do Governo Lula às reivindicações
e apelos veementes dos empresários da Região Sul
tem sido píﬁa, em termos de investimentos para novos negócios e aumento das exportações. Do total de
R$1 bilhão do Orçamento de 2005 foram efetivamente
aplicados nos três Estados apenas 27% ou, no caso,
em vez de R$1 bilhão [um pouco mais R$1,2 bilhão]
foram aplicados apenas R$275 milhões, dos quais
R$110 milhões foram destinados à BR – 101 [um valor insigniﬁcante].
Esses dados constam de documento que as federações das indústrias de Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul estão enviando ao Congresso Nacional,
reiterando a necessidade de mais verbas paras obras
e serviços inadiáveis de infra-estrutura, notadamente
rodovias, portos e aeroportos. Um fato mais grave:
até outubro de 2005, foram liberados apenas 10% da
dotação total dos Estados do Sul. A Região sozinha
contribuiu com mais de US$12 bilhões ou quase R$30
bilhões para o saldo positivo da balança comercial brasileira no mesmo período.
No comparativo com outros Estados, o Sul leva
de goleada. O Rio Grande do Sul ﬁca em 11º lugar,
com 28,45%; Santa Catarina ocupa o 15º lugar, com
27,39%; e o Paraná a 16ª, com 26,29%. O ranking é
liderado pelo Acre, que recebeu 76,3% do orçado [ou
seja, com todo respeito ao Estado, que merece os investimentos]. O Acre é governado pelo PT.
O Presidente da Fiesc, Alcântaro Corrêa, está
enviando ofício [aqui está na nota] ao coordenador do
Fórum Parlamentar Catarinense, [o Deputado] Fernando Coruja Agustini, alertando para essa dura realidade
e pleiteando empenho nas verbas do Orçamento de
2006. Contatos idênticos estão sendo feitos também
com os presidentes dos fóruns do Rio Grande do Sul
e do Paraná.
Sr. Presidente, levantei essa questão porque o
Governo Lula está percorrendo o Brasil e rindo à-toa,
segundo a imprensa, em função de estar despontando nas pesquisas e de o Congresso Nacional, nessa
trégua de dois meses, ter esquecido um pouco as
bandalheiras do atual Governo – e é verdade. Mas o
Presidente está rindo à-toa, porque está conseguindo, infelizmente, mais uma vez, enganar a classe mais
humilde, os pobres, dizendo que está realizando um
governo para eles.
Vejamos, como é que pode um Presidente da
República que se elegeu justamente com os votos das
camadas sociais mais pobres, dos mais humildes, dos
sofredores, criar um conjunto de medidas que beneﬁciam os banqueiros? Quem são os banqueiros? São
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os mais pobres ou os mais ricos? O Governo toma
inúmeras medidas que fazem com que quem tem mais
ganhe mais. Os juros são aumentados sem nenhum
escrúpulo, prejudicando toda a sociedade brasileira.
Lamentavelmente, o Presidente Lula percorre o
Brasil com um discurso fácil, demagógico, mentiroso,
eleitoreiro, quando diz que a Oposição não quer que
ele fale nem que ele governe para os pobres. Nós queremos que ele seja sensível justamente com a classe
mais pobre, mas não admitimos hipocrisia, demagogia, utilização do dinheiro público, das benesses do
poder, dos equipamentos públicos para fazer campanhas eleitorais.
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, Estados que têm grande importância para a economia
do Brasil, não recebem o devido retorno para investimento para a classe mais sofrida, dos mais pobres,
daqueles que necessitam de empregos, de comida,
da atenção dos Governos.
Sr. Presidente, ﬁnalizo dizendo que, na Região
Sul, Lula não está à frente nas pesquisas, porque estamos alertando a sociedade, conversando com os
Prefeitos, com os Vereadores e com os empresários.
Associações de moradores presididas por pessoas
responsáveis estão acompanhando o desenrolar deste
Governo, ou seja, deste desgoverno, principalmente
em relação aos investimentos na área social.
O Governo beneﬁcia-se dos recursos do BolsaFamília, buscando cada vez mais apoio, mas é preciso
lembrar que não se deve dar esmola toda vida. Queremos emprego e oportunidade de trabalho, coisas que
o atual Governo, infelizmente, não está oferecendo.
O SR. PRESIDENTE (Senador João Batista Motta. PSDB – ES) – Agradeço ao Senador Leonel Pavan
a colaboração.
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro
por cinco minutos. O próximo orador, que também disporá de cinco minutos, será o Senador Marco Maciel,
do PFL de Pernambuco.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna,
hoje, para fazer uma análise da situação do agronegócio no Brasil.
Vivemos uma situação muito difícil, diferente da
de outras oportunidades, Sr. Presidente, em que ocupamos esta tribuna para falar com otimismo do agronegócio brasileiro. Não farei essa análise no dia de hoje,
primeiramente porque o tempo é muito restrito e, em
segundo lugar, porque gostaria de realizar um debate
no plenário do Senado Federal a respeito do assunto.
Vou deixar esse debate para uma próxima vez, mas
queria dizer que todo o esforço está sendo feito para
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sensibilizar o Governo no sentido de trazê-lo à realidade do que acontece hoje no campo, seja no Nordeste,
onde o Governo ameaça cancelar ou vetar o projeto
de lei aprovado no Congresso Nacional na semana
passada, seja em qualquer parte do País.
Queremos fazer essa análise com bastante critério, para podermos apontar rumos para o agronegócio
brasileiro, a ﬁm de que ele tenha por onde avançar.
Aos nossos produtores, que hoje estão desanimados,
digo que não desanimem, porque vamos fazer a nossa
parte. O Congresso Nacional, particularmente o Senado Federal, fará sua parte para trazer à sociedade
brasileira os alertas necessários e, principalmente, a
solução para os problemas do agronegócio brasileiro,
atividade que sustenta o País hoje. O agronegócio
representa, hoje, 37% dos empregos nacionais, 42%
das exportações e 34% do Produto Interno brasileiro.
Por tudo isso, queremos ajudar o Brasil, ajudando o
agronegócio brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Agradeço a colaboração do Senador Jonas
Pinheiro.
Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel,
do PFL de Pernambuco, também por cinco minutos.
Em seguida, fará uso da palavra o Senador Eduardo
Suplicy, do PT de São Paulo.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, desejo registrar, hoje,
a posse do Ministro Gilmar Mendes na Presidência do
Tribunal Superior Eleitoral, que terá como Vice-Presidente o Ministro Marco Aurélio Mello, ambos integrantes do Supremo Tribunal Federal.
Desejo também registrar que, na mesma ocasião,
empossou-se também o jurista e advogado José Gerardo Grossi, que vai ocupar uma das cadeiras do TSE
em vaga destinada a advogado, depois de nomeado
pelo Presidente da República.
Na cerimônia de posse, aliás, um evento bastante concorrido, falaram o Ministro Humberto Gomes de
Barros, que integra o TSE, representando o Superior
Tribunal de Justiça; o Procurador-Geral da República,
Dr. Antônio Fernando de Souza; o Presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Roberto Busato; e ﬁnalmente
o Presidente Gilmar Mendes.
Devo, por oportuno, dizer que o Ministro Gilmar
Mendes, em seu discurso – aliás, um excelente discurso
– fez observações muito oportunas sobre a Corte que
passa agora a presidir. Em primeiro lugar, lembrou o
fato de que o Brasil dispõe, desde 1932, de um Código Eleitoral. Como sabem V. Exªs – e aí cito o Ministro
Gilmar Mendes –, “a Constituição de 1891 teve sua
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vigência cessada com a chamada revolução de 1930,
que tinha como princípios a correção e a moralização
do sistema eleitoral. As reivindicações resultaram na
promulgação do Código Eleitoral de 1932, que trouxe
signiﬁcativas inovações, como o voto feminino, o voto
secreto, a representação proporcional e principalmente
a criação da justiça eleitoral, contempladas posteriormente na Carta Magna de 1934”.
Faria um breve parêntese para dizer que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a conceder
o voto à mulher, aliás, antes de em muitos países do
chamado Primeiro Mundo. O Brasil, de alguma forma,
instituiu, a partir daí, o voto secreto, o que é uma grande
conquista da cidadania. E eu aqui acrescentaria: não
somente secreto, mas obrigatório, porque, na minha
opinião, o voto não é somente um direito, mas também
um dever. Criou-se também a representação proporcional, visto que, como sabemos, durante o Império e
depois, na chamada República Velha, o voto era majoritário. Com o Código Eleitoral de 1932, começamos
a adotar o sistema eleitoral que ainda hoje praticamos:
o sistema proporcional por listas abertas.
Isso prova que, de alguma forma, o Brasil avançou ao longo do tempo nessa questão do exercício do
voto e também na questão do bom funcionamento da
justiça eleitoral.
A Revolução de 1930, como salientou o Ministro Gilmar Mendes, “teve como grande objetivo fazer
a renovação de práticas políticas no Brasil.” Por isso,
muitos historiadores ﬁzeram questão de mencionar
que a Revolução de 30 teve um grande caráter transformador nos costumes políticos no Brasil. Ela foi deﬂagrada como conseqüência da decepção de muitos
republicanos com os rumos da República, o que levou,
certa feita, Joaquim Murtinho a dizer que era necessário republicanizar a República. Foi o que levou ao ﬁm
da chamada República Velha e, conseqüentemente, à
Revolução de 30, ao Código Eleitoral e à Constituição
de 34. Devo dizer – e aí volto a mencionar a questão
da Justiça Eleitoral –, que infelizmente, esse período de estabilidade política foi curto, pois em 1937, o
Presidente Getulio Vargas fechou o Congresso, e se
iniciou um período de exceção que se prolongou até
1945, quando o País retomou a sua vida democrática
e, aí, cito mais uma vez o discurso do Ministro Gilmar
Mendes: “Na fase de retorno do País aos paradigmas
do Estado democrático de direito, o Tribunal Superior
Eleitoral teve papel decisivo nas eleições”. Aí, eu mencionaria, de modo particular, as eleições de 1985. E
diz S. Exª: “Por meio da Resolução nº 11.180, de 1982,
o Tribunal decidiu que a incorporação de um Partido
Político por outro não estaria sujeita à prévia manifestação de todas as convenções regionais e municipais,
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o que viabilizou a incorporação do Partido Popular, de
Tancredo Neves, pelo Partido de Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB.”.
Interrompo a citação do Ministro para dizer que
esse fato foi importante para a normalização da vida
democrática brasileira.
Continuado, diz o Ministro Gilmar Mendes: “Na
Resolução nº 12.017, de 1984, o Tribunal considerou
que as disposições normativas relativas à ﬁdelidade
partidária não valeriam para o Colégio Eleitoral. Ambas
as decisões viabilizaram a vitória de Tancredo Neves
nas eleições para Presidente da República.”.
Registro esse fato por considerar que após o episódio de 1945, nós tivemos, portanto, mais uma vez,
o retorno do chamado Estado democrático de direito,
em 1985, o que não deixou de ser algo muito positivo
para o País e suas instituições. Pari passu com essas conquistas, não podemos deixar de registrar que
a Constituição de 46, inovando, deu ao País também
uma grande conquista no campo político, que foi a elevação à condição de entes constitucionais aos Partidos
Políticos, ou seja, o Brasil foi um dos três países que
mais cedo prestigiaram o instituto dos Partidos Políticos.
Diria que o Brasil o fez em 1946; a Alemanha, com a
chamada Lei Fundamental da República Democrática
da Alemanha – que equivaleria a uma constituição, mas
que não recebeu esse nome porque, naquela ocasião,
1949, o país estava dividido em Alemanha Oriental
e Alemanha Ocidental -; e a França que, em 1958,
sob a presidência de Charles de Gaulle, votou uma
Constituição que reconheceu e deu tratamento constitucional aos Partidos Políticos. Isto mostra, também,
que, em que pesem os retrocessos, nós registramos
sucessivos avanços.
Devo também acrescentar, Sr. Presidente – louvando-me mais uma vez naquilo que disse o Ministro
Gilmar Mendes: “Eleições regulares, isentas de distorções e de fraude, nos planos municipais, estaduais e
federal, têm marcado a experiência do Brasil democrático. Realizaram-se quatro eleições diretas para Presidente da República, em pleitos absolutamente isentos
de qualquer suspeita, devidamente supervisionados
pela Justiça Eleitoral”.
As eleições presidenciais diretas de 1989 foram
às primeiras realizadas desde o ocaso da democracia em 1964, e a última eleição direta tinha sido feita
em 1960.
Isso mostra que avançamos positivamente no
campo daquilo que os especialistas chamam de busca
da verdade eleitoral, ou seja, eleições que expressem o
sentimento do eleitor, que não sejam manchadas pela
fraude, pela corrupção.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Ouço, com
prazer, o nobre Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um apelo ao Presidente
João Batista Motta no sentido de permitir ao Senador
Marco Maciel desenvolver bem o seu pronunciamento,
porque se trata de uma reﬂexão de grande importância
para o Senado e para a Nação. Eu gostaria, também,
de aproveitar a oportunidade para cumprimentar o
Presidente do TSE, Ministro Gilmar Mendes.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Senador Suplicy, quero dizer a V. Exª que a
Presidência está atenta ao pronunciamento do grande
Senador Marco Maciel.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Muito bem!
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Muito
obrigado a V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
avalio que o propósito principal de sua fala, respaldando
as palavras do Ministro Gilmar Mendes em sua posse, são no sentido de, primeiramente, analisarem-se
os avanços democráticos que temos tido, sobretudo
depois dos períodos de exceção, seja nos anos 30,
seja de 1964 a 1985, mas, sobretudo, de podermos
ter um progresso acentuado na forma do exercício da
democracia no Brasil e no próprio processo eleitoral.
Estamos prestes a ter uma nova eleição, em 2006,
para Presidente, Senadores, Deputados Federais,
Deputados Estaduais e Governadores de Estado. É
importantíssimo que o Congresso Nacional interaja
com a Justiça Eleitoral para aperfeiçoar a legislação,
a ﬁm de que ela evite todos os abusos, desmandos e
qualquer tipo de corrupção eleitoral, seja o uso indevido
da máquina administrativa, seja o uso abusivo do poder
econômico nas eleições. V. Exª registra que, felizmente,
temos tido um progresso nessa direção. Poderemos
ter, inclusive em 2006, um progresso adicional. Acredito que os passos que estão por entrar em vigor, presentemente, nas próprias normas estabelecidas pela
Justiça Eleitoral, e por aquilo que nós, no Senado, já
aprovamos, como, por exemplo, a obrigatoriedade de
os partidos políticos registrarem na rede mundial de
computadores, a Internet, todas as fontes de recursos
e as respectivas despesas constam...
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Senador Eduardo Suplicy, peço a V. Exª que
conclua seu aparte para que o Senador Marco Maciel
ﬁnalize o seu pronunciamento.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pois
não. Quero, por exemplo, destacar que essa é uma
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norma que terá um efeito salutar do ponto de vista de
dar transparência aos recursos que teremos, os Partidos e cada candidato, e como serão realizadas as
nossas despesas. Se isso pudesse se tornar transparente em tempo real para a Justiça Eleitoral e para
opinião pública assim como para os eleitores, seria um
grande avanço, que, espero, ainda acontecerá neste
ano de 2006. Meus cumprimentos a V. Exª, Senador
Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Senador
Eduardo Suplicy, ouvi, com muita atenção, o aparte
de V. Exª, e o incorporo ao meu pronunciamento. Devo
dizer que, certamente, por intermédio do aparte de V.
Exª, o Ministro Gilmar Mendes terá conhecimento da
sua manifestação pela sua posse no Tribunal Superior Eleitoral.
Concordo com V. Exª quando preconiza que possamos avançar também nesse campo para aumentar
a lisura na prestação de contas, no ﬁnanciamento de
campanha, etc, porque tudo isso concorrerá, e muito,
para uma melhor prática da cidadania.
Já que V. Exª fala sobre esse assunto, devo lembrar que o tema também foi objeto da locução do Ministro Gilmar Mendes. Vou ler um trecho do discurso
em que fala da questão da informatização do voto.
Diz ele:
Aspecto digno de nota é o processo de informatização das eleições, desenvolvido desde a Constituição
de 1988, que visou a superar crônicos problemas de
nossa prática política.
E acrescenta :
O sucesso obtido e as promissoras perspectivas
que se abriam ao processo eleitoral através de tecnologia em informática, ﬁzeram com que, já no ano de
1994, a totalização dos votos das eleições gerais fosse
realizada por mecanismos inteiramente informatizados
e, em 1996, se desse início ao projeto do voto eletrônico, o que culminaria, no ano 2000, com a utilização de
urnas eletrônicas por todos os eleitores brasileiros.
Diz ainda o Ministro Gilmar Mendes:
Somos hoje uma Nação democrática de 120
milhões de eleitores, distribuídos em um território de
mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados
e cujo resultado das eleições gerais pode ser obtido,
algo talvez sem precedente no mundo, não obstante
o cumprimento de prazos da legislação eleitoral, em
menos de 24 horas.
Então, em 2006, mais uma vez, vamos ter eleições, cujos resultados serão proclamados em menos
de 24 horas. Isso é algo inovador do Brasil, algo sem
precedente no mundo. Mas aí eu faria uma leitura acoplada a essa questão. Se, de um lado, temos que reconhecer que avançamos muito no processo eleitoral,
por outro avançamos pouco, infelizmente, no campo da
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chamada reforma política. Este é ainda o grande déﬁcit
democrático do nosso País. Algo que nós precisamos
trabalhar para que possamos melhorar, portanto, o
desempenho das nossas instituições.
Leria, Sr. Presidente, mais um trecho do Ministro
Gilmar Mendes, que tem pertinência com o que estou
mencionando:
“Por outro lado, se é certo que a implantação dos
sistemas eletrônicos de votação e apuração eliminou a
fraude na captação e totalização dos votos, ainda é necessário aprimorar os meios de identiﬁcação do eleitor
pela mesa receptora de votos, de modo a acabar com
a última possibilidade de fraude no processo eleitoral.
Isso será possível com o novo Título de Eleitor, projeto
atualmente em desenvolvimento no próprio TSE – Tribunal Superior Eleitoral, e que, certamente, abrirá uma
nova etapa no aprimoramento do processo de votação
e, portanto, de efetivação da cidadania.”.
Sr. Presidente, ainda nessa questão de aperfeiçoamento do processo político, mencionaria que o
Ministro Gilmar Mendes também a esse assunto se
referiu com propriedade:
“O modelo eleitoral ﬁxado, manteve para as eleições parlamentares, o sistema proporcional de listas
abertas e votação nominal que corresponde à prática
brasileira desde 1932. O mandato parlamentar, que
resulta desse sistema, aﬁgura-se muito mais fruto do
desempenho e do esforço do candidato do que da atividade partidária.”.
É bom lembrar que esse sistema proporcional
por listas abertas é algo sem precedente no mundo.
Semelhante a esse sistema eleitoral que o Brasil adota
só conheço uma experiência, que é a da Finlândia, um
país de perﬁl totalmente diverso do nosso, inclusive em
sua extensão territorial e expressão demográﬁca.
É fundamental que nós, nessa reforma política,
possamos alterar o sistema eleitoral brasileiro. Não vamos construir verdadeiros partidos políticos enquanto
não o alterarmos. Muitos pensam que podemos fortalecer os partidos políticos simplesmente aumentando as
exigências de ﬁdelidade partidária. Isso é importante,
mas não suﬁciente para melhorar o desempenho. Enquanto não mudarmos o sistema eleitoral, o voto no
Brasil continuará sendo um voto “fulanizado”. Porque o
eleitor não vota num partido, num programa, portanto,
vota numa pessoa.
Devo também, Sr. Presidente, dizer que já que
estamos próximos das eleições de 2006, que serão
realizadas no primeiro domingo de outubro. Gostaria
de fazer duas observações: a primeira é que precisamos insistir na necessidade de ampliar a nossa cultura
cívica; criar condições para que possamos melhorar o
exercício da cidadania. Acho que o momento que estamos vivendo, de crise e perplexidade com relação
às instituições é o momento para que aprofundemos

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

reﬂexão crítica sobre nossas deﬁciências e aproveitar
a ocasião, para exortar o eleitorado brasileiro – e o
brasileiro é um povo muito politizado – para que faça
uma reﬂexão crítica sobre o voto que vai dar nas eleições deste ano, para que possamos escolher candidatos que sejam realmente a expressão de um querer
coletivo. Sr. Presidente vamos, certamente, enfrentar
problemas no desempenho das instituições políticas
brasileiras. A segunda observação diz respeito ao papel que o novo Congresso a ser eleito, consagre como
primeira prioridade à questão da reforma política. Só
realizaremos uma verdadeira reforma política se a votarmos logo no início da Legislatura. Esse é o primeiro e grande desaﬁo da próxima Legislatura; ou seja,
iniciar a sua sessão legislativa tratando da reforma
político-institucional. Se reforma política não é discutida logo no início da Legislatura, ﬁca muito mais difícil
fazê-la. As reformas feitas perto do processo eleitoral
são sempre marcadas pelo casuísmo, algo que não
concorre, conseqüentemente, para o aprimoramento
das instituições políticas brasileiras.
Assim, Sr. Presidente, encerraria meu pronunciamento dirigindo-me ao eleitorado, para que ele acompanhe cada vez mais o processo político brasileiro e
procure, em outubro, exercitar o direito do voto, que é
também um dever, de forma conseqüente com as exigências nacionais. Que o Congresso eleito venha conscientizado, convencido, de que não há outro caminho
a não ser iniciar a Legislatura votando uma verdadeira
e profunda reforma política, que não se circunscreve
apenas a mudanças no sistema eleitoral e partidário,
mas que tem que avançar no que diz respeito à questão
da Federação, e na melhoria e aperfeiçoamento dos
Poderes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário,
isto é do sistema de governo e olhar igualmente para
questões republicanas; ou seja, temos que republicanizar a República.
É fundamental aproveitarmos este instante de
crise para reﬂetir sobre o futuro e para melhorar as
condições de governabilidade do nosso País.
Sr. Presidente solicito a V. Exª que determine seja
apensado ao meu pronunciamento o texto do discurso
do Ministro Gilmar Mendes, novo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também o Ministro Humberto
Gomes de Barros, do STJ, saudando os empossados:
o Presidente do TSE, Ministro Gilmar Ferreira Mendes,
o Vice-Presidente, Ministro Marco Aurélio Mello, e o
Ministro José Gerardo Grossi.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do inciso I e § 2º
do art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – V. Exª será atendido nos termos regimentais.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Eu estava inscrito
para falar em uma comunicação inadiável, mas gostaria de falar pela Liderança do Governo assim que
possível.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – V. Exª quer falar pela ordem por cinco minutos?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela Liderança do Governo. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, usarei menos de cinco minutos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, registro
que, na data de hoje, o Relator-Geral do Orçamento,
Deputado Carlito Merss, estará entregando sua proposta de Orçamento para este ano de 2006. É importante que todo Congresso possa discutir essa proposta
e que possamos votá-la na retomada dos trabalhos,
após o Carnaval. Isso porque, sem dúvida nenhuma,
infelizmente, o Orçamento está sofrendo um processo
de atraso considerável. Não é culpa da comissão, é
culpa da própria dinâmica do debate.
Mas é importante que façamos um esforço, todos os partidos, para resolver questões importantes
e para poder inclusive fortalecer o trabalho de instituições como a Embrapa, Sr. Presidente, para quem tive
a condição de ampliar os recursos. E, pela primeira
vez, no Orçamento da União, a Embrapa terá mais de
R$1 bilhão de orçamento, exatamente para fortalecer
o trabalho que ela faz. Ou o Hospital Sarah Kubitschek. Enﬁm, instituições que estão acima de qualquer
debate político-partidário e que prestam um grande
serviço ao País.
Portanto, louvo o trabalho do Deputado Carlito
Merss no esforço de construir essa proposta. Estamos criando receitas novas no Orçamento, estamos
criando R$15 bilhões em receitas novas, exatamente
para possibilitar o fechamento de uma proposta compatível com a necessidade do País e com a demanda
dos diversos segmentos que atuam na questão do debate orçamentário. Mas é importante que possamos,
assim que retomarmos os trabalhos, votar essa matéria, porque é muito importante dar prosseguimento
para que os investimentos possam ser feitos e para
que instituições, como as que mencionei, Embrapa,
Sarah Kubitschek e muitas mais, possam ter seu pleno funcionamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta – PSDB
– ES) – Esta Presidência agradece a comunicação do
Senador Romero Jucá.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a palavra para falar sobre o mesmo assunto, sobre a
matéria.
Quero louvar o Senador Romero Jucá, ao trazer para o Plenário do Senado, e evidentemente que
do Congresso Nacional, a importância do Orçamento
para o País. Tivemos, cedo, aqui, a Líder do Partido
dos Trabalhadores desta Casa, respondendo ao seu
colega de Estado, desdenhando, Senador Romero, da
importância do Orçamento, dizendo, inclusive, que com
os restos a pagar conseguiriam construir várias obras,
inclusive estradas em Santa Catarina. Como sei que
V. Exª, Parlamentar que é, experiente...
Concedo um aparte à Senadora Serys Slhessarenko.
A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – Eu
não pedi. Obrigada.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª
não está pedindo para falar? Desculpe.
Senador Romero Jucá, louvo V. Exª, na sua palavra abalizada, um homem que entende do Orçamento e que esclarece as coisas. É preciso, Senador
Eduardo Suplicy, uma deﬁnição. Ou o Governo quer
votar o Orçamento e terá uma colaboração responsável da Oposição, porque sabe que está fazendo para
o País, ou que governe por meio dos seus restos a
pagar e usando os quintos constitucionais. Como sei
que esse não é o espírito, louvo o gesto do Senador
Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para fazer uma observação sobre as
palavras do Senador Heráclito Fortes, pelo art. 14.
Corroboro as palavras do Senador Heráclito Fortes. O Orçamento da União é muito importante, sim,
para o País. Independente de o Governo ter investimentos e restos a pagar, que é importante que tenha,
temos instituições, segmentos e precisa ser dado andamento a programas nacionais, que se relacionam
com Estados e Municípios. É muito importante que
seja votado o Orçamento.
Portanto, a posição da Liderança do Governo é
no sentido de dar prioridade à votação do Orçamento
exatamente pela sua importância não para o Governo em si ou para questões partidárias, mas para a
sociedade em geral, beneﬁciária das ações de todo
Governo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, por cinco minutos. Apelo
aos demais oradores porque estamos na prorrogação
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e, como tal, ﬁcou acertado que cada orador falaria por
cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador João Batista Motta, Srªs. e
Srs. Senadores, eu gostaria de falar sobre um tema
relativo à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que,
em 15 de dezembro, completou 175 anos e que tem
cuidado da segurança das famílias e das pessoas no
Estado de São Paulo sem que, muitas vezes, tenha
obtido o reconhecimento por sua abnegação, perseverança e dedicação nesse ofício tão difícil.
A vitória da Revolução Francesa mudou a face
do mundo e inﬂuenciou a legislação de vários países
europeus. A Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, de 1789, incluiu entre seus artigos dispositivo
que cria uma força pública para garantir a vigência dos
direitos ali resguardados. Essa é a origem da polícia
republicana francesa e também a matriz de inspiração
da Guarda Real de Polícia portuguesa, da qual depois
se originou a Polícia Militar do Estado de São Paulo,
bem como de diversos outros Estados.
Portanto, é muito importante lembrar que a origem da força pública, a origem da Polícia Militar é de
justamente resguardar os direitos da pessoa humana,
os direitos que, inclusive, foram relembrados num dos
shows extraordinários havidos nesta semana no Estádio do Morumbi, do U2, quando cantava Bono Vox
e a banda do U2 dizia suas mensagens, ali estava
transcrito pelo sistema de iluminação e sinalização do
Estádio do Morumbi, a declaração integral dos direitos
da pessoa humana.
Gosto de pensar que, ao longo da história do
Brasil, os manuais ensinam que a crise que resultou
na abdicação de Dom Pedro I deu ensejo a um período da história conhecido por Regência, em que o
País teve de enfrentar dezenas de revoltas e rebeliões.
Neste período turbulento, a própria unidade nacional
esteve sob perigo, e o poder central viu-se obrigado a
conceder mais autonomia às províncias.
Em tal cenário e na esteira da dissolução da
Guarda Real de Polícia, a Regência houve por bem
baixar a lei que criava, em 1831, o Corpo de Municipais
Permanentes na Corte e autorizava que fosse feito o
mesmo nas províncias. No mesmo ano, o presidente
da Província de São Paulo, Brigadeiro Rafael Tobias de
Aguiar, enviou proposta de lei à Assembléia Provincial.
Era a certidão de nascimento das Polícias Militares. Eis
por que o patrono da Polícia Militar do Estado de São
Paulo é Rafael Tobias de Aguiar.
Devo reconhecer que as contingências de uma
já longa carreira política, sempre orientada pela defesa incondicional dos direitos humanos, vez por outra,

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

colocaram a mim e à Polícia Militar em campos diferentes.
Ainda na última segunda-feira, participei de ato
promovido por diversas entidades responsáveis pela
defesa dos direitos humanos, entre as quais estava ali,
à frente dessa manifestação, o Padre Júlio Lancellotti,
para recordar a importância de haver justiça no que
diz respeito ao julgamento dos que foram responsáveis pela operação que procurou conter a rebelião do
Carandiru há 13 anos. Naquela ocasião, infelizmente, avalio que houve um abuso, e 111 detentos foram
mortos de uma maneira que não se pode considerar
senão abusiva.
Creio muito importante fazer o registro dos progressos conquistados pela Polícia Militar paulista, sobretudo nos últimos anos. Trata-se de uma organização
que presta serviços inestimáveis a todos os setores
da população, dentro do rigoroso cumprimento do dever legal e sob preceitos justos e humanistas. Muitas
vezes, tenho testemunhado o trabalho de coragem e
de dedicação extraordinária de policiais militares junto
à população, inclusive nos bairros mais carentes de
São Paulo, sobretudo quando desastres ocorrem, sejam provocados por inundações, por incêndios ou por
diversos tipos de acontecimentos.
Os policiais militares do Estado de São Paulo
compõem uma grande família de 93 mil pessoas, de
ambos os sexos – e com a presença cada vez maior
de mulheres –, dedicados a zelar pela segurança de
outras famílias, em um mundo, muitas vezes, infelizmente, caracterizado por violência e por riscos muito
grandes para os seres humanos. Anonimamente, de
forma incansável, patrulham dia e noite as áreas urbanas, as periferias, a capital e o interior, as vias e logradouros, em atenção ao seu dever proﬁssional, em
645 Municípios, não se furtando a prestar socorro em
qualquer caso, seja apagando incêndios, conduzindo
feridos aos hospitais, realizando partos de emergência
e assim por diante.
Para desempenhar trabalho de tal relevância, ao
mesmo tempo tão estressante, a Polícia Militar tem sido
rigorosa no processo de admissão e no acompanhamento proﬁssional. Avaliações psicológicas de rotina
tornaram-se obrigatórias, e a conduta social dos policiais tem sido examinada. A corporação não hesita em
cortar na própria carne quando maus policiais traem
os princípios que a regem a corporação.
Para manter o nível de treinamento do efetivo,
a PM mantém programas de aperfeiçoamento proﬁssional, estágios e cursos de especialização, conduzidos pela Diretoria de Ensino e Instrução, órgão que
se tornou um dos pilares do desenvolvimento da PM
paulista por ser o responsável pela difusão cientíﬁca
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e acadêmica das modernas doutrinas de segurança
pública. A par dos investimentos em pessoal e das
diﬁculdades de recursos, tem-se investido em modernização de equipamentos: viaturas, armamento, sistemas de comunicação e de informática, melhoria de
bases de dados.
É preciso destacar a implantação do policiamento comunitário, a ação pioneira da PM no âmbito
da América Latina. Os princípios que orientam esse
trabalho são de natureza democrática e participativa,
caracterizando-se pela estrita colaboração entre a
comunidade e a força policial. Um conselho comunitário ordinariamente se reúne para discutir, analisar,
sugerir e acompanhar as ações e os problemas de
segurança de sua comunidade segundo as diretrizes
da Secretaria de Segurança Pública. Em termos práticos, todos ganham, pois, de um lado, a comunidade
conhece melhor do que ninguém seus problemas, e,
de outro, a PM passa a ganhar a conﬁança e a simpatia dos moradores, o que acaba resultando em maior
cooperação.
Quanto aos resultados, se ainda estamos distantes da sensação de segurança que almejamos, é
possível comemorar alguns índices, como a diminuição do número de homicídios nesses últimos anos.
Em 2005, chegou ao menor patamar desde 1996, ou
a redução signiﬁcativa do número de latrocínios, em
torno de 20% sobre o ano anterior.
Para aquilatar corretamente a dimensão desses
números, é preciso confrontá-los com a magnitude
dos problemas enfrentados: a quantidade de ocorrências, o poder bélico e ﬁnanceiro da marginalidade e
do crime organizado, a insuﬁciência de recursos materiais e humanos do Poder Público, a ação morosa
da Justiça e a diversidade e soﬁsticação dos ilícitos
cometidos, a requerer cada vez mais especialização
e capacitação técnica dos policiais. São cerca de 180
mil ligações diárias para os serviços de atendimento
telefônico, quase 66 milhões de ligações por ano! Além
da atividade tipicamente policial, a PM paulista ainda
atende a uma enorme demanda na área da saúde e
da assistência social.
Os ideais inscritos no brasão da PM – lealdade
e constância –, justiﬁcam a manutenção dessa luta
absolutamente desigual: lealdade para com o povo do
Estado de São Paulo procurando servi-lo e defendê-lo;
constância para não desanimar do trabalho perigoso e
estafante, mas indispensável para a vida social.
Cumprimento as autoridades da área de segurança pública, em especial o Comandante-Geral da
PM, Coronel Elizeu Eclair Teixeira Borges, e cada um
dos PMs do Estado de São Paulo que digniﬁcam e
engrandecem a corporação.
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Muito obrigado, Senadora Serys Slhessarenko.
Gostaria de cumprimentá-la por seu esforço como
nossa representante da Bancada do PT na Comissão
Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização.
Enalteço ainda os esforços que estão sendo realizados para que possa ser publicado hoje o parecer do
Deputado Carlito Merss, e aqui faço um apelo a todos
os partidos, porque é importante ainda, até do ponto
de vista da Oposição, que haja o melhor entendimento
e a votação na próxima semana, logo que voltarmos
do carnaval, para que os recursos, que se fazem necessários em praticamente em todas as áreas de governo, possam ser liberados.
Além do caso da Embrapa citado pelo Senador
Romero Jucá, assinalo, por exemplo, que o próprio Incra hoje atravessa diﬁculdades para levar adiante até
mesmo indenizações de proprietários de áreas que
tiveram a sua propriedade desapropriada, segundo a
lei da reforma agrária e prevista na Constituição, mas
pela falta dos recursos deﬁnidos no Orçamento.
Então, ﬁca o meu apelo para que o Congresso
Nacional possa, em março, o quanto antes, votar a
Lei Orçamentária.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. João Batista Motta, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Serys
Slhessarenko, suplente de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Apelo aos Srs. Senadores, tanto aos
inscritos quanto aos que estão falando pela Liderança,
para que respeitem o acordo segundo o qual as falas
devem ser limitadas ao tempo de cinco minutos. Não
se trata de a Presidência ser exigente ou não, mas de
respeito recíproco. Quando um orador fala trinta minutos, como há pouco aconteceu, outros ﬁcam esperando
para falar cinco minutos. Portanto, apelo para que sejam
respeitados os cinco minutos. Podemos até fazer um
novo acordo: cinco minutos com mais cinco ou mais
dois de prorrogação, mas que, por favor, os oradores
não se estendam demais em respeito aos que estão
esperando para falar.
Com a palavra o Senador Magno Malta pela Liderança do PL, por cinco minutos, prorrogáveis por
mais dois.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pela Liderança do PL. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, dura, exigente... Senador Heráclito, ainda bem
que ela falou em prorrogar por cinco ou por dois – ﬁco
sempre com a primeira palavra. Farei isto com V. Exª
quando eu estiver sentado aí e V. Exª for falar: vou lhe
dar mais cinco minutos, Srª Presidente, porque sei que
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o seu assunto é tão importante que cinco minutos não
serão suﬁcientes.
Acabei de almoçar no gabinete do Senador Heráclito Fortes – eu, Mão Santa e Sibá Machado. Comida boa, do Piauí, tipicamente do Piauí. Quem fez a
comida é piauiense também Senador?
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Piauiense
da gema!
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES) – Estava muito boa!
Senadora Lúcia Vânia, o que me traz à tribuna é
um assunto que comecei a tratar ontem, é um assunto
que me diz respeito porque entendo ser ele motivo de
grande sofrimento para a sociedade brasileira. Antes
de abordá-lo, porém, quero saudar as galerias da Casa
– temos pessoas nos visitando, conhecendo o Senado
Federal –: sejam bem-vindos. Da mesma forma, quero
cumprimentar os telespectadores da TV Senado.
Vivemos um momento de exceção na segurança
pública brasileira. Precisamos ter coragem para tomar
medidas duras. Defendo uma legislação de exceção
para os próximos dez anos, uma legislação que promova mudanças no sistema penitenciário brasileiro,
inclusive em suas instalações. A propósito, há quatro
anos foram prometidas cinco penitenciárias de segurança máxima. Não saiu nenhuma. Eu achei que, com
as PPPs, as Parcerias Público-Privadas, esses presídios de segurança máxima fossem sair do papel. Pensei que as empresas privadas fossem se beneﬁciar da
mão-de-obra ociosa dos presídios e colocar os presos
para trabalhar – trabalhar para ressarcir o Estado, para
indenizar a vítima, para sustentar a si e a sua família.
O trabalho digniﬁca o homem, a honra de um homem é
o seu trabalho. Um homem sem trabalho é um homem
desonrado. O sistema penitenciário brasileiro já é um
bolsão de miséria de seres humanos. Sem trabalho, a
desonra é multiplicada.
A Tribuna do Brasil de quarta-feira anunciou:
“PF faz a maior apreensão de cocaína desde 1999”.
Isso é boi de piranha – às vezes eles permitem algumas apreensões, passam boatos de que vai passar um
pequeno carregamento. Dessa vez foram apreendidos
56 quilos de droga, avaliados em R$500 mil. Eles dão
o boi de piranha para passar uma tonelada do outro
lado, Senador Heráclito: o Brasil é um entreposto de 22
toneladas por mês para consumo internacional. Tudo
isso, Senador Raupp, passa pelas nossas fronteiras.
Já está na hora de se intensiﬁcar uma campanha no sentido de que desenvolvamos tecnologias
para que as mesmas balanças que fazem a pesagem
dos caminhões na estrada possam identiﬁcar drogas
guardadas nesses caminhões. Por exemplo, do Paraguai vem a maconha para consumo interno e para o
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tráﬁco internacional – para o consumo da Bahia para
cima vem do “polígono da maconha”.
A cada dia a violência vai se espalhando neste
País, e a mais violenta das violências – digo do ponto
de vista do crime de sangue – advém do uso e do abuso das drogas. Por isso é necessário que ofereçamos
instrumentos à sociedade que permitam o combate a
esse tipo de crime.
Um desses instrumentos, Senador Mão Santa,
seria o aumento do efetivo da Polícia Federal no Brasil.
Os senhores que estão nas galerias, as senhoras, os
jovens, as pessoas que estão em Casa, prestem atenção no que vou falar. Senadora Serys, V. Exª conhece a
matéria muito mais do que eu, presidiu muito bem uma
CPI sobre o narcotráﬁco em seu Estado. Aliás, estive lá
no ﬁnal de semana passado, fui a Lucas do Rio Verde,
vi aquela fartura, aquela terra fértil e ﬁquei imaginando
que somos o único país do mundo que tira três colheitas do chão por ano, Senador Mão Santa. O Brasil é
um país com uma terra riquíssima: uma empresa, a
Vale do Rio Doce, tira ouro do chão 24 horas por dia
na Amazônia e no Pará. Aqui temos granito, café, soja,
arroz, mamão papaia, tudo nós temos. E num país de
180 milhões ainda temos 50 milhões passando fome!
Há um demônio oprimindo este País. Isso só pode ser
coisa espiritual, não tem o menor sentido.
Senador Mão Santa, Senador Heráclito, voltando
à segurança pública: a Argentina tem 32 milhões de
habitantes e 48 mil homens na Polícia Federal; o Brasil tem 183 milhões de habitantes e 7 mil homens na
Polícia Federal. Desses, 3,5 mil são operacionais e 3,5
mil estão em gabinetes. Como é possível tomar conta
de um país como este? Faz milagre a Polícia Federal
brasileira. Essa Polícia Federal brasileira faz milagre.
O Exército, a Marinha e a Aeronáutica têm pelotão de infantaria, de aviador, de pára-quedista, disso
e daquilo. Era preciso que fossem criados, em cada
unidade, pelotões de enfrentamento ao narcotráﬁco
nas fronteiras, pelotões que atuassem em conjunto
com a Polícia Federal. Esses pelotões teriam formação de polícia, mas pertenceriam às Forças Armadas.
Nós não estamos defendendo que todo o efetivo vá
para fronteira, mas é preciso que se crie esse tipo de
pelotão, Senadora Serys.
Eu dizia que, nas rodovias, há a balança que pesa
os caminhões e confere as notas ﬁscais. Era preciso ter
um mecanismo tecnológico para identiﬁcar o caminhão
que estivesse carregando madeira ou qualquer outra
coisa e tivesse droga debaixo da sua carga.
Lá em Mato Grosso do Sul, em Dourados, na
divisa com o Paraguai, está a família Morel – dizem
que João Morel foi assassinado por Fernandinho BeiraMar, mas já circula a informação de que não foi ele. Há
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brasileiros que estão no Paraguai, Senadora Lúcia Vânia, são criminosos que têm grande inﬂuência no País.
Pertencem a eles as grandes fazendas e as grandes
plantações de maconha. Dizem até que contam com
um grupo de engenheiros, de técnicos que trabalham
só para bolar mecanismos que burlem a segurança e
permitam a passagem de drogas pela fronteira usando
caminhões e automóveis.
Já está na hora de desenvolvermos tecnologia
para identiﬁcar os caminhões na pesagem, e não com a
Polícia Rodoviária Federal, porque a Polícia Rodoviária
Federal não pára todo mundo. Em determinado momento, eles começam a fazer uma blitz, mas os carros
passam frouxamente o dia inteiro e a noite inteira. E aí
vamos ver sempre os bois-de-piranha sendo presos,
graças a Deus, porque a Polícia Federal brasileira, mesmo com o efetivo ínﬁmo que tem para fazer operações
contra o crime organizado num país do tamanho do
nosso, ainda tem de guardar as fronteiras.
Não quero aqui dizer que o Exército, a Marinha e
a Aeronáutica nada fazem. Fazem sim, mas poderiam
fazer um pouco mais, porque têm efetivo e já tem um
orçamento. É preciso melhorar o salário da tropa? É
claro que sim. Mas dispomos de homens, de capacidade, de efetivo para criar batalhões e colocá-los na
fronteira para auxiliar a Polícia Federal brasileira.
As pessoas que dizem que precisamos legalizar
as drogas no Brasil não sabem, absolutamente, o que
estão falando. Penso que essas pessoas nunca conviveram com a lágrima quente de uma mãe que chora
porque tem o ﬁlho drogado. Não sabem absolutamente
nada sobre isso. Essas pessoas ainda não entenderam que nós, do Brasil, fazemos fronteira com nossos
queridos irmãos que plantam e beneﬁciam droga para
mandar para o mundo inteiro e que o entreposto somos nós. No dia em que legalizarmos a droga, todos
eles virão morar aqui. Uma vez legalizada a droga, o
dinheiro deles estará limpo, e aí pagaremos o preço de
uma criminalidade extremamente alta – nós já vivemos
isso. Precisamos, urgentemente, ter coragem de fazer
uma legislação de exceção por dez anos, pelo menos,
para podermos banir essa violência que começa dentro
dos presídios, pela corrupção do sistema, e que tem a
sua operação feita nos morros, nas ruas, tocando um
terror para a sociedade brasileira.
Toda mãe e todo pai preocupam-se com o ﬁlho
que está na faculdade e que sai à noite. O estudante
que sai pela manhã ou à tarde para a escola não tem
a garantia da volta para casa, porque pode ser vítima
de bala perdida.
Sobre o meu Estado, disse-me um dos diretores
da CVC, uma das maiores operadoras de turismo deste
País: “O turismo no seu Estado é difícil, Senador, por
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causa da segurança pública, por causa da questão da
segurança”. Isso é verdade. O nosso turismo ainda não
embalou, ainda não ganhou contornos para o mundo,
embora tenhamos todo o potencial para isso, porque
a grande preocupação do turista estrangeiro é com a
segurança pública neste País, tema sobre o qual voltarei a falar na próxima semana.
Obrigado, Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Magno Malta.
Concedo a palavra, pela inscrição, à Senadora
Lúcia Vânia. Em seguida, falará, pela Liderança da Minoria, o Senador Heráclito Fortes. Estamos alternando
uma Liderança e um orador inscrito. Posteriormente,
falarei como oradora inscrita.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, estamos praticamente
iniciando o terceiro mês do ano de 2006 sem que tenhamos conseguido chegar a um consenso a respeito
do Orçamento Geral da União para este ano.
Hoje, felizmente, o Relator-Geral Carlito Merss
entrega seu relatório, que será objeto de análise por
todos nós durante esta semana, para que possamos,
na próxima semana, discuti-lo e votá-lo.
Se esta fosse a primeira vez em que estivéssemos
enfrentando problemas na discussão do Orçamento,
ainda seria possível aceitar que estivéssemos tão atrasados na sua votação. Mas o desinteresse em votar
a peça orçamentária não é da Oposição – é bom que
se diga aqui –, que se tem feito presente nas reuniões
da Comissão Mista de Orçamento.
Com certeza, para o Governo, pode não ser um
grande obstáculo a inexistência de lei orçamentária
formalmente aprovada para este exercício ﬁnanceiro.
Quase 93% das dotações constantes da proposta orçamentária encaminhada pelo Executivo para
2006 encontram-se liberadas para serem gastas no
decorrer deste ano, basicamente por força de dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2006. Nesse
percentual, inclui-se também o recurso da ordem de
R$12,9 bilhões para investimentos, o que representa
90% do montante programado dos orçamentos ﬁscal
e da seguridade.
Nesse caso, essa condição se dá por força de
medidas provisórias aprovadas sobre créditos extraordinários (R$1,4 bilhão), bem como de restos a pagar
inscritos no exercício de 2005, que somam R$11,5
bilhões.
Fiz essas breves considerações para mostrar,
mais uma vez, o quanto de fragilidade existe na peça orçamentária que tramita todos os anos no Congresso.
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E mais: ressalto o quanto o Legislativo ﬁca impotente para fazer a sua parte, conforme estabelece a
própria Constituição, em seu art. 166, ao aﬁrmar que
cabe à Comissão Mista de Orçamento fazer a análise
de mérito da peça orçamentária, desde seu exame até
a sua aprovação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em artigo
por mim publicado em 2005 no jornal O Popular, de
Goiânia, aﬁrmei:
Em conseqüência, trava-se uma batalha perfeitamente previsível: o próprio Executivo, posteriormente,
apresenta propostas de aumentos consideráveis de
despesa sem que isso tenha sido contemplado no seu
encaminhamento; por sua vez, o Legislativo vê-se na
situação de buscar receitas, a qualquer custo, para a
sua cobertura.
Minhas palavras continuam tão atuais quanto as
que tenho dito nestes três anos em que participo do
Senado Federal. A situação volta a se repetir neste
ano de 2006.
Basta dar o exemplo do salário mínimo. Em 2004,
o salário do trabalhador era de R$260,00. A proposta
do Executivo, incluída no Orçamento para 2005, foi de
R$281,28. Coube ao Legislativo encontrar recursos
para chegar aos atuais R$300,00.
Neste ano, parece que estamos a assistir ao
mesmo ﬁlme.
O salário mínimo de R$350,00 foi anunciado com
toda pompa pelo Governo, quando o próprio Executivo encaminhou, por intermédio de sua proposta orçamentária, um aumento dos atuais R$300,00 para
R$321,21.
Mais uma vez, coube ao Congresso a tarefa de
encontrar receita para que o salário mínimo alcançasse o valor de R$350,00, que agora o Presidente Lula
alardeia como se fosse um presente de seu Governo,
em pleno ano eleitoral!
As conseqüências dessa busca de receita no
Congresso Nacional acabam por debitar à Comissão
Mista de Orçamento aquilo que a imprensa vem ressaltando esses dias todos, que teríamos inventado uma
receita que praticamente não existe.
Para o orçamento de 2006, nós, na Comissão de
Orçamento, precisamos encontrar recursos da ordem
de R$15,2 bilhões, que, além do referido salário mínimo, deverão cobrir despesas não previstas originalmente, que incluem a correção da tabela do Imposto
de Renda em 8%; a eliminação das perdas salariais
do funcionalismo público; o fundo para ﬁnanciar o ensino básico, o Fundeb; e também a compensação aos
Estados pela desoneração das exportações.
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Neste instante, começo a me perguntar: onde
anda o planejamento? E o Plano Plurianual, tão importante para o País?
O que sei é que o Plano Plurianual anda a reboque do Orçamento e que isso descaracteriza qualquer
instrumento que se proponha a planejar o País.
Tanto é assim, que vamos votar, em breve, o Orçamento sem que saibamos como está a revisão do PPA
2004/2007, também encaminhado pelo Executivo.
Antes mesmo que o Orçamento seja aprovado
nesta Casa, transcrevo o seguinte trecho de matéria
do jornal O Estado de S.Paulo, publicada no dia 21
de fevereiro:
O Relator do Orçamento-Geral da União para
2006, Deputado Carlito Merss (PT-SC), contou ontem
que o governo mandou avisar que bloqueará de R$10
bilhões a R$15 bilhões das despesas orçamentárias
– que ainda nem foram aprovadas pelo Congresso. O
anúncio foi feito depois de uma reunião na qual os Ministros da Fazenda, Antonio Palocci, e do Planejamento,
Paulo Bernardo, explicaram que não concordam com
a previsão de receitas, de R$545,4 bilhões, apontada
pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso na
semana passada.
O que signiﬁca esse aviso do Governo, do qual
estamos sabendo apenas pela imprensa?
Signiﬁca, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que o Presidente Lula e sua equipe econômica estão
tentando, mais uma vez, descaracterizar e minimizar
o trabalho deste Parlamento.
Levantamento realizado pela Consultoria de Orçamento do Senado, juntamente com minha assessoria técnica, dos anos de 1998 até 2005, mostra que
as reestimativas de receitas (diferença entre a lei e o
projeto) efetuadas pelo Congresso Nacional são muito criteriosas. Conforme indica a série histórica, tem
ocorrido diferença positiva entre a execução e a lei,
indicando que as reestimativas foram até superadas.
Portanto, o que estamos enfrentando com o Orçamento de 2006 já é mais do que suﬁciente para
mostrar o tipo de relacionamento que o Executivo teve
com esta Casa no que tange à análise e à aprovação
da peça orçamentária.
Não devemos aceitar a desculpa do Executivo,
de que a previsão de receitas estimada pelo Legislativo é exagerada, para baixar a cabeça a esses contingenciamentos dos quais só tomamos conhecimento
pela imprensa.
Diante desse contexto, quero render minhas homenagens ao projeto do Senador Antonio Carlos Magalhães que trata do orçamento impositivo.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Já concluo, Srª Presidente.
Aproveito, Senador Antonio Carlos Magalhães,
para trazer minha pequena contribuição, que, na realidade, é uma sugestão, no sentido de que V. Exª analise
em profundidade o impacto dessa questão das receitas
normalmente subestimadas pelo Executivo quando do
encaminhamento de sua proposta orçamentária.
Se tivéssemos como resolver esse impasse entre Executivo e Legislativo na questão das receitas,
V. Exª poderia até retirar de seu projeto o contingenciamento.
Srª Presidente, já estou encerrando meu pronunciamento, mas antes de fazê-lo gostaria apenas de
trazer dois exemplos a respeito de tudo que abordei
aqui nesta tarde.
Em reunião na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, levei minha preocupação com os valores alocados na proposta orçamentária
para 2006 referentes a publicidade e propaganda na
Presidência da República. Na ocasião, os números
apresentados reﬂetiam a posição do Siaﬁ de 31 de
dezembro de 2005. Porém, constatamos, em 13 de
fevereiro de 2006, que ocorreram novos empenhos
liquidados, acrescendo a execução de 2005 em mais
R$63 milhões, em menos de 15 dias.
Srª Presidente, eu gostaria de continuar relacionando alguns pontos que discutimos e levantamos no
Orçamento da União, mas voltarei a esse assunto na
próxima semana, quando teremos a oportunidade de
analisar o relatório do Sr. Relator-Geral e, posteriormente, apontar as diﬁculdades, os desvios encontrados
na lei orçamentária.
Muito obrigada.
Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senadora Lúcia Vânia, nós é que agradecemos a V. Exª pela disciplina para cumprir o tempo
estipulado. O tema abordado por V. Exª é amplo, sabíamos que V. Exª tinha muito a dizer. Temos de agradecer
publicamente, porque V. Exª precisava de 30 minutos
e se restringiu a 10 minutos. Parabéns!
Com a palavra, por cinco minutos, o Senador
Heráclito Fortes, pela Liderança da Minoria.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pela
Liderança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente Lula
hoje madrugou. Acordou às cinco horas da manhã e
tomou um banho de mar no litoral piauiense, em Luís
Correia, cidade vizinha a Parnaíba.
Parnaíba, durante toda a história do Piauí, tem
tido uma importância muito grande para a economia
do Estado. Durante anos foi um grande centro co-
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mercial e líder da incipiente indústria extrativista da
carnaúba e do babaçu, não só representando muito
para a economia piauiense mas também para todo o
Nordeste. Parnaíba, de ﬁlhos ilustres como Reis Velloso, tem nesta Casa dois Senadores que lá nasceram:
Mão Santa, ex-Governador do Piauí, que aqui está, e
Alberto Silva, também ex-Governador do Piauí, que
se encontra na comitiva do Presidente da República
neste instante. Eu, embora não seja parnaibano, tenho
raízes profundas na cidade, tendo meu avô materno
advogado durante muitos anos em Parnaíba, tendo
sido, inclusive, Deputado Estadual.
Digo isso para que ﬁque bem claro que Parnaíba
é uma cidade extremamente hospitaleira. Com certeza, hoje, recebeu muito bem o Presidente da República, aplaudiu-o e acolheu-o, até porque a visita de
um Chefe de Nação não só deve ser recebida com
respeito, mas também com alegria pelos que habitam
a cidade visitada.
Mas, Senador Mão Santa, se formos examinar
a realidade do impacto da visita presidencial a Parnaíba, 48 horas depois do fato – seremos mais generosos, deixaremos para após o carnaval, daremos uma
semana –, veremos que, em termos positivos, nada
levou. Onde está a solução para o Porto de Parnaíba,
Senador Mão Santa? E para a recuperação industrial
daquela cidade? Para a recuperação da ligação ferroviária entre Luís Correia e Teresina? Nós, no Senado,
tentamos e agora conseguimos colocar recursos no
Orçamento deste ano para recuperação dessa estrada.
Não! A visita de Sua Excelência foi para reconhecer
um aeroporto internacional.
Senadora Serys Slhessarenko, com todo o respeito ao Presidente da República, esse aeroporto foi
inaugurado no Governo Médici, pelo Ministro João
Paulo dos Reis Velloso, ﬁlho da terra, quando instalou, na cidade de Parnaíba, o primeiro pólo turístico
brasileiro. Infelizmente, não houve continuidade nas
administrações seguintes. A casa de passageiros, a
pista, a iluminação são todas produtos desse período.
Não há nada novo.
O campus universitário chamado Reis Velloso é
também uma continuação. A grande maioria dos cursos ali instalados – justiça seja feita! – foram feitos na
administração de V. Exª, Senador Mão Santa, como
Governador.
Por meio de recortes de jornais recentes, vamos
trazer aqui o que signiﬁcou a visita do Presidente. No
dia 12 de setembro do ano passado, o Governo do
Estado anunciou para o Piauí a inauguração de vôos
internacionais, que seria o grande fato para essa visita
do Presidente a Parnaíba. Mas, no dia 7 de janeiro, veio
uma notícia, Senador Mão Santa, que é uma ducha
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de água fria na população do Município e da região:
a OceanAir, empresa de vôo regular, vai acabar com
os vôos para o litoral. Ora, pela primeira vez Parnaíba,
em muitos anos, não terá uma linha regular de avião.
A OceanAir, num acordo com o Governo do Estado,
cuja contrapartida era um subsídio de R$40 mil mensais para uso em passagens, fazia, duas ou três vezes
por semana, o percurso Fortaleza–Parnaíba–Teresina,
ida e volta. Por falta de cumprimento por parte do Governo do Estado, esse vôo foi suspenso.
Senador Mão Santa, V. Exª nasceu, cresceu e
viveu em Parnaíba a maior parte de sua vida e, em
todas suas instâncias, os vôos de carreira, os vôos de
linha eram uma constante no litoral piauiense, desde
o Boeing da Varig, o famoso trijato a aviões menores.
Somente agora, neste instante, Parnaíba está desprovida de vôo.
Mas aí, Srªs e Srs. Senadores, no dia 7 de fevereiro, bem próximo: “Aeroporto de Parnaíba será
inaugurado com o Boeing 767”. Aí vem a paranóia, a
loucura: o avião sairia de Roma direto para Parnaíba,
com 260 passageiros...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT. Fazendo soar a campainha.) – Já se passaram oito minutos, Senador.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – E esses passageiros seriam redistribuídos para o litoral dos
Estados próximos do Piauí e Maranhão.
Funcionário da Secretaria de Comunicação seguiria, segundo matéria do próprio Palácio do Governo,
para Roma a ﬁm de acompanhar o vôo até Parnaíba,
cuja inauguração seria no dia 20. Mas, Sr. Presidente, esqueceram-se do básico: levar combustível acima
de tudo...
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) –
Senador Heráclito Fortes, desculpe-me interrompê-lo.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Eu gostaria de pedir a compreensão do nobre Senador Eduardo Suplicy, porque o tempo de V. Exª já
foi extrapolado em três minutos e há vários oradores
para falar.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Não
entendi.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– O Senador Eduardo Suplicy pede-lhe um aparte,
mas o tempo de V. Exª já está esgotado e há vários
oradores para falar.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – E só
queria fazer um apelo a V. Exª...
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – PI)
– V. Exª ainda tem tempo para encerrar.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Mas
faria um apelo a V. Exª, em homenagem ao Piauí, e
o Senador Eduardo Suplicy é bem objetivo em seu
aparte e eu gostaria de ouvi-lo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Bem,
certamente o Piauí proporcionou ao Presidente Lula
essa oportunidade. Tenho certeza de que V. Exª e o
Senador Mão Santa, assim como eu, gostam de aproveitar a madrugada, antes de iniciar o dia de trabalho,
para tomar um banho de mar, ainda mais na praia de
Luís Correia, que certamente V. Exª recomenda a todos.
Mas gostaria de dizer que as observações que está
fazendo, relativamente a investimentos importantes no
seu Estado, para melhoria das condições de infra-estrutura, de transporte, seja em Parnaíba, Teresina...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Concluindo, Sr. Presidente. Inclusive para que possa haver
uma linha aérea entre Parnaíba e a Europa para que
mais pessoas venham ao litoral piauiense, de outros
lugares do mundo. Considero isso muito positivo. Então, certamente, o Presidente Lula estará levando em
consideração as sugestões de V. Exª.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V.
Exª ressonava ao fundo do plenário e talvez por isso
não tenha prestado atenção no que eu disse. Eu disse exatamente o contrário, Senador Eduardo Suplicy.
Foi a grande frustração do povo, que esperava o vôo
internacional. Os hotéis e as lojas se prepararam para
receber esse avião, e não tomaram nenhuma providência. E essa notícia é do dia 7 de fevereiro, muito
recentemente.
(Interrupção do som.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – O positivo disso tudo é a ida do Presidente – eu disse exatamente no começo – a Parnaíba, que é uma cidade
hospitaleira, mas isso não dá o direito de se pensar
que o parnaibano é bobo. O que o parnaibano quer
é obra de infra-estrutura, é que o Presidente da República deixe lá sementes para a consolidação de um
plano que leve o Estado e o Município ao progresso.
Eles não querem esse engodo, essa enrolação, esse
discurso eleitoreiro de lançamento de candidatura a
Presidente da República.
Por outro lado, vemos aqui, nos próprios jornais,
o abandono a que o turismo do litoral norte está sendo
relegado pelo atual Governo. Senador Eduardo Suplicy,
o que eu disse aqui agora é que, pela primeira vez em
muitos anos, a Paraíba não tem vôos regulares, por
irresponsabilidade do Governo estadual, ali instalado.
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O que disse aqui agora é que a OceanAir deixou de
fazer um vôo freqüente para o litoral, porque o Governo do Estado descumpriu o compromisso assumido
de subsidiar aquelas linhas. Por que, agora, fazer essa
festa, criando expectativas que não existem?
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Se o
Sr. Presidente permitir, concederei um aparte ao Senador Mão Santa. Pedimos a compreensão de V. Exª,
Sr. Presidente, aﬁnal de contas, hoje é um dia muito
especial para a Parnaíba e para o Piauí.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Heráclito
Fortes, nasci na cidade de Parnaíba em 1942. Atentai
bem, lá existe uma crença de dois irmãos, que são
considerado santos, milagreiros. Atentai bem, ô Lula, lá
o cemitério o povo chama de Dois Irmãos. Eles fazem
milagre, o povo ora e deixa as oferendas.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Isso é importante
para resgatar a história da verdade.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Mas o tempo do Senador já passou de doze minutos, e o tempo estabelecido era de cinco minutos mais
dois minutos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Eu
vou encerrar, Sr. Presidente, mas, primeiramente, vou
ouvir o aparte do Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Esses dois irmãos eram surdos-mudos. Eles vinham acompanhando
o trilho da ferrovia, que V. Exª diz que está inacabada.
O Alberto chegou, como engenheiro, para tomar conta
dessas ferrovias. Eles tinham chegado do Ceará e iam
acompanhando a trilha férrea, quando pousou aquele
avião Douglas. O maquinista do trem vinha bem devagar, apitando, na certeza de que eram pessoas normais
e que iam sair do trilho. E eles morreram ali, pois eram
surdos-mudos. Eu já nasci com essa crença, e o povo
tem essa devoção. Nos anos de 1950, eu era criança
e já pegava esses aviões. Lá, voávamos na Cruzeiro,
na Pan Air, na Paraense Transporte Aéreo – PTA, que,
na brincadeira, era “Prepara tua alma”. Aviões de todo
jeito. Nunca, na história da Parnaíba, aquele aeroporto
deixou de funcionar. Somente agora, no Governo do
PT, não existe nem uma linha nacional.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Agradeço a V. Exª e a paciência do Sr. Presidente e da Senadora Serys Slhessarenko, que quer ir para o Pantanal. Não quero jamais ter o remorso de que estaria
atrapalhando o seu direito de ir e vir.
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Agradeço, portanto, a todos, pedindo a reﬂexão
do Presidente Lula: plante alguma coisa, Senhor Presidente, não apenas falácia e não apenas passeio, ﬁque restrito às suas viagens. O Piauí precisa de obras
concretas e não de conversas.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, a Sra. Serys Slhessarenko, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Obrigado pela compreensão, Senador Heráclito
Fortes.
Concedo a palavra à nobre Senadora Serys Slhessarenko, por cinco minutos, com prorrogação por mais
dois minutos.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Senador Valdir Raupp, Srªs
e Srs. Senadores presentes, tenho dois temas de extrema relevância para abordar. Como não será possível
falar tudo o que eu desejaria a respeito de cada um
deles, peço antecipadamente que sejam registrados,
na íntegra, nos Anais do Senado.
A policial civil brasileira é a única trabalhadora
formal brasileira que não tem reconhecida a sua condição feminina no momento da aposentadoria.
As mulheres brasileiras ainda lutam pela ampliação do número de delegacias da mulher. Participo
dessa luta há tempos, mas acredito ﬁrmemente que
agora é o momento de nós, mulheres e homens, defendermos os direitos dessas mulheres que estão nos
balcões das delegacias. Essa luta não tem cor partidária, pois pretende corrigir uma injustiça contra a qual
todos temos que nos insurgir.
Em verdade, a situação de aposentadoria dos
policiais civis, sejam homens ou mulheres, é difícil. Em
cada Estado, conforme levantamento que ﬁz, existe
uma realidade. Alguns Estados aceitam os termos da
Lei Complementar nº 51, de 1985. É o caso do Amazonas, do Pará, de Rondônia, da Bahia, do Ceará, do
Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de Mato Grosso do Sul,
do Paraná e do Distrito Federal. Também é o caso da
Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, na
esfera da União. Em Mato Grosso do Sul, aliás, acaba de ser aprovada importante lei orgânica para os
policiais civis.
Contudo, em decorrência de entendimentos diversos e injustos, há Estados que decidiram restringir
o acolhimento dessa lei a partir da vigência da Emenda
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Constitucional nº 20, de 1998. Nessa situação, pelo levantamento que ﬁz, encontram-se os policiais civis do
Rio Grande do Sul e os de Mato Grosso. Os agentes
policiais mato-grossenses, aliás, têm aqui meu apoio
e minha solidariedade pelo movimento grevista que
bravamente desencadearam.
Outros Estados, pior ainda, simplesmente negam
o direito de aposentadoria especial a trabalhadores que
exercem atividade de risco: Alagoas, Paraíba, Sergipe,
Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Nesses sete Estados, Srªs e Srs. Senadores, os
policiais civis, que têm óbvia atividade de risco e têm o
direito à aposentadoria, líquido e certo, garantido pela
Constituição Federal, notadamente após a vigência da
Emenda Constitucional nº 47, precisam cumprir a regra
geral. Nem preciso salientar que existem pendências
judiciais pelo Brasil afora, abarrotando ainda mais os
nossos tribunais.
Todos os Estados, sem exceção, e a União ignoram a situação das mulheres policiais civis e das
mulheres policiais federais. Elas são minoria nessas
corporações. Sob esse aspecto, sem cor partidária, eu
conclamo a todos os Parlamentares deste País: vamos
reconhecer a condição feminina da mulher policial. Vou
repetir a primeira frase deste pronunciamento: ela é a
única trabalhadora formal brasileira que não é reconhecida como mulher. Isso é inaceitável.
O Senador Romeu Tuma propôs projeto de lei, já
aprovado pelo Senado, para criar regras de aposentadoria para as mulheres policiais. Esse projeto chegou
à Câmara dos Deputados em 2001. Trata-se do PLP
nº 275/01, que já foi aprovado em todas as Comissões
e está pronto para a pauta. Nunca foi votado até hoje.
É omissão legislativa.
Estou cobrando, publicamente, a votação e aprovação do Projeto nº 275/01, que está na Câmara dos
Deputados, pronto para a pauta. Com isso, não pretendo me isentar de culpa. Se as mulheres policiais
não tiverem sua condição feminina reconhecida, eu
também serei responsável pela continuidade dessa
injustiça. Como Parlamentar, ainda mais neste momento de crise política e de orquestrações sórdidas,
eu respondo solidariamente por todos esses erros e
omissões.
Encerrando esta parte da minha fala, quero dizer que estarei lutando e insistindo, com dedicação e
aﬁnco, como mulher e Parlamentar, para que as policiais tenham a sua aposentadoria assegurada, como
proﬁssionais mulheres que são. Se não conseguirmos
corrigir essa injustiça, direi que todos somos responsáveis por ela. Aproxima-se 08 de março, o Dia Inter-
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nacional da Mulher, e temos a obrigação e o dever de
conclamar a Câmara dos Deputados para que aprove
a aposentadoria das mulheres policiais.
Sr. Presidente, falei por quatro minutos e gostaria de ter pelo menos mais dois ou três minutos para
fazer um rápido relato e destacar uma outra questão
importantíssima para nós, que é a bela iniciativa tomada pelo Ministério do Desenvolvimento, da Indústria
e do Comércio Exterior, do nosso Governo Lula, que
acaba de lançar o Programa de Extensão Industrial
Exportadora, o chamado PEIEX, que resultará em benefícios para empresas que atuam no setor madeireiro
e moveleiro de todo o Brasil, particularmente no meu
Estado de Mato Grosso.
Tenho certeza de que esse é um programa do
Governo Lula que será recebido com muita alegria pelos empresários de Municípios, como Sorriso, Sinop,
Lucas do Rio Verde e de toda a vasta região do norte
do meu Mato Grosso, em que a indústria madeireira
se constituiu numa das atividades econômicas mais
importantes. Se o projeto agradará os empresários,
com certeza, beneﬁciará também – e principalmente,
o que é a minha preocupação – uma enorme legião
de trabalhadores da indústria da madeira, os quais se
ocupam dessa cadeia de produção e passarão a contar, assim, com uma grande certeza de conservação
de seus empregos e do sustento de suas famílias.
Acreditamos que a repressão aos predadores
não deve servir de barreira para que a industrialização
responsável se mantenha ativa, garantindo dividendos
para os Municípios e assegurando a sobrevivência de
milhares e milhares de famílias no vasto interior do meu
Estado de Mato Grosso. Por isso é que a iniciativa do
Ministro Furlan e do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior deve ser saudada, já
que vem aplicar um relacionamento harmônico entre
aqueles que buscam o desenvolvimento de todos esses Municípios que se encontram na fronteira agrícola
e sobre os quais pesa a responsabilidade de buscar
a industrialização com a contrapartida da responsabilidade ambiental.
Como o meu tempo está terminando sem eu ter
recebido a prorrogação que deveria ter e em respeito
às Srªs e aos Srs. Senadores que querem falar ainda
hoje, peço que sejam ambos os meus discursos registrados, na íntegra, nos Anais do Senado Federal.
Muito obrigada.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DA SRª SENADORA SERYS
SLHESSARENKO.
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Obrigado a V. Exª.
Solicito que V. Exª assuma novamente a Presidência para que eu possa fazer uso da palavra por
cinco minutos.
O Sr. Valdir Raupp, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Serys
Slhessarenko, suplente de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra, de acordo com a inscrição, ao Senador Valdir Raupp, por cinco minutos.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria, neste
momento, de usar esta tribuna para falar de um projeto
muito importante que foi aprovado no Conama, hoje pela
manhã, que diz respeito ao zoneamento agroecológico
e econômico do Estado de Rondônia e que se iniciou
durante o meu Governo, em 1995. Deixei 80% desse
projeto concluídos e o Governo seguinte executou os
outros 20%. Esse foi um trabalho gigantesco, porque
se trata do primeiro Estado da Federação brasileira a
ter um zoneamento desse tipo elaborado, concluído e
aprovado pelo Conama, pelo Ministério do Meio Ambiente. Tenho certeza de que esse projeto, a partir da
agora, vai trazer grandes benefícios para a população
do meu Estado de Rondônia e servirá como modelo
para outros Estados da Federação. O Mato Grosso já
está prestes a concluir seu zoneamento e outros Estados deverão fazer o mesmo, principalmente os nove
integrantes da Amazônia legal brasileira.
Quero destacar o trabalho de técnicos exemplares, como Emerson Teixeira, hoje falecido, que foi meu
Secretário de Planejamento; Pedro Beber, Coordenador
do Programa, grande técnico; Janilene Vasconcelos,
Secretária de Planejamento do nosso Governo. Em
nome destas três pessoas, cumprimento e agradeço
o trabalho de todos os técnicos, inclusive os do Banco
Mundial, os dos Governos estadual e federal, às Organizações Não-Governamentais pelo trabalho contínuo
realizado junto a todas as entidades não-governamentais, inclusive com as etnias indígenas do Estado de
Rondônia, que foram beneﬁciadas pelo programa antes
mesmo de ele ser aprovado, como hoje acontece.
Destaco o apoio da bancada federal, não só da
atual, mas das anteriores, agradecendo, em especial,
ao Deputado Confúcio Moura, atual Prefeito da cidade de Ariquemes, que foi Coordenador da bancada na
Legislatura passada; ao Deputado Agnaldo Muniz; ao
Deputado Anselmo de Jesus, Coordenador da nossa
bancada; ao Deputado Hamilton Casara, atual Coordenador da bancada de Rondônia; à Deputada Mari-
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nha Raupp, que está no seu terceiro mandato como
Deputada Federal, sempre trabalhando, buscando o
consenso para que projetos dessa natureza fossem
aprovados no Estado de Rondônia; ao Senador Amir
Lando, que está nesta Casa há 16 anos e contribuiu
muito com seu trabalho para que este projeto chegasse
a um ﬁnal feliz; enﬁm, todos os Parlamentares federais
e estaduais e os Governos federal e estadual que deram também sua parcela de contribuição.
Acredito que, a partir de agora, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, nossos produtores rurais – pequenos, médios e grandes – dormirão mais tranqüilos,
porque o rumo, o norte está traçado por esse grande
Projeto de Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do
Estado de Rondônia.
Ficam aqui os nossos agradecimentos, apesar de
tardios, Sr. Presidente, já que poderia ter sido aprovado
há três ou quatro anos atrás. Demorou muito, mas há
um velho ditado que diz “antes tarde do que nunca”. E
ainda fomos o primeiro Estado da Federação – repito
– a ter esse zoneamento tão importante, aprovado pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Era o que tinha, Sr. Presidente. Sei que ainda tenho algum tempo, mas, no sentido de contribuir com
os meu Pares, já que a sessão deveria ter se encerrado, concluo o meu pronunciamento, pois ainda temos
três Senadores que farão uso da palavra: o Senador
Amir Lando, o Senador Sibá Machado e o Senador
Mão Santa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp,
a Sra. Serys Slhessarenko, suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senadores Mão Santa e Sibá Machado, o
direito será assegurado a todos. Também o Senador
Rodolpho Tourinho está inscrito.
Peço a V. Exªs a maior brevidade possível, para
que todos tenham a oportunidade de falar, já que a
sessão já deveria ter-se encerrado.
Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy; Senadoras e Senadores; brasileiros e brasileiras aqui presentes e que
nos assistem. Senador Eduardo Suplicy, Lula foi lá e
banhou-se no litoral do Piauí – eu convidei V. Exª e a
encantadora Mônica para irem lá e viverem momentos de felicidade.
Mas, Senador Heráclito Fortes, pela primeira
vez – e está aí o Carreiro, nosso Senador vitalício –,
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não vou falar de improviso. Vou ler artigo do jornalista
Zózimo Tavares. Antes, porém, farei breve apresentação. Estão presentes os Senadores Heráclito Fortes
e Amir Lando para testemunharem que, neste Brasil,
o melhor jornalista, nesses 506 anos, foi um piauiense: Carlos Castello Branco, Castelinho. Ainda hoje o
Jornal do Brasil mantém a sua coluna. Na Ditadura,
era o único que tinha a inteligência de manter o País
na expectativa de renascer a democracia: Castelinho!
Hoje, o Castelinho do Piauí é Zózimo Tavares, da Academia de Letras, várias obras e com humor igual ou
superior ao do Sebastião Nery. Zózimo Tavares! Apenas vou ler a questão em torno dessa polêmica de o
Lula ir ou não ir ao Nordeste.
Coluna do Zózimo – que é da Academia de Letras
piauiense –: “Cemitério de obras inacabadas”. E falei
em cemitério porque, lá, os dois irmãos, que eram mudos e surdos vieram do Ceará e andavam pelos trilhos
para irem para a praia – onde o Lula banhou, e onde
convidei para irem o Senador Eduardo Suplicy e a Mônica – e viram um avião. Isso nos anos 40, atentai bem,
Senador Amir Lando! E ﬁcaram embevecidos, pois eles
nunca tinham visto um avião. Então, já tinha aeroporto,
já tinha avião. E o maquinista do trem, bem devagarzinho, apitou, na certeza de que eles sairiam dos trilhos.
Contudo, como eles eram surdos e mudos, o trem os
matou. Em frente do aeroporto há um cemitério, não
sei nem o nome do santo, todo mundo o conhece por
“Dois Irmãos”. Isso inﬂuencia até na política. Havia dois
irmãos, ia ganhar um padre, aí Chagas foi candidato
a Governador, e o povo disse: “nós vamos votar é nos
dois irmãos”. Dois irmãos, Alberto e João Silva; eu e
Antônio José. É uma crença, pois eles são milagreiros.
Mas eles morreram em frente ao aeroporto. Viram um
avião, e o maquinista, devagarzinho, apitando, pensava
que eles ouviriam, mas eram surdos e mudos. Tinham
vindo do Ceará nos anos quarenta.
Mas o que diz o Zózimo?
Mas continuo pensando que o Piauí esperava – e merecia! – mais, muito mais! Mas,
como sugeriu o secretário, deixemos as opiniões de lado e vamos aos fatos.
Hoje, o presidente eleva à condição de
internacional o velho aeroporto de Parnaíba,
construído há 50 anos. Prevê-se (veja bem:
prevê-se, coisa para o futuro, que pode acontecer ou não) um investimento de R$ 25 milhões na obra. Ontem, em Recife, o presidente
inaugurou o novo Aeroporto Internacional do
Recife/Guararapes – Gilberto Freyre. Foram investidos em suas obras R$ 329,1 milhões (R$
275,2 milhões pelo governo federal e R$ 53,9
milhões pelo estado de Pernambuco).
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Não é preciso ser gênio, enxergar mais
do que os outros ou ser de oposição para ver
que o Piauí é um cemitério de obras públicas
inacabadas, por falta de recursos federais.
Basta olhar em volta. Vejamos apenas o caso
de Teresina, que talvez seja o mais emblemático.
E o Senador Heráclito falou do Porto de
Luís Correia, falou da ferrovia.
Aqui estão paralisadas e entregues às
moscas as obras da nova ponte sobre o rio Poti
e a do prolongamento da linha do pré-metrô.
As obras do pronto-socorro foram retomadas a passo de tartaruga.O dique de proteção
contra as enchentes na zona Norte também
estava parado e se arrasta vagarosamente.
O Hospital Universitário, cujo ambulatório foi
recentemente inaugurado, é um elefante branco. A verba para o projeto de revitalização do
centro foi desviada na calada da noite.
(...)
(A rigor, seu governo não tem obra nova
no Piauí. A única que quis mandar para cá foi
a do presídio de segurança máxima, mas já
com a determinação de que o narcotraﬁcante
Fernandinho Beira-Mar iria inaugurá-lo).
Porém, o presidente se comprometeu
de livre e espontânea vontade, e de viva voz,
publicamente, em ajudar a concluí-las. Mas,
se o Governo do Estado acha que está tudo
bem...
De qualquer maneira, agradecemos ao Presidente
Lula por ter-se banhado nos verdes mares bravios do
Piauí e que aquilo seja utilizado como um marketing.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Mão
Santa, a obra mais importante para o Piauí, sem dúvida nenhuma, hoje, seria a Ferrovia Transnordestina. O
Presidente poderia anunciar que irá começá-la exatamente pelo Piauí, por Eliseu Martins. Sabe por que ele
não fez isso? Porque ele já decidiu que vai fazer primeiro ligando Salgueiro ao Ceará. E o Piauí, mais uma
vez, vai passar batido nesses quatro anos do Governo
Lula. Alertei o Governador, ﬁz pronunciamentos aqui
no Senado e um apelo para que ele não deixasse essa
ferrovia iniciar por outro trecho a não ser pelo Piauí. O
Lula poderia ter aproveitado para anunciar que, tendo
em vista o reconhecimento e o carinho que o Piauí tem
por ele, faria o anúncio dessa obra iniciando-a por lá,
mas isso não ocorreu, Sr. Presidente.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E minhas
últimas palavras, Presidente Suplicy, aos dois irmãos
mártires, surdos-mudos, vítimas da seca, que na via
férrea ﬁcaram vendo um avião pousar, perplexos, e fo-
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ram atropelados pelo playing. Outro milagre: o Suplicy,
do PT, dar som. Já estão os dois irmãos fazendo milagre. Que façam o milagre de Lula: ter a generosidade
de não vetar a negociação dos homens que trabalham
no campo. Que ele, nesse instante, esqueça-se de
prestigiar e ajudar os banqueiros e ajude os homens
do campo do nosso Nordeste.
O convite está feito à D. Mônica para, como o
Lula, tomar um banho nas praias do Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado,
pedindo a compreensão para que possamos dar a palavra aos Senadores Rodolpho Tourinho, Amir Lando
e Arthur Virgílio, todos inscritos. Sugiro que haja cinco
minutos para cada um.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Presidente Suplicy, o Piauí aguarda ansioso a resposta ao
convite feito pelo Senador Mão Santa a V. Exª. Quem
sabe, agora, no Carnaval, V. Exª e a Profª Mônica
se sentirão muito à vontade naquelas hospitaleiras
praias.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Permita-me, Senador Heráclito Fortes, agradecer a gentileza de V. Exª, mas, neste ﬁnal de semana do
Carnaval, estarei participando, inclusive ﬁz a comunicação oﬁcial à Mesa, do IV Congresso Internacional da
US Basic Income Guarantee Network, ou seja, da rede
norte-americana da renda básica, para expor como, no
Brasil, vamos passar do Bolsa-Família à renda básica
de cidadania, conforme a lei já aprovada por todas as
Srªs e os Srs. Senadores, pelo Congresso Nacional,
e sancionada pelo Presidente em 2004.
Portanto, estarei nos Estados Unidos nesses próximos dias. Em breve, espero atender ao convite dos
Senadores do Piauí, Mão Santa e Heráclito Fortes,
para conhecer o Parnaíba.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – O Senador
Alberto Silva recebeu o Presidente Lula; eu e o Senador Heráclito Fortes iremos recebê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigado.
Concedo a palavra ao Senador Sibá Machado.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador Eduardo Suplicy, depois de muitas longas horas de espera – são mais de 16 horas e
desde às 9 horas da manhã que estou neste plenário,
atendendo também a outros trabalhos de Comissões
–, neste dia de hoje, quarta-feira, antevéspera de carnaval, é bom que estejamos trabalhando sobre temas
tão importantes para o conjunto da Nação.
Mas, antes de iniciar o meu discurso, gostaria de
fazer um tributo a esta pessoa que aprendo cada dia
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mais a admirar e respeitar: o Carreiro. Carreiro tem
sido, para mim, motivo de muita, mas muita admiração, porque não tem sido pequeno o trabalho desta
Casa – é muito trabalho; e ele ﬁrme, presente, acompanhando sempre todas as matérias, não deixando
passar absolutamente nada – absolutamente nada!
– sem dar uma boa orientação. Quero parabenizá-lo
porque realmente tem sido motivo de muita admiração
de todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Os cumprimentos são da Presidência também.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem e
hoje tratamos um pouco sobre a questão da educação, principalmente de nível superior, e ﬁz um pronunciamento e vários apartes a respeito. Eu nem ia tratar
novamente desse assunto, mas recebi um e-mail e
gostaria ainda de recuperar um pouco da memória o
que se passou ontem e hoje: o e-mail é da Srª Sandra
Celeghin Figueiredo, de São Paulo, em que narra, em
poucas linhas, a diﬁculdade da família para colocar sua
ﬁlha no curso superior de Medicina. Ontem falei que
o vestibular tem-se tornado uma tortura psicológica
para a maioria dos jovens; mais que uma tortura psicológica, alguns desses jovens têm, pela reprovação,
se sentido um lixo, vamos dizer assim. E essa senhora
Sandra Figueiredo narra que sua ﬁlha chegava a chorar porque não passava nos vestibulares, porque os
vestibulares se tornaram uma verdadeira tortura. Teve
de partir para a faculdade particular, pagando quase
R$3 mil de mensalidade, R$2.900,00, além de todo o
curso de ensino médio feito na escola privada. Ou seja,
a renda familiar praticamente está comprometida com
o sucesso escolar de sua ﬁlha.
Quero dizer para a Srª Sandra que ﬁcarei agora atento e vigilante nesta Casa para que possamos
apreciar matérias neste sentido, a respeito da qual
também apresentei proposta, ou seja, de encerrar deﬁnitivamente no Brasil o instituto do vestibular.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje eu
gostaria de tratar mesmo de uma pequena notícia
publicada no Jornal do Senado; uma matéria com
o Senador Renan Calheiros, Presidente desta Casa.
Segundo a matéria, o Senador Renan Calheiros está
disposto, ainda este ano, a fazer com que esta Casa
aprecie e vote projetos que tratam do ﬁm da reeleição
para cargos do Executivo, com a ampliação do mandato, e ressalta também que S. Exª é favorável a fazer
coincidirem todos os mandatos eletivos do Brasil.
Fiquei feliz com esta matéria porque, ainda no
início de 2003, protocolei aqui duas PECs. A primeira
delas, Sr. Presidente, trata dos Atos das Disposições
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Transitórias da Constituição, visando a acrescentar
o art. 90 à Constituição com a seguinte redação: “Os
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, eleitos no ano
de 2008, terão mandato de seis anos para permitir
que, a partir de 2014, haja coincidência das eleições
e dos mandatos federais, estaduais e municipais em
todo o País”. Já ouvi V. Exª várias vezes colocando que
tem ponto de vista diferente sobre a uniﬁcação das
eleições no Brasil em uma única data, com prazo de
mandatos iguais, início e encerramento iguais, quando
V. Exª alertava para o problema que isso traz, que é
o ﬁm do debate da municipalidade. Concordo com V.
Exª. Realmente traz uma preocupação que deve ser
levada em conta, mas estou deﬁnitivamente, Sr. Presidente, convencido da necessidade de o Brasil partir
para esse tipo de atitude.
Se considerarmos que as eleições de dois em
dois anos, embora tendo esse prejuízo que V. Exª nos
trouxe – vamos considerar assim, vamos colocá-la
aqui no stand by –, mas vamos considerar quanto o
País ganha se pudéssemos uniﬁcar as eleições e o
primeiro ganho está, no meu entendimento, no âmbito das alianças. As alianças político-partidárias no
País teriam prazo de validade igual. Não ﬁca nenhum
gestor, nenhum Parlamentar, nenhum prefeito, governador ou Presidente da República eleito preocupado
com a eleição que vai ocorrer um ano e meio depois.
É sempre assim na História do Brasil: quem ganha a
eleição, em seguida, é tolhido pela outra e tem de se
preparar porque, senão, perde a seguinte que pode ser
a vez dele mesmo. E, com esse instituto da uniﬁcação,
as nossas alianças têm o prazo de validade conforme
o programa apresentado pelos candidatos.
O segundo projeto, Sr. Presidente, procura alterar
os arts. 14 e 82 da Constituição Federal. O art. 14 trata
da inelegibilidade para a reeleição; ou seja, não haveria
mais o instituto da reeleição, e o prazo do mandato dos
eleitos seria novamente alterado de quatro para cinco
anos, o que ocorria até antes de 1997.
Sr. Presidente, com cinco anos não interrompidos, não intercalados por uma eleição, há, no mínimo,
três anos seguros para que qualquer gestor possa, de
fato e de direito, exercitar seu mandato, à plenitude.
Todos os eleitos, quando assumem o mandato, têm o
primeiro ano de ajuste de tudo, de montagem do governo, de ajuste da peça orçamentária, de ajuste de
seu programa de trabalho; no último ano, que é o ano
da saída, ﬁcam envolvidos no processo eleitoral. Isso
é inevitável para qualquer pessoa que se elege, inclusive para o parlamentar.
Portanto, ano sim, ano não, o exercício ﬁscal
do País está paralisado por causa de eleições. Pela
Constituição, por toda a legislação eleitoral, o dia 30
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de junho é a data máxima para que o exercício ﬁscal
daquele ano em que há a eleição, como é o caso deste
ano, seja executado. Se isso não pode ser feito, está
feito o prejuízo para toda a população.
Considero também uma saída muito importante
para o problema ﬁnanceiro. Soube que as eleições
passadas, de 2004, custaram, para os cofres públicos, perto de R$1 bilhão. Com este R$1 bilhão, mais
a mobilização de mais de 100 milhões de pessoas,
que, a cada dois anos, têm de sair de suas casas,
paralisadas por um processo eleitoral, teríamos uma
economia muito grande.
Sr. Presidente, com a eleição em anos alternados,
haveria, em um complexo de dez anos, cinco eleições
a R$1 bilhão cada uma, num total de R$5 bilhões. Se
pudéssemos encurtar para, no máximo, três eleições
no concurso de dez anos, gastaríamos apenas R$3
bilhões, o que geraria um lucro de R$2 bilhões, que,
no meu entendimento, é razoável para investimento
em outras áreas.
Consideremos agora um princípio fundamental,
o da rotatividade. Tendo um Prefeito, um Governador,
um Presidente da República exercido plenamente seu
plano de Governo, a rotatividade estaria garantida no
projeto, no propósito escrito pelo partido político.
Com isso, considero de extrema importância para
o nosso País que possamos adotar essas medidas. É
claro que não participamos e fomos contra, em 1997,
a criação do instituto da reeleição. Aquele momento,
no nosso entendimento, foi um momento ambíguo e
conjuntural, em que se pensava apenas em tirar do
jogo um candidato eminente, que era o próprio Presidente Lula.
Agora, Sr. Presidente, penso que essa reﬂexão
pode ser feita. Espero que o Presidente Lula seja
candidato, sim, à reeleição, que possa exercitar esse
direito constitucional agora, mas que possamos apreciar essas medidas, que, acredito, serão alteradas a
partir do ano de 2014.
Então, os eleitos de 2008...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP. Fazendo soar a campainha.) – Peço a gentileza, Senador Sibá Machado, de concluir o seu pronunciamento, para que possamos dar oportunidade
aos demais.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Compreendo a sua posição, Sr. Presidente, mas farei uma
reclamação que eu não gostaria de fazer. Hoje, vários Senadores esticaram o seu tempo ao máximo,
sem nenhum prejuízo para os demais oradores. Estou

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

aqui desde as 9h tentando uma inscrição e não tive
oportunidade.
Portanto, quero ser compreensivo, mas, como
hoje parece ser o último dia mais agitado desta semana, eu assumiria a Presidência tranqüilamente,
para que os demais pudessem falar também por seu
tempo integral.
Eu gostaria só de concluir meu pensamento, Sr.
Presidente.
Esse é um convencimento que tenho. Cumprimento o Senador Renan Calheiros por estar disposto
a tratar dessa matéria. Eu a considero ainda vital, porque é estruturante e vai, de fato, penso eu, harmonizar
em deﬁnitivo a reforma política que está em trâmite
nesta Casa.
Então, estamos vencendo, dentro da reforma
política que está em tramitação na Câmara dos Deputados, que saiu do Senado, buscando o barateamento
dos custos dessas eleições. Isso realmente vai ajudar
bastante o processo eleitoral, depois de avançarmos
em questões como ﬁdelidade partidária, ﬁnanciamento
público de campanha, cláusula de barreira e uma série
de outros itens que estão sendo trabalhados, digamos
assim, numa proposta de reforma mais avançada.
Entendo que, com essas duas medidas, teremos
concluído todo o processo de reforma política do País,
saindo deﬁnitivamente a democracia brasileira do curso
do cerceamento e do jejum da participação eleitoral,
característicos do período militar, para uma banalização, no meu entendimento, que foi o instituto da eleição a cada dois anos. Assim, o Brasil estará no rumo
da retomada do crescimento e do desenvolvimento,
pois não é o número de eleições que vai determinar o
tamanho da democracia nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Agradeçolhe a compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Concedo a palavra ao Senador Rodolpho
Tourinho. Em seguida, farão uso da palavra o Senador
Amir Lando e, depois, o Senador Arthur Virgílio.
Enquanto o Senador Rodolpho Tourinho se encaminha à tribuna, agradeço ao 3º Sargento da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, Jorge Jerônimo Hipólito,
pela carta que me motivou a fazer o pronunciamento
que ﬁz hoje sobre os 175 anos da Polícia Militar.
Tem a palavra o Senador Rodolpho Tourinho.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pretendo
ser breve. Não pretendo fazer discurso, mas muito mais
um alerta à população brasileira, aos consumidores de
combustível deste País.
No momento em que há uma produção de álcool concentrada numa determinada organização que
detém 65%, quase dois terços, da produção do País,
de alguma forma, uniformizada, um pouco cartelizada; na medida também em que, na área da revenda
do varejo dos combustíveis, há evidentes cartéis em
vários pontos deste País, havendo uma mudança de
preço nas vésperas do carnaval, é de se supor que
aquele aumento previsto hoje pelo Ministro de Minas
e Energia, de 2%, venha a ser maior do que isso, porque, nessas condições, acaba o povo pagando mais
do que deveria.
A grande preocupação em relação a esse assunto vem muito na linha de que, na medida em que
o Governo vai adotar também uma redução do álcool
que é adicionado à gasolina, na mistura de 25% para
20%, o preço da gasolina sobe. Aí é que esse preço
sobe, porque a gasolina custa mais do que aquele álcool adicionado. E, no momento em que isso é feito, o
Governo anuncia que também pode utilizar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide),
tributo arrecadado de R$0,28 em cada litro de gasolina vendido, baixando para R$0,25, o que penso ser
insuﬁciente. Para compensar, esse valor tem de ser
menor, indo até, talvez, R$0,24.
No momento em que isso acontece, está sendo
dado um subsídio. No entanto, esse subsídio dirigese somente a uma categoria da população brasileira,
àquela que possui carro, que anda no seu próprio carro, que tem veículo.
Entendo que esse aumento é ruim para a população, mas deixo claro esse alerta em relação ao
subsídio que está sendo dado não à população mais
carente, mas à população menos carente deste País.
Dentro do clima em que isso está sendo feito, há uma
grande tendência de que esse aumento de preço venha a ser muito maior do que deveria, considerando a
redução de 25% a 20%.
Quero alertar também, baseado na experiência
do passado, para o fato de que não podemos construir,
no caso especíﬁco do álcool, uma política de combustível baseada em acordo setorial, em acordo com os
usineiros. Já está provado, ao longo talvez de vinte
anos ou mais, que esse expediente não funciona. Foi
assim no ﬁnal dos anos 80, quando o mercado passou
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por uma grande crise. Grande parte da frota brasileira
era de veículos a álcool, e os usineiros deixaram de
fabricar esse combustível para fabricar açúcar, cujo
preço era muito maior que o do álcool e, por isso, rendia-lhes muito mais.
Esse mercado voltou a recuperar-se por volta
do ano 2000, quando novamente se fez um acordo
– lembro bem – com o então Governador do Estado
de São Paulo, o falecido Mário Covas, que acabou
também não sendo cumprido. Uma semana depois
de assinado pelo Ministro – que era eu na época – e
pelo Governador de São Paulo, Mário Covas, o acordo
foi descumprido.
Hoje, assistimos à mesma cena, mas agora de
uma forma mais grave, visto que houve o desenvolvimento de uma tecnologia muito importante, que é a do
carro ﬂex. Atualmente boa parte da produção nacional
é de carro ﬂex, aquele carro que pode usar álcool ou
gasolina, simultaneamente ou misturados, conforme
o proprietário quiser.
Acordo é feito, acordo não é cumprido. E acordo nenhum será cumprido com esse setor enquanto
houver crescimento de preço, tanto do álcool quanto
do açúcar, no exterior. É impossível, de alguma forma,
controlar ou fazer acordo com a iniciativa privada. Então, é preciso, neste momento, ter muito cuidado com
a política a ser implementada.
O alerta maior que quero fazer agora, antes do
Carnaval, a quem usa estes combustíveis, álcool e gasolina, é que ﬁque vigilante, porque, neste momento, a
tendência, pela experiência passada, é de que o preço
venha a aumentar muito mais do que seria aceitável,
dada a redução de 25% para 20%.
Era isso, Sr. Presidente, que gostaria de falar, absolutamente dentro do meu tempo de cinco minutos.
Agradeço a V. Exª a compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigado, Senador Rodolpho Tourinho.
Concedo a palavra ao Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a esta tribuna
para discutir um assunto recorrente: os gasodutos do
Norte. O que acontece em termos de gasoduto é incompreensível. Eu poderia dizer que se esculpiu um
monumento à estupidez, à irracionalidade, ao contrasenso e – por que não dizer? – ao vilipêndio dos interesses nacionais.
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Ora, Sr. Presidente, por várias vezes desta tribuna abordei essa questão; o Senador Valdir Raupp
de Rondônia também o fez, assim como tantos outros
Parlamentares do Amazonas, do Acre, enﬁm, de toda
a Amazônia. A questão é por que, em nome do meio
ambiente, se faz o retardamento e a prorrogação permanente e constante dessa obra tão importante, seja
para o meio ambiente, seja para a economia. Citarei
um exemplo concreto do meu Estado de Rondônia: a
cada dia são queimados 1,25 milhão de litros de óleo
diesel, subsidiados pela Conta Consumo de Combustíveis Fósseis (CCC). Esse é um subsídio por que todos
os usuários de energia pagam para dar uma contribuição ao desenvolvimento da Amazônia. É realmente um
subsídio que se pode dizer aceitável, mas é inaceitável
que se prorrogue essa situação e que os dias passem
sem que se estabeleça uma resolução imediata quanto
à construção desses gasodutos.
Quero referir-me a Coari–Manaus, bem como a
Urucu–Coari, a Urucu–Porto Velho e a Porto Velho–Rio
Branco. O custo – e vou situar-me especialmente no
trecho Porto Velho–Urucu, que é de aproximadamente
500Km – é de R$250milhões. Ora, este ano, os subsídios da CCC atingirão a cifra de R$4,5 bilhões. Nos
últimos dez anos, o País pagou mais de R$14 bilhões,
pela demora, pela falta de diligência na solução de um
problema que é visível, sendo que todas as indicações,
tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de
vista cientíﬁco ou político, sinalizam favoravelmente à
imediata construção. Inclusive, Sr. Presidente, grande parte da tubulação já se encontra abandonada na
mata – porque isso só pode acontecer na época de
cheia dos rios – e já começa a degenerar, em razão
da ferrugem e de outros acidentes que atingem essa
tubulação.
Por isso, eu queria renovar esse apelo, um apelo
dramático, em nome do desenvolvimento regional, em
nome, sobretudo, da urgência que o País tem de combater os desperdícios de recursos, tão necessários a
investimentos em toda a infra-estrutura nacional. Vejase a questão das nossas rodovias, veja-se a questão
dos portos, veja-se inclusive a questão do saneamento
básico, da saúde, da educação.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Presidente, o meu tempo é célere, voa, e o pirilampo já me
aponta que ele acabou, mas hei de pedir uma prorrogação, porque entendo que esse tema, não posso
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abordá-lo em um curto espaço de tempo, quando estamos falando de cifras assustadoras.
Peço aqui a transcrição de um artigo do engenheiro Humberto Viana Guimarães, publicado na Gazeta Mercantil.
Além disso, Sr. Presidente, quero abordar outros
assuntos importantes para os quais a razão humana nos impele a reclamar, por indignação, a solução
imediata.
Primeiro, foram os óbices e os vetos ambientais.
Removidas todas as questões, inclusive ações judiciais, com a atuação das ONGs e do Ministério Público, quando tudo está pronto, de repente cria-se uma
ﬂoresta federal de proteção ambiental, e mais uma
pedra é colocada no meio do caminho. Agora, há um
embargo ambiental concreto, visível, que poderá novamente atrapalhar essa questão.
O bom senso e a racionalidade devem estar a
serviço da Nação. É exatamente o que quero neste
momento: que todos façamos aqui um compromisso
com os interesses do País. Não é apenas o interesse
de Rondônia, do Acre ou do Amazonas; é, sobretudo,
o interesse do País.
Sr. Presidente, temos na reserva de Urucu cerca
de um quarto das reservas nacionais, que em parte
estão sendo desperdiçadas. Sabemos que uma parte
desse gás é reinjetado nas próprias reservas, mas parte
é consumido e queimado irracional e indevidamente.
Por isso, faço esse apelo por uma grande cruzada nacional dos representantes de todos os Estados.
A Pátria está acima de tudo; a Nação brasileira deve
ser o pulsar dos nossos corações e dos nossos compromissos político-partidários – por que não dizer?
– com o desenvolvimento do País.
Sr. Presidente, não posso deixar de registrar
também a aprovação pelo Conama, hoje, do acordo
de cooperação – já mencionado aqui pelo Senador
Valdir Raupp – entre a União, por meio do Ministério
do Meio Ambiente, e o Estado de Rondônia. Esta é
também uma questão inexplicável: por que demorou
cinco anos para que esse projeto fosse aprovado? É
mais um monumento à irracionalidade, à estupidez.
Por isso, quero parabenizar sobretudo o Meio
Ambiente, pois, através de um apelo, da participação
de toda a Bancada Federal de Rondônia, dos Deputados Federais e dos Senadores, todos os membros,
estivemos, na semana passada, com o Ministério do
Meio Ambiente, discutindo a urgência da solução desse problema dramático. E isso aconteceu à raiz de um
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movimento dos toureiros de Ariquemes, que queriam
ver a solução dessa questão. Estive em Ariquemes, e
assumimos o compromisso de trazer essa matéria às
instâncias ministeriais. E ainda iremos ao Incra para
resolver a questão fundiária, porque um dos grandes
óbices ao desenvolvimento racional das nossas ﬂorestas é a indeﬁnição da titularidade do solo.
Por isso, Sr. Presidente, quero parabenizar o Movimento dos Toureiros, que, com muita determinação,
obrigou a todos nós... Lamento que o Governo do Estado de Rondônia tenha demorado tanto tempo para
assinar, deixando de pressionar a solução.
Quero parabenizar a Bancada, parabenizar o
Meio Ambiente, através da Ministra Marina Silva, que
realmente se esforçou para dar uma solução. Quando
se quer, quando a pressão alcança, pode-se dar uma
solução rápida. Aqui foi uma solução rápida.
Mais uma vez, eu gostaria de dizer da importância
do Movimento dos Toureiros e de Rondônia, hoje simbolizados por Ariquemes, que conquistaram e abriram
uma janela para que essa cooperação acontecesse,
para que sobretudo o Estado pudesse também gerenciar a exploração das ﬂorestas, através da aprovação
dos projetos de manejo e a autorização para o corte
e transporte de madeira.
Isso signiﬁca que, quando se quer, quando há empenho, é possível, porque a lei já permitia e havia uma
demora inaceitável e, por que não dizer, inexplicável.
Realmente, Sr. Presidente, está de parabéns
Rondônia, está de parabéns o Movimento dos Madeireiros, está de parabéns sobretudo a Bancada Federal,
que, unida, sem divergências, buscando os interesses
do Estado, fez com que o Governo Federal aprovasse
em tempo recorde algo de que o Estado descurou, é
verdade, de que o Estado ﬁcou a distância. O gestor
público deve acompanhar todas as questões de maneira
permanente, de forma eﬁciente, para que aconteça o
desenvolvimento e o crescimento sustentável e sobretudo racional, porque a maior regra de preservação dos
recursos naturais é o seu aproveitamento racional.
Quando a razão comanda as ações, tudo acontece sem ofensas ao meio ambiente, sem agressões à
natureza. É isto que queremos na Amazônia: aproveitar os nossos recursos naturais de maneira eﬁciente,
justa, lógica, cientíﬁca e racional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR AMIR LANDO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigado, Senador Amir Lando.
Dispõe da palavra agora o Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Antes de mais nada, peço inserção nos Anais,
pois não terei tempo de ler, de crítica muito clara ao
que me parece abuso no uso da máquina dessas viagens do Presidente Lula, que soam inconseqüentes
para mim, para inaugurar obras de porte nenhum, a
começar por pedras fundamentais, o que é realmente
complicado.
Mas, Sr. Presidente, acabo de ver uma pesquisa
supercorreta do Datafolha que mostra o Presidente
Lula em ascensão. Não nego isso. É fato, é a expressão da realidade e bate com as pesquisas internas
do Partido.
Não sei se o Presidente Lula agüenta uma campanha. A rotina – e V. Exª é um membro brilhante da
CPI dos Bingos, de postura correta, transparente e independente – é esta: corrupção todo dia. “Empresário
conﬁrma extorsão em prefeitura” é a manchete da Folha, referindo-se à Prefeitura de Santo André, aquele
caso que tanto assusta a certos membros do PT. Peço
a transcrição, para os Anais, dessa matéria.
Outra matéria que também solicito que faça parte dos Anais é a da Folha de S.Paulo cuja manchete
é “PF rastreia empresas que receberam dólares de
Duda”. Sabemos que isso pagou contas de Lula e do
PT. O pior tipo de caixa dois é em dólar, que já é uma
hipérbole nesse tipo de corrupção.
Outra manchete interessante é a do Correio Braziliense: “Dirceu em dia de candidato”. Outra, também
do Correio Braziliense: “Dirceu dá palpites em campanha”. Peço que as matérias façam parte dos Anais.
Dirceu dá palpites em campanha em dia de candidato. Então, uma pessoa cassada sob a acusação
de corrupção, chefe do “mensalão”, já está aí achando
que pode voltar a ser Ministro.
Eu tenho a impressão de que, em um eventual
segundo mandato do Presidente Lula, como ele tem
medo de José Dirceu, que ganha muito com o silêncio,
a primeira coisa que José Dirceu faria seria dizer “eu
quero a minha anistia”. É o que José Dirceu vai dizer.
A primeira atitude vai ser, ao invés de mandar para cá
uma reforma política profunda, propor a anistia desses
que foram cassados, apanhados com a boca na botija
do “mensalão”. Mas o fato é que está aqui: nem bem
melhorou um pouquinho a situação, lá vai o Sr. José
Dirceu com tudo.
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Finalmente, Sr. Presidente, tenho aqui duas matérias muito importantes. Eu, antes, passo a convicção
de que nós temos – eu explico a pesquisa de maneira
bem clara – duas razões. Uma, as contradições internas ao meu Partido, essa diﬁculdade de se chegar a
um candidato de consenso. Eu estou aqui a cobrar
coragem e generosidade dos dois pré-candidatos “tucanos”, porque não dá para não ser corajoso e não dá
para não ser generoso e, ainda por cima, querer ser
Presidente da República. É preciso coragem e generosidade de ambos: coragem para ser e generosidade
para deixar de ser.
A verdade é que isso tem ajudado o Presidente,
sem dúvida alguma, junto com a propaganda infernal
e o que me parece ser o uso mais inescrupuloso, na
República brasileira, do Estado brasileiro, que é colocado como cabo eleitoral de uma candidatura. Isso é
terrível!
Aqui diz o velho e sempre brilhante e correto
Villas-Bôas Corrêa, em artigo cujo título é “A emenda
no soneto de Lula, que também vai para os Anais.
Lula passou da conta do tolerável ao colocar o
Governo a serviço de sua candidatura – exatamente
o que eu digo –, com a desculpa de que não foi ele
que inventou a reeleição e que apenas copia o que fez
Fernando Henrique.
Então, ele diz que Lula, o Presidente-candidato,
mais candidato do que Presidente, é um ﬁscal de poucas obras dos três anos e discursos do seu mandato.
Poucas obras, muita omissão e muitos discursos. E
aqui ele vai fazendo uma candente crítica ao que ele
chama de pré-campanha de um só candidato, o que
explica a artiﬁcialização dos números, o crescimento
em função de os outros estarem imobilizados e ele
estar sozinho, da maneira mais deslavada, compondo
quase que um perﬁl de Adhemar de Barros, naquela
história de não responder nada sobre corrupção e
agora tentar convencer de que faz. É terrível! Eu tinha
o Presidente Lula em outra conta.
Peço também a inserção, nos Anais da Casa,
do editorial da Folha de S.Paulo, muito contundente e correto: “A tática do despiste”. Em determinada
altura, diz o editorial que medidas como o aumento
máximo que conseguiram dar para o salário mínimo,
a operação tapa-buracos sem licitações, o subsídio à
contratação de empregados domésticos, a corrida para
espalhar “farmácias populares” seriam sinais de que
uma máquina reeleitoral do Presidente da República
funciona a pleno vapor.
Concordo plenamente com Villas-Bôas e com a
Folha de S.Paulo. É isso mesmo. Diz a Folha, com
o que concordo novamente: “O objetivo é desviar os
olhares dos descalabros éticos praticados na esfera
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federal a favor do consórcio de poder do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva”.
Então, monta toda uma encenação e tenta desviar a atenção dos descalabros que, sem dúvida alguma, corroeram a imagem do PT e desmontaram a
imagem do Presidente da República, candidato que,
a meu ver, não resiste – vamos ver se estou certo ou
errado – a um prélio de segundo turno em igualdade
de condições. Vamos ver se estou errado ou se estou
certo. Na democracia só podemos ganhar ou perder,
não há empate. Sob esse aspecto, é melhor que o
boxe, porque certas regras do boxe permitem empates. Na eleição, não: ou ganha ou perde. Quem perder
vai para a oposição; quem ganhar tem a obrigação de
governar.
Mas continua o editorial da Folha de S.Paulo:
“(...) esse cenário em que o núcleo em torno de Lula
exibe sua versão edulcorada da gestão sem ser contratado não vai persistir. O aproximar da campanha vai
trazer uma carga decerto inédita de questionamentos
do Governo Lula no aspecto da moralidade pública”.
Isso é pura verdade.
Vou cumprir exata e estritamente o tempo que
V. Exª me concedeu, os sete minutos, dizendo que,
Sr. Presidente, estamos presenciando um momento
muito atípico. Numa ponta, os escândalos continuam:
Duda Mendonça para cá, Duda Mendonça para lá.
Todos os dias há coisas novas sobre os escândalos
do Governo. Essa tática do despiste é muito clara, e
há novidades.
O Sr. José Dirceu, coincidência ou não, tendo
melhorado um pouquinho para Lula, na pesquisa, ele
põe a cara de fora, como se não tivesse sido cassado
por corrupção, como se não tivesse sido cassado por
ter sido considerado chefe do mensalão, que, hoje em
dia, só mesmo o Presidente Lula, Senador Amir Lando, nega. A velhinha de Taubaté morreu – o Luis Fernando Veríssimo* disse outro dia que ela morreu, não
adianta apelar para ela. Ela morreu e agora só aparece
em sessão espírita; ela não desce mais. O Presidente
Lula, não, com toda aquela ingenuidade em que não
creio, com toda aquela boa-fé de que hoje descreio
fortemente, insiste que não houve o mensalão, quando todos sabem que houve.
Sr. Presidente, peço que tudo vá para os
Anais.
Agradeço a V. Exª o tempo que me concedeu e a
generosidade com que trata este seu colega.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Arthur Virgílio, V. Exª há de convir que,
como Presidente da sessão, não farei um aparte a V.
Exª, mas, se me permite, faria duas considerações.
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Quando, há duas semanas, V. Exª comentou a
pesquisa CNT/Sensus, V. Exª se surpreendeu e avaliou que o resultado deveria ser objeto de análise pela
Justiça Eleitoral. Eu até havia observado, salvo engano no dia 22 de outubro, que V. Exª havia feito um comentário sobre a pesquisa CNT/Sensus, destacando
o crescimento dos dois candidatos do PSDB e o declínio do Presidente Lula. Hoje V. Exª, tendo em conta
o resultado do Datafolha, observou que se trata de
uma tendência que vem ocorrendo e reconhece que
não chegou a ter a atitude de levar aquele instituto
de pesquisa à Justiça, para ver se está certo ou não.
Permita-me observar que avaliei como interessante a
maneira como V. Exª fez o registro hoje.
Mas há ainda uma outra observação. É natural
que os cidadãos brasileiros, inclusive os de partidos
como o meu, o Partido dos Trabalhadores, mas muitos
do PSDB, diante do debate que está havendo no seio
do seu Partido, formulem essa pergunta que eu aqui,
como Presidente desta sessão, faço a V. Exª, que, como
Líder do PSDB, poderá reﬂetir a respeito.
Observei que, ainda nesta semana, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso disse que, muito
possivelmente, a decisão do PSDB poderia ser objeto
de uma prévia. Avaliei que seria até interessante.
Em 2002, participei de uma prévia como pré-candidato com o Presidente Lula. Ele venceu. Registro,
para lembrança de V. Exª, que, pela primeira vez na
história do Brasil, um Partido político convidou todos
os seus ﬁliados a participarem de uma prévia para a
escolha de um candidato.
Na minha avaliação, aquela prévia legitimou e
fortaleceu a candidatura de Lula, tendo ocorrido no
dia 17 de março de 2002. Cento e setenta e dois mil
ﬁliados do PT participaram; Lula obteve 84,4%, e eu
obtive 15,6%. Cumprimentei-o e o apoiei até o fechamento das urnas.
Observo que, no seio do PMDB, estão considerando realizar uma prévia, mas não com todos os ﬁliados,
para escolher, por exemplo, entre Anthony Garotinho,
Germano Rigotto e possivelmente outro.
Quanto ao PSDB, há alguns meses, a população
acompanha o processo de decisão. Nesta semana,
cogitou-se a realização da prévia. Salvo engano meu,
registrou-se que o PSDB teria – peço até a V. Exª que,
na sua observação, informe – um número como um
milhão cento e poucos mil ﬁliados, que, então, seriam
convidados a participar da prévia.
Será que não seria muito positiva, para a escolha
de candidatos a Presidente, a realização de prévias,
como já ocorreu no meu Partido uma vez? É a pergunto que formulo a V. Exª, para, quem sabe, dar até
um esclarecimento relevante não apenas sobre seu
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Partido, mas sobre o processo de aperfeiçoamento
das instituições democráticas brasileiras.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, tenho o maior prazer em lhe oferecer estas duas respostas, pelo menos, no que concerne à
minha opinião.
Em relação às pesquisas, no episódio da pesquisa
CNT/Sensus, fui bem claro – não sei se compreendido por todos –, deixando patente que não sou contra
pesquisa, não sou uma pessoa do “tempo do onça”,
do tempo em que os casamentos eram feitos à base
do tacape e do puxão de cabelo, enﬁm. Eu disse que
questionava aquela pesquisa, não as pesquisas em
si, não outras, mas aquela pesquisa. Eu vi ali alguns
defeitos, como, por exemplo, o efeito questionário.
O que é o efeito questionário? Eu digo: “Aumentou-se o Bolsa-não-sei-o-quê, fez-se a inauguração
não-sei-de-quê etc”. Quarta pergunta: “Se fosse hoje
a eleição, votaria em quem para Presidente, sendo estes os nomes?” Este é o efeito questionário: distorce
um ponto, dois pontos, dez pontos, não sei quantos
pontos, mas distorce.
Em tese, é possível, se pago uma pesquisa e se
quero impressionar alguém, eu escolher um Município
do Amazonas parecido, socioeconômico e eleitoralmente, com outros, escolher aquele que me é favorável,
excluir o que não é favorável, escolher os bairros de
Manaus que me são favoráveis, percorrer os Municípios
escolhidos por mim na pesquisa que estou pagando,
percorrer aqueles Municípios, percorrer aqueles bairros; no ﬁnal, tenho uma distorção de quatro, cinco, seis,
dez pontos. Sei lá.
Ao passo que é diferente quando a pesquisa é
feita com isenção – por isso vejo grande isenção na
pesquisa do DataFolha, porque não trabalha para
empresas, não trabalha para candidatos, porque faz
com isenção.
Tenho dúvidas com relação à pesquisa CNT/Sensus pela intenção – não sei se houve boa-fé – quanto
pela competência. Por exemplo, na campanha para
Prefeito de Manaus, eles trabalhavam para um candidato favorito. Não publicavam as pesquisas e, portanto, não induziam ninguém, mas erraram no que diziam ao candidato, erraram no que diziam. E ganhou
o outro candidato. Nesse caso, não houve má-fé por
parte deles, mas talvez incompetência ao fazer a pesquisa. Estou com os dois questionamentos: boa-fé e
competência.
Vou dar-lhe um outro dado. A pesquisa do DataFolha mostra uma diferença de cinco pontos no segundo turno pró-Lula, contra Serra. Há outra, dias atrás,
que mostra dez pontos de vantagem contra Lula. Se
V. Exª e eu concordamos que o Presidente tem vindo
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em ascensão, como é que poderia estar mais na frente
antes do que agora? Há algo estranho.
É o célebre efeito “Emael”, que foi detectado
pelo Prefeito César Maia. Quando há uma lista com
Garotinho com dez pontos, Heloísa Helena com cinco
pontos, Serra aparece com 28 pontos e Lula com 40
pontos. Quando colocam Roberto Freire e Emael, ou
seja, mais candidatos, Garotinho mantém os mesmos
dez e Heloísa Helena, os mesmos cinco; e Serra vai
para um empate técnico com Lula. Considerei isso, no
mínimo, esquisito. Exercitei o direito de duvidar e de
pedir uma auditoria. Não sou de ﬁcar teimando com
pesquisa, tanto que vejo coincidência, inclusive, nas
nossas pesquisas internas e na pesquisa do DataFolha.
O resultado bate com os nossos, porque são números
semelhantes, levando em conta que temos visto uma
recuperação do Presidente nessa sua escalada para
competir. Portanto, não teria cabimento pedir auditoria de uma pesquisa na qual eu creio. Pedi daquela, a
anterior, na qual eu não creio.
Com relação às prévias, não tenho nada contra.
É uma coisa boa, em princípio, e V. Exª cumpriu um
papel muito bom. Por exemplo, se eu fosse petista,
eu teria tido o bom gosto de votar em V. Exª, e não no
Lula, na prévia passada. Eu teria tido esse bom gosto. V. Exª cumpriu um papel e, na verdade, terminou
obrigando o então candidato a Presidente a se mexer
mais. Em nosso Partido, há uma peculiaridade: temos
um candidato que não pode ser candidato de si mesmo. Para ser candidato, o candidato José Serra tem
que ser instado pelo Partido como um todo, até pelo
seu oponente, para disputar a eleição. Fora disso, não
tem nenhum cabimento e não pode, uma vez que ele
tem o compromisso de ﬁcar na Prefeitura, uma vez que
ele está realizando um trabalho que considero administrativamente muito proveitoso na Prefeitura. A prévia
signiﬁcaria melhor dizer não a esse candidato de uma
vez do que deixarmos o prolongamento de uma decisão que não o contemplaria como hipótese.
Por outro lado, considero legítimo que o candidato Geraldo Alckmin postule e até aceite a idéia das
prévias, porque ele está simplesmente cumprindo uma
etapa, ele foi co-piloto e depois piloto do Governador
Mário Covas durante quase 12 anos, completam-se
agora onze anos e três meses, algo assim. Portanto,
a prévia seria algo excludente em relação a José Serra e seria algo natural na vida do Governador Geraldo
Alckmin.
Eu gosto tanto de prévia que – digamos que venha a haver prévia no Partido – o que V. Exª fez é uma
idéia que tenho para mim: inscrever-me na prévia do
Partido e disputá-la. Não tem nada de mais competir com qualquer um. Por que não? Desempenho um
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trabalho como Líder nesta Casa e um trabalho como
homem de muita coerência e muita ﬁbra em favor do
meu Partido. Portanto, eu adoraria. Vai haver prévia?
Então, se vai haver prévia, coloco meu nome e disputo. Não tem por que não. A decisão ﬁca para junho,
quando haverá uma grande votação, um milhão e tanto
serão chamados a votar, e vamos ver o que acontece
ao ﬁm, ao cabo.
Mas, no quadro que está posto, Senador Eduardo
Suplicy, não me parece que isso seja bom para o Partido, por essas particularidades. Nada tenho contra as
prévias, mas sou contra as prévias neste momento em
que temos um candidato que precisaria ter unanimidade em torno dele ou, então, ele não sairia candidato,
que seria o candidato José Serra.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Eduardo
Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Arthur Virgílio, parece-me que talvez a solução
mais adequada e mais respeitada, de maneira deﬁnitiva,
por todos que são favoráveis a um e a outro, seria a
realização da prévia, quando existe uma situação tão
equilibrada. Vou fazer um paralelo: em meu Partido, em
São Paulo, hoje, também se desenvolve uma disputa
legítima e democrática. O Senador Aloizio Mercadante
e a ex-Prefeita Marta Suplicy são pré-candidatos ao
Governo do Estado de São Paulo. Como se nota um
equilíbrio bastante acentuado entre ambas as candidaturas no seio do Partido, entre os ﬁliados, e até mesmo
nas pesquisas de opinião, é possível que, por mais que
seja envidado um esforço de entendimento entre as
partes, o que está, em princípio, marcado é a prévia
para o dia 7 de maio. E a Direção Estadual do Partido
agendou uma série de encontros em que ambos vão
falar para os ﬁliados em pelo menos dez plenárias. Já
houve diversas plenárias em várias regiões do Estado
de São Paulo, que é bastante grande. Portanto, imagino
que a melhor solução neste caso será a realização de
prévia. Felizmente, no caso do PT, em São Paulo, está
havendo um modus vivendi entre os dois candidatos
e os ﬁliados, que é o de respeito imenso entre ambos,
também perceptível no seio do Partido de V. Exª, entre
os pré-candidatos à Presidência da República. No caso
do P-SOL, já a Senadora Heloísa Helena tem a tranqüilidade de ser hoje uma pré-candidata reconhecida
no Partido. Parece que não vai haver necessidade de
prévia. No meu caso, pré-candidato ao Senado...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não
haverá.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Coloquei a minha disposição. Se houver outra pessoa interessada em se candidatar, tendo em vista a prévia
precedida de debates... Mas até agora ninguém se
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inscreveu. É apenas isso que gostaria de transmitir a
V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Concluo, dizendo a V. Exª que seu argumento está completamente correto. Apenas coloco, neste momento
especíﬁco do Partido, que a prévia equivaleria excluir
da conﬁguração dos candidatos o atual Prefeito de
São Paulo, José Serra, e equivaleria dizer: “Olha, a
prévia signiﬁca dizer que não é você”. Seria mais interessante, então, ser direto e dizer: “Olha, não é você;
o candidato é outro, é o Governador Geraldo Alckmin”.
Mas a prévia é normal.
Digamos que ela tenha que haver. Estou dizendo
a V. Exª que é minha intenção inscrever-me e disputá-la,
como V. Exª fez. Por que não? O argumento de que ela
é saudável vai valer para mim também. Vamos, então,
até junho, percorrer o País, fazer aquilo que tem que
ser feito, despertar o sentimento de oposição nas pessoas que o tem potencialmente ou o tem claramente.
Quanto à prévia de São Paulo, não vejo como lógico
– não quero me intrometer nos assuntos de seu Partido – que alguém tente competir com V. Exª porque sei
da pujança eleitoral que V. Exª encarna em São Paulo. É um candidato realmente temível e que tem toda
uma folha de serviço prestado. Em seu Partido, não
tem ninguém parecido. Nem entre os que vão disputar qualquer cargo majoritário. Não vejo ninguém que
em seu Partido tenha mais possibilidade do que V. Exª
em uma eleição para Senador. Se vai vencer ou não,
há outros que vão se colocar em seu caminho, mas
não vejo que possa haver prévia com legitimidade ou
com necessidade.
Em relação à escolha para o Governo, adoraria
ser um passarinho que estivesse com V. Exª na urna
para saber em quem V. Exª votou: se foi em Aloizio
Mercadante ou se foi na Prefeita Marta Suplicy.
Esse voto, sei que V. Exª vai guardar no maior
sigilo, não vai dizer a ninguém, e depois vai ﬁcar ﬁrmemente com o candidato ou candidata que seu partido
lançar. Sei que será assim. Mas prévia, enﬁm...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Já informei que estou eqüidistante dos dois.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
sei. Eu imaginava. Mas vai ter uma hora, na urna, que
vai ter que optar. Esse negócio é duro. Porque, acaba
em um olhar, uma palavra em falso, e não é nenhum
pecado. Nenhum pecado de, em algum momento, optar à luz...
A SRª PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Ele irá de óculos escuros e nada falará. Por
favor, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É,
mas não é nenhum pecado, um dia chegar e dizer:
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“Olha, à luz dos interesses do Partido, dos interesses
da sua própria candidatura, entendo que o melhor é
fulano ou beltrano”.
Torço muito para que, em meu Partido, haja a
pressa prudente. Está na hora da pressa prudente.
Está na hora da unidade. Ou seja, o Partido tem plenas
condições de competitividade. E volto a dizer: no que
disputei de eleição, no que possa ter de experiência
acumulada, ainda não consigo ver o Presidente Lula
majoritário, efetivamente, depois de uma campanha.
Não consigo. Consigo imaginar que já nasce no segundo turno, isso é verdade. Mas majoritário, ao ﬁm de uma
jornada, depois de tudo que deixou de fazer ou depois
de tudo que fez ou de tudo que permitir fazer ou até
depois de tudo que mandou fazer, eu não consigo enquadrá-lo em uma quinta hipótese. Eu vejo essas cinco.
A outra é desairosa demais: imaginar que se trataria
de um alienado. Não é um alienado. É alguém que ou
soube ou viu ou mandou ou fez. Na quinta, é alienação.
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As cinco não indicam um bom caminho para alguém
dirigir um país da complexidade do Brasil. Seria terrível
se nós fossemos governados por uma pessoa, duas
vezes, com as cinco características: a da alienação e
as quatro. Não seria “Brasil, um país de todos”, mas
sim “Brasil, um país de tolos”. Coisa que eu também
não aceito como cidadão deste país.
Muito obrigado, Srª Presidenta, pela tolerância,
e agradeço ao Senador Eduardo Suplicy pela gentileza e pelos apartes que me permitiram esclarecer dois
pontos que julgo que estão nos debates toda vez que
meu Partido vem à baila.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
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Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, o Sr. Eduardo Suplicy, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Heloísa Helena.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. PSOL
– AL) – Agradeço a V. Exª e concedo a palavra ao Senador Motta, pelo tempo que entender necessário para
seu pronunciamento.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente Heloísa Helena, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, pelo adiantado da hora, eu já não falaria
mais; estava conformado em ir para casa, porque, aﬁnal de contas, nós estamos cerca de três horas além
do tempo regimental. Mas o que me entusiasma a vir
a esta tribuna hoje é exatamente V. Exª, candidata à
Presidência da República, presidindo esta sessão. Do
contrário, eu nem falaria mais hoje. Mas, como tudo
pode acontecer, se V. Exª amanhã vier a ser Presidente de nosso País, queria que não se esquecesse das
palavras que vou dizer aqui hoje. Venho batalhando, ao
longo da minha vida, ao longo do tempo em que atuei
como político, numa trincheira que vem desde os idos
de 90, quando fui Deputado Federal, Srª Presidente.
Hoje, este País enfrenta os atuais desmandos por uma
única razão, Senadora Heloísa Helena, uma única razão: falta-nos uma nova ordem tributária.
Senador Eduardo Suplicy, preste atenção ao que
estou falando aqui hoje. É uma luta que começamos
em 1990. Repito: todas as mazelas, todas as diﬁculdades que encontraram os Governos passados e que
encontra hoje o Presidente Lula é fruto da falta de
coragem para se criar uma nova ordem tributária. Ela
é responsável, sem dúvida alguma, por todos os desmandos neste País. Srª Presidente, ela é responsável,
por exemplo, pelo aumento do consumo de drogas. E
por quê? Porque o cidadão que ganha R$300,00 a
R$350,00 de salário mínimo, por certo, tem de buscar
outra alternativa para viver, porque, entre R$300,00,
R$350,00 e nada, pouca diferença há no orçamento
de uma família. E são milhões e milhões de pessoas
que vivem nesse estado, nessa situação.
A falta de uma nova ordem tributária é responsável pela fome de milhões e milhões de brasileiros,
Srª Presidente Heloísa Helena. Ela é responsável
pela corrupção em todas as camadas da sociedade.
É responsável pela corrupção do ﬁscal municipal, do
policial – daqueles que se corrompem, evidentemente. Eles têm um gancho, eles têm como fazer dinheiro,
eles têm como atrapalhar a vida daqueles que querem
trabalhar, criando diﬁculdades e vendendo facilidades.
Se V. Exª disser que há uma Prefeitura ou um Governo estadual neste País onde não haja isso, ninguém
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acredita. O povo brasileiro sabe perfeitamente do que
estou falando. A falta de nova ordem tributária é responsável, por exemplo, pelas desigualdades regionais
e pelas desigualdades sociais.
Quem não se lembra, Senadora Heloísa Helena,
Srªs e Srs. Senadores, de que, quando os militares assumiram o poder no País, mudaram, tiraram o nome de
vendas e consignações, do imposto estadual, e passaram para circulação de mercadorias? Naquela época,
um produto fabricado, por exemplo, em São Paulo ou
no Rio de Janeiro, num Estado desenvolvido, pagava
na fábrica 8% de tributo. Ao ser revendido no Nordeste,
num Estado que não produzia riquezas, ou seja, produtos de ponta, deixava no Estado que iria consumir
esse produto outros 8%. Então, eram 8% no Estado
que produzia – digamos São Paulo – e 8% no Estado
de Sergipe, Espírito Santo, qualquer outro Estado que
não possuísse aquela indústria.
A revolução chegou e criou circulação de mercadorias. Começou assim: 17% de tributo no Estado
que produz o bem por exemplo, o automóvel e 17%
no Estado que consome. Ora, 17% no Estado que
consome não, senhora! Dezessete por cento sobre
a diferença do preço. Então, se um automóvel custa,
em São Paulo, R$50 mil na fábrica e no meu Estado
é vendido por R$55 mil, vai pagar apenas sobre R$5
mil, ou seja, a diferença. São Paulo, em vez de levar o
preço do produto, os R$50 mil do automóvel, ﬁca ainda com a maior parte dos recursos gerados na venda
daquele bem. Quanto à diferença dos R$5 mil, que é
o lucro do comerciante no Estado que não possui a
fábrica, às vezes, não consta em nota. O comerciante
então ainda poderia subfaturar, colocar um lucro de
apenas R$1 mil ou R$2 mil naquele automóvel e pagar
imposto apenas sobre aquela diferença. Com isso, a
riqueza brasileira drenou para os Estados mais ricos.
Daí a desigualdade regional. Com ela, evidentemente,
veio a desigualdade social.
Nós não temos dúvidas de que essa reforma tributária da maneira que é feita, da maneira que é praticada
também contribui para que o cidadão no interior saia
do seu habitat e venha morar nas regiões metropolitanas, ou seja, nas cidades grandes. A violência vem
exatamente pela retirada do cidadão do seu habitat, do
lugar em que nasceu, para procurar a cidade grande, a
região metropolitana, a ﬁm de ter a sua sobrevivência.
Isso ainda ocorre porque é na cidade que se constroem habitações, ora para o rico, ora para o pobre. No
interior nada, absolutamente nada.
Se uma indústria vai se instalar no meu Estado
ou no Estado de V. Exª, não vai para o agreste, para o
mato; ela quer ﬁcar na região metropolitana. E a distribuição do ICMS também é penosa, desumana, por-
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que aquele Município que mais produz é o que mais
arrecada, o que mais vai receber migrações e que vai
entrar no caminho da violência com mais facilidade.
Com um salário de R$300,00, R$350,00 e com a
falta de emprego, o cidadão comum, o homem direito,
ao ver os seus ﬁlhos passarem fome, cai na tentação
de vender drogas na porta das escolas, nos aglomerados urbanos. Daí ﬁca a um passo de ser preso ou
morto. Não tem outra opção. A violência também é fruto
da falta de uma nova ordem tributária.
E a burocracia instalada no País? Uma burocracia demolidora, que não permite que o cidadão possa
se instalar com uma empresa; talvez o país mais difícil
do mundo. E, uma vez registrada a pequena empresa, nunca mais ele consegue fechá-la, porque sempre
vai ter uma pendência no Fisco, sempre vai ter uma
pendência em algum lugar e ele não pode mais fazer
outra coisa.
O pior de tudo: o cidadão entra no Cadin, no SPC,
ﬁca com o nome sujo e, a partir daí, até na hora de fazer concurso público, de conseguir um emprego, eles
tomam informação na sua ﬁcha cadastral; está impedido também de arranjar um emprego. Olhem o que a
falta de uma nova ordem tributária nos traz!
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, num país
igual ao nosso, o cidadão não tem o direito de ir e vir,
uma carreta de transporte, ao sair do meu Estado para
o Pará, tem que parar em trinta barreiras, algumas
pessoas ﬁcam em uma guarita, num plano mais alto,
outras tiram a lona do caminhão, outros contam mercadorias, outros ﬁcam com a escopeta para atirarem
no pneu se o caminhão sair correndo. Isso acontece
na divisa do Espírito Santo, depois do outro lado de
Minas, depois na saída de Minas, depois na entrada
de Brasília, depois na saída de Brasília, depois na entrada de Goiás, depois na saída de Goiás, depois na
entrada do Tocantins, depois na saída do Tocantins. O
homem é um marginal. O caminhoneiro, o homem que
transporta, infelizmente, é tratado como um marginal
pelo Governo do nosso País.
E aí nós vamos para o desenvolvimento do País.
O Governo não tem dinheiro para fazer porto, não
pode tapar buraco, não pode fazer estrada, não pode
cuidar da saúde nem da educação. Por quê? Porque
a Previdência tem um déﬁcit de quarenta bilhões de
reais, previsto para passar para oitenta bilhões por
ano. Está chegando num patamar mais alto do que a
dívida interna, talvez a dívida interna somada à dívida externa. Estamos caminhando para esse déﬁcit na
Previdência.
E por quê, Senadora Heloísa, esse déﬁcit? Porque nós, os políticos, e os nossos administradores não
estamos tendo competência para entender que Getúlio
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Vargas, quando criou a seguridade social, colocou o
seu orçamento em cima da folha de pagamento. Aí veio
a ciência e a tecnologia, tirando os homens dos seus
postos de trabalho. Hoje estamos vendo empresas investindo cinco, dez, trinta bilhões de dólares. A empresa está crescendo. O jornal anuncia um investimento
fantástico, anuncia que triplicou a produção daquela
empresa, mas não fala que eles aplicaram tecnologia
– daí aquele custo alto, aquele investimento alto. Não
falam que o número de empregados foi reduzido pela
metade, com uma ﬁlosoﬁa contrária àquela que se fazia antigamente.
Um empresário, para conseguir um empréstimo
do BNDES antigamente, precisava provar que gerava mais empregos. Hoje, não: ele tem de provar que
não tem empregado e que, por isso, a empresa dele
é eﬁciente e merece receber os recursos do Governo
Federal.
Dentro dessa ótica, chegaremos aonde, Senadora Heloísa Helena?
Volto e continuo a relatar o problema da Previdência. Um produtor de lajota, de telhas, de produtos
primários, tem no custo do seu produto cerca de 80%
do seu valor. Quando vai para a construção civil, talvez
ﬁque na casa dos 50%. Quando a indústria é de ponta,
quando é tecnologia, não tem 2% de trabalho humano,
não tem contribuição para a seguridade social.
Onde está a competência dos nossos administradores para enxergar esse estado e mudar a receita,
tirar a receita da folha de pagamento do infeliz do empregado e colocá-la no faturamento das empresas? Fazer com que a máquina pague tributo, com que aquela
colheitadeira de cana que está substituindo quinhentos
homens pague seguridade social, com que o robô que
está soldando nas linhas de montagem das nossas indústrias pague seguridade social, assim como o computador que tirou o cidadão dos bancos, onde todas
as operações são feitas eletronicamente.
Quem tem de pagar seguridade social são aqueles bilhões que V. Exª denunciou há poucas horas, do
lucro do Bradesco. É do faturamento do Bradesco que
têm de sair os recursos da Previdência e não do salário
daquele miserável que ainda está no posto de trabalho. Com esse dinheiro, o governo pagaria o cidadão
desempregado em casa. Temos de enxergar isso. Do
contrário, não adianta.
Senadora Heloísa Helena, não estou falando
apenas do problema da Previdência. Se atentássemos
para outro fato, uma nova ordem tributária, se esquecêssemos de IPTU, ICMS, Imposto de Renda, impostos declaratórios e passássemos a cobrar tributos de
forma invisível, de fontes insonegáveis, teríamos uma
arrecadação maior que a de hoje, feita pelo computa-
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dor, sem nenhum ﬁscal na rua, sem nenhum agente
tributário. Se desse bolo, de onde ninguém poderia
escapar, colocássemos 1% sobre as movimentações
ﬁnanceiras dos bancos, o pobre, como não tem dinheiro no banco, não pagaria tributo. Se instituíssemos um
imposto sobre energia elétrica, telefone, petróleo, o pobre, como não tem carro, às vezes nem tem telefone,
também não pagaria imposto.
Quando um rico sonega R$5 milhões, R$10 milhões, compra uma fazenda, uma lancha. Se custar
R$1 milhão, ele tira uma nota ﬁscal de R$200 mil e
sonega R$800 mil. E o pobre, que só tem direito de
comer, de se vestir, de comprar, às vezes, uma lajota
para construir uma casinha, paga 50% de tributo e não
pode fugir de maneira alguma. O preço está no feijão,
no arroz, na camisa, na calça, está no caderno que
compra para o ﬁlho estudar.
Se praticássemos uma nova ordem em que cobrássemos os tributos da maneira como estou falando, invisível, insonegável, e distribuíssemos depois
pelo número de habitantes de cada Estado, de cada
Município, imagina V. Exª o que seria deste País! Se o
cidadão, que tem sua porta aberta, sua barbearia, sua
farmácia, tivesse a certeza de que não ia entrar, daquele dia em diante, nenhum ﬁscal em sua porta para
lhe encher o saco, para impedi-lo de trabalhar, o que
seria deste País? O que seria deste País se, na folha
de pagamento do empregado que custa R$1 mil, só
tivesse aqueles mil reais, porque o restante quem paga
é a produção? Digo a V. Exª que o produtor ia adorar,
porque, se produzisse, pagava; se não produzisse, não
pagava nada. O empregado também ia adorar. E por
que não se pratica isso?
Os técnicos, os políticos, com quem converso
sobre isso, alegam que não podemos implantar um
sistema desses porque não existe em nenhuma parte do mundo coisa igual. É como se Santos Dumont
estivesse esperando até hoje alguém inventar o avião
para depois ele voar, é como se o brasileiro não tivesse competência para fazer algo inédito, algo diferente.
Será que esses idiotas, Senadora Heloísa Helena, não
enxergam que este País falou em álcool, e que álcool
hoje é o orgulho nacional?
Se não estamos mais avançados é porque, quando o Presidente Geisel criou o sistema do Proálcool
– diga-se de passagem, idéia levada por dois agrônomos, um dos quais hoje é o Ministro da Agricultura de
Lula –, que resultou no nosso Programa Nacional do
Álcool, orgulho nacional... E os Estados Unidos agora
estão correndo atrás de nós, estão montando usina lá
a três por dois, enxergando que o petróleo vai acabar.
E nós não precisamos viver apenas de álcool. Temos
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outros produtos que podem gerar combustível, como
é o caso do biodiesel de que tanto se fala hoje.
Agora, Senadora Heloísa Helena, como produzir
mamona? Como produzir arroz, feijão? Como produzir no interior? Que garantia tem o homem do campo?
Ele não tem seguro para a sua lavoura. Se ele faz um
empréstimo e o sol mata sua plantação, ele perde tudo
o que tem, até a fazendinha dele, ou, senão, ele vem
para cá, para aprovarmos uma anistia para o seu empréstimo ou para criarmos uma espécie de Reﬁs, a ﬁm
de que ele possa pagar esse empréstimo por não sei
quantos anos. Não seria tão fácil o Governo pagar um
seguro para o cidadão? Se chovesse, se alagasse, o
seguro pagaria; se queimasse, o seguro pagaria. Que
tivesse também política de preço, para o produtor ter
a certeza de que, produzindo, ganharia e teria como
sustentar seus ﬁlhos lá no interior do Brasil.
Senadora Heloísa Helena, repito que, com uma
nova ordem tributária que contemplasse aquilo que
acabei de relatar, mudaríamos a cara deste País e
transformaríamos o nosso Brasil no melhor país do
planeta. Tenho certeza disso. E que Deus nos ajude
para que possamos chegar lá um dia!
Senadora Heloísa Helena, se V. Exª, amanhã,
for Presidente da República, que nos ouça, pelo amor
de Deus! Não nos vire as costas, como todos os Presidentes fazem, para todos os brasileiros bem-intencionados.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Agradeço o importante pronunciamento de V.
Exª, Senador João Batista Motta, realmente um importante pronunciamento.
Concedo a palavra ao Senador Magno Malta,
pelo tempo que entender necessário para o seu pronunciamento.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Heloísa Helena, Senador Motta,
Senador Arthur Virgílio, telespectadores da TV Senado,
desde ontem tenho batido na tecla da segurança pública e abordado algumas vertentes. Não é de hoje que
a violência vem avassalando o Brasil e no momento,
por puro descaramento, depositava-se isso na conta
dos pobres, dos ﬁlhos da pobreza. Isso era debitado
na conta do morro, mas ressalto que o morro não planta nem maconha, nem cocaína e não tem fábrica de
material bélico. Essas coisas chegam lá, como o jabuti
na árvore, pela mão de alguém.
São exatamente aqueles que estão nas colunas sociais, vivendo nababescamente nos grandes
condomínios e usando empresas para lavar dinheiro
do narcotráﬁco, enquanto esses miseráveis morrem
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aos 18 anos ou aos 21 anos de idade, sem completar a maioridade, porque são atraídos pela fantasia
do dinheiro fácil. E esses desgraçados que atentam
contra a honra dos pobres, esses desgraçados que
matam os ﬁlhos da pobreza com a mentira e ilusão
de que são os Robin Hood que substituem a ausência do Estado. Acho que o Estado tinha que ser demitido. Esses desgraçados nascem e ﬂorescem onde o
Estado é ausente. Eles estão por aí em algum lugar
nos ouvindo, andando de carro importado e vivendo
de forma nababesca nas noitadas. Quem sabe algum
desgraçado desses está me vendo na TV Senado?
Um desgraçado desses de vida fácil que conta com a
conivência do Estado e das autoridades, porque não
há crime sem salvo conduto.
Esses criminosos só são quem são por causa do
salvo conduta. Tenho certeza de que o bingo, por exemplo, bingo que lava dinheiro do narcotráﬁco, ainda não
fechou neste País porque o dinheiro da contravenção
tem ajudado muita gente a se manter no poder.
Senadora Heloísa Helena, se V. Exª for Presidente
da República... Meu candidato é o Garotinho, mas se
o PMDB ﬁzer a maldade que está planejando contra
ele, acho isso de um mau gosto tremendo. Quem tem
um candidato com a capacidade de disputar e joga
fora isso... Bom, não sou do PMDB mas sei que os
homens precisam reﬂetir neste momento e, se eles
realmente ﬁzeram essa maldade com ele, eu deixo o
meu Partido no dia seguinte e vou caminhar com V.
Exª. E eu sou ﬁlho de Dadá. Mamei no peito de Dadá,
minha mãe. Não construí minha vida com duas palavras. Só com uma.
A Senad ﬁcou com o Orçamento, há quatro anos,
de R$68,00. A criação da Ocip foi uma grande vitória
do Governo Fernando Henrique Cardoso, até porque o
que é bom é bom. E foi uma luta de D. Ruth Cardoso,
a quem eu não me canso de parabenizar. Lembra-se
V. Exª de que antigamente era assim: criava-se uma
entidade, esperava-se que tivesse reconhecimento
municipal e depois era outro parto para ter reconhecimento estadual e um parto maior para ter reconhecimento federal. A Ocip acabou com tudo isso: obtémse reconhecimento federal em 20 dias. Com a Ocip, o
Governo abre mão de uma receita – uma grande vitória
do Governo Fernando Henrique. Passei quatro anos
votando com o PT contra Fernando Henrique. Eu era
da lista negra, não era protegido nem pelo Deputado
Arthur Virgílio naquela época.
Depois, trabalhei igual um doido para o Lula ser
Presidente, e, quando cheguei aqui, fui para a lista negra também. A minha mãe dizia que uns nascem para
ser “paide”, e outros nascem para “paidecer”. Eu disse:
“Eu nasci para paidecer...” (Risos.) A Senad foi uma
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das boas coisas que o Governo Fernando Henrique
criou... Então, o que acontece com a Ocip? A Ocip – a
empresa, a pessoa jurídica – pode dispor de até 2%
do seu Imposto de Renda para investir em uma Ocip.
O Governo abre mão dessa receita. E não dói nada
no bolso do empresário porque é ser Tiradentes com
o pescoço dos outros, entendeu? É fácil!
Tive uma reunião agora com o General Félix,
Senadora Heloísa Helena, Senador Motta. Conversei
com o Presidente Lula – e conversei isso com o General Félix hoje, na ida ao Espírito Santo – e, na ocasião,
eu dizia ao Presidente que, quando o Ministro Serra
era Ministro da Saúde, os técnicos da Anvisa criaram
uma resolução, Senador Motta, das mais duras possíveis. Por exemplo, “se você tem uma instituição para
acolher drogados, tem tantos metros para lá, tantos
metros para cá, não pode tantos beliches, não pode
tanto isso.” Gente que nunca tirou uma criança da
rua! Quando terminam os congressos, eles vão beber
cerveja e fumar cigarros... Drogas do mesmo jeito! E
acham que tem autoridade para tratar com recuperação de drogados... Colocou todo mundo sobressaltado
e, naquele dia, a resolução determinou que “cabe ao
SUS a recuperação de drogados”. Ora, se o SUS não
cumpre nem o papel que tinha que cumprir, como vai
recuperar drogados? A recuperação de drogados, a
dependência química, está entregue ao pessoal que
trata da doença mental. O drogado não é doido, não.
Drogado não é doido!
Não entendo isso. Senador Motta, V. Exª conhece
a Clínica Santa Isabel, em Cachoeiro do Itapemirim.
Já fui até lá buscar alcoólatras, menino que estava
fumando maconha – não bebia nem álcool – e que a
mãe, no desespero, internou em clínica de maluco. Fui
buscar o menino feito um zumbi: remédio controlado,
travado, tornando-se dependente de outra droga. E
depois, para desintoxicar, leva um mês. E é fácil: é só
dar chá de capim-cidreira, faz xixi a noite toda, daí a
pouco, está bonzinho.
Drogado não é doido. É um problema de caráter,
sim, grande, Senadora Heloísa Helena. É um problema de intoxicação maior ainda, mas, acima de tudo,
é um problema espiritual. E não é o departamento de
doenças mentais que vai resolver porque o SUS não
tem capacidade para resolver nem os problemas de
saúde do País.
Outro entrave é o pessoal, que trata da redução
de danos. O sujeito, na abstinência, tem que dar para
usar. Não pode tirar o cara das drogas. Ele tem que
seguir a vida dele. O que o Governo tem que fazer é
ajudar o cara. Se ele quer usar, toma; se ele quer usar,
compre e dê. Precisa de seringa? Dê seringa.
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Olha, eu nunca vi, Senadora Heloisa Helena,
tanta grosseria na minha vida! Veja se um cara drogado, com dois papelotes de cocaína na cabeça, vai
pensar em pegar água limpa para injetar e olhar se a
colher que ele usa está limpa! De jeito nenhum! Agora, quando alguém morrer de overdose, quero ver se
esse pessoal vai assumir.
O Brasil é perito em querer assumir experiências
negativas dos outros. A Suíça criou aquele parque que é
uma verdadeira lixeira humana! E o sonho é voltar atrás,
mas não conseguem mais. Redução de danos!
Ontem eu vi a propaganda da camisinha por
ocasião do Carnaval. V. Exª já viu, Senador Heloísa
Helena? É algo pago pelo Ministério da Saúde. Tratase do ator Luiz Fernando, a quem respeito muito, e o
texto são ilações chamando atenção para palavrões,
com linguagem pernóstica, provocando a questão do
sexo, para falar da camisinha, e isso pago com dinheiro público!
Ninguém tem interesse em falar do fortalecimento da família, ninguém tem interesse em falar da preservação do casamento, da dignidade do casamento.
Não! Quanto pior melhor. Vamos distribuir de uma vez,
com dinheiro público!
Estão preocupados com o Carnaval. Temos que
respeitar quem gosta, quem pratica. É interesse do
povo, mas há o rastro negativo que ﬁca: milhares de
ocorrências policiais, estupros, gente drogada. É um
congresso nacional de tráﬁco de drogas!
Propus, Senadora Heloísa Helena, sugerir ao
Presidente Lula o seguinte: que as instituições, as unidades terapêuticas, que trabalham com a recuperação
de drogados, que o Presidente determine ao próximo
Ministro da Saúde que as comunidades terapêuticas
– isso porque o atual vai sair agora porque irá para a
reeleição. Esse Ministro, para mim, é um verdadeiro
operador de pare-siga, é um boçal – vai sair e entra
um outro –, que trate com esse Ministro essa desvinculação.
Para efeito de registro taquigráﬁco, vou explicar
o que é um operador de pare e siga. É aquele sujeito
que trabalha na estrada e ﬁca com uma placa na mão
dizendo: pare e siga. Ele nem é maquinista, não mexe
em trator. Fica o dia inteiro ali... Com todo respeito ao
operador de pare e siga. Que o Presidente proponha
ao Ministro que as comunidades terapêuticas saiam
debaixo da mão do grupo que trata da questão de doença mental, porque o sujeito que mexe com droga,
mesmo que seja maconha e cocaína, ele não é doido,
ele ainda não tem lesões cerebrais para ser considerado um louco, que precise de camisa-de-força. Não.
Temos um índice de recuperação de 85%.
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E propus a Presidente, Senadora Heloísa Helena,
que ﬁzesse um congresso com as comunidades terapêuticas e trouxesse todos à Brasília. E sugeri que ele
propusesse às comunidades, num convite, que trouxessem as pessoas recuperadas. Eu posso, porque é
dia de semana, trazer pelo menos uns dois ônibus.
Não sei se V. Exª ouviu dizer que a Serra, no Espírito Santo, era o primeiro em violência. Na semana
passada, uma matéria no Jornal Nacional dizia que
caiu para sexto lugar, em oito meses. Sabe quem é o
Secretário de Redução e Investida Social, essa nova
secretaria que foi criada? Um jovem chamado Edir
Porto, que tirei da cadeia há treze anos, drogado. Só
tinha o primário, ﬁz com que ele ﬁzesse o ginásio, o
segundo grau; fez vestibular; passou; formou-se em
Administração; agora faz Doutorado em Gestão Ambiental. Tem uma obra maravilhosa de recuperação
de crianças no município dele e é o Secretário que
reduziu a violência para o sexto lugar, em oito meses.
Eu o tirei da cadeia há treze anos, porque vale a pena
investir em gente.
Se tem alma, tem jeito. Quando o sujeito quer
mudar de vida, ele passa a ser problema de Deus. Se
ele não quiser, nem problema de Deus ele é. E, quando
o cara passa a ser problema de Deus e me procura,
ele passa a ser problema meu também.
Então, temos pessoas desse jeito para trazermos para cá. Eu tenho o tanto que quiser para trazer
e mostrar o que pode ser feito. Eu quero ver qual é o
número de drogados que foi recuperado por esse pessoal do Departamento de Doenças Mentais. Eu quero
ver! Não existe número para oferecer. O dinheiro da
Senad foi gasto, Senadora Heloísa Helena e Senador
João Batista Motta, com ONGs, com as Universidades
Federais de São Paulo, para fazer pesquisa de onde
há mais meninos cheirando cola, onde há menos, não
sei o quê. Mas, lá na ponta, onde é preciso recuperar,
essa verdadeira vertente da violência... V. Exª, ontem,
falava comigo de uma outra vertente, que é o desemprego, que leva o indivíduo a aceitar qualquer coisa,
a se alcoolizar e virar passador de droga, porque não
tem o que comer em casa. Essa é a outra vertente. E
o dinheiro foi gasto aí. Mas, agora, sabe qual foi o orçamento da Senad? Quatro milhões e setecentos mil
para um Brasil do tamanho do nosso.
Então, estou sugerindo que essas Ocips, que
trabalham com a recuperação de dependentes químicos, que, em vez de 2%, autorização de renúncia ﬁscal, Senador João Batista Motta, dada pelo Governo
às Ocips, no caso de recuperação de dependentes
químicos, que o Governo acrescente para 3%, pelo
menos, já que não tem como cooperar. E as cartilhas
que são produzidas para fazer prevenção, que sejam
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mandadas a essas instituições, dando a elas autorização para comercializar – sei lá –, por R$1, porque
tudo é válido em uma casa de recuperação que nada
tem, em que o sujeito está vendendo boné, camiseta;
batendo em porta de açougue; pegando osso de peito
– aquele osso carnudo do boi – para fazer sopa; indo à
Ceasa todo dia pegar resto de verdura e fruta que apodreceu, aproveitar um lado, limpar, fazer sopa. Tudo é
muito válido, Senadora Heloísa Helena. Fazer palestra
numa empresa em que o empresário compra 100 ou
200 cartilhas e distribui para os empregados. Isso tudo
vale para um instituto. Pode haver mecanismos criativos para ajudar as instituições, mas o mais importante
é acabar com essa resolução da Anvisa.
Agora, imagine, Senadora Heloísa Helena, uma
irmã de caridade, Senador João Batista Motta, em São
Paulo, onde há muitas delas, recuperando meninas drogadas de rua, prostituídas, abandonadas; colocando
dentro de sua casa cinco, seis, dez; sacriﬁcando sua
geladeira, o sofá da sua casa. Uma dorme aqui; um
colchonete ali; um beliche dentro de um quarto; dois
dentro do outro maiorzinho. E tira dez meninas da rua.
Imaginem o que é isso para uma vida humana e o reﬂexo na sociedade! Mas vem a Anvisa e diz que não
pode. Não pode! O espaço deve ser três vezes maior.
Quem vai pagar isso? Você? Não pode! Tecnicamente está errado.
Tecnicamente? Sabem lidar com a vida humana?
Falam em “tecnicamente” com a carteira de cigarro no
bolso e o bigode amarelo de nicotina. Não têm autoridade para falar nada com ninguém, principalmente
com quem está lidando com a vida humana.
É preciso acabar com essa resolução fajuta, desnecessária e tratar com o Ministério da Saúde, que tem
mais de R$ 30 bilhões para a saúde no Brasil. Tratemos
com o Ministro Nelson Jobim, que é nosso amigo. O
que se pode fazer com as aeronaves presas no narcotráﬁco e esses carros presos apodrecendo em pátios
de Polícia Federal? Isso poderia estar sendo usado
nas instituições, para o bem da sociedade.
Estive com o General Félix, um homem muito
solícito que ouviu tudo isso que falei, até porque faço
parte da Frente Parlamentar de Combate às Drogas.
Não sei se V. Exª faz parte; se não faz, gostaria de convidá-la. O nosso querido Carimbão, Deputado Federal
de Alagoas, é o Presidente. O Deputado Neucimar Fraga, do Estado do Espírito Santo, é o Secretário-Geral.
E eu faço parte dessa Frente signiﬁcativa para o País,
para criar possibilidades, mecanismos de integração
na sociedade. Se um sujeito foi recuperado das drogas, atestado por essa Oscip, as empresas que o receberem terão esse tipo de redução no seu imposto;
terão incentivos para poder fazer com que ele retorne
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ao seio da sociedade, volte a trabalhar dignamente,
para que seja abraçado e para que veja a sua vida
com dignidade.
Penso que existem vertentes inteiras para discutirmos este assunto. E é necessário discutir, Senadora Heloisa Helena. Discutimos grandes interesses
aqui, mas parece que essa gente a cada dia ﬁca mais
esquecida.
Então, essa é uma maneira de reagirmos, ainda
que timidamente, aos engravatados e patrocinadores
de colunas sociais, aos donos de empresas de fachada,
aos donos de bingos, aos donos da contravenção, que
fazem um exército dos ﬁlhos da pobreza, que criam um
exército de miseráveis. Com a ilusão criada em suas
mentes de super-homens, entendem e sabem muito
bem o que é o vazio deixado pelo Estado. Ocupam
esse espaço com uma competência diabólica, fazendo
viúvas, mães pranteadoras que choram a morte de um
menino ou de uma menina de 15, 18, ou 20 anos. São
homens formadores de ﬁlas em cemitérios para visitar
túmulos de adolescentes e jovens que foram barbaramente mortos, assassinados por um ideal vazio produzido nas suas mentes por esses desgraçados que
fazem a vida em cima da vida humana.
Senadora Heloísa Helena, gostaria muito que
a CPI dos Bingos focasse na proposta que ﬁz. O fato
determinado da CPI dos Bingos foi escrito por mim,
saiu da minha cabeça. O fato determinado da CPI dos
Bingos não é para chamar o ﬁlho do Lula, não é para
fazer uma guerra politiqueira naquela CPI, não é para
buscar quem pagou a conta de luz; é para investigar
bingo. Será que estamos querendo investigar o bingo?
É para investigar os lavadores de dinheiro da contravenção. Mas essa gente é forte.
Não tenho procuração para defender ninguém.
Estou falando do meu juízo e do meu senso de justiça
para comigo mesmo. Para mim, é uma grande decepção, mas estou falando para o Brasil. Assim que a CPI
dos Bingos acabar – e acertei isto com o Deputado
Moroni Torgan –, faremos uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar bingo que lava
dinheiro do narcotráﬁco e da contravenção, e, se possível, com os membros da CPI do Narcotráﬁco. Partiremos para cima dessa gente que está rindo, batendo
palmas porque a CPI dos Bingos está se acabando e
eles nem foram tocados.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou prometendo a eles que vamos fazer outra, mista, e vamos
para cima deles porque precisamos colocá-los pelo
avesso, a ﬁm de que a Nação veja quem não gosta
de pagar imposto, quem usa as cooperativas de servidores de bingo para não pagar imposto.
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Uma servidora qualquer, uma garçonete de bingo, se ﬁcar grávida, não tem direito a nada; já estará
demitida e não receberá nada, porque trabalha para
uma cooperativa. Mais de 98% dos seguranças de
bingo são policiais expulsos que respondem a dez,
quinze processos por crime. Nós precisamos mostrar
isso para a Nação.
Então, assim que terminar a CPI dos Bingos, que
de bingo nada tem investigado, vou fazer outra mista
com o Deputado Moroni Torgan. Desculpem-me os
meus companheiros da CPI, mas isso me dói, porque
escrevi o fato determinado dessa Comissão.
Iremos para cima desses contraventores, até
porque a CPI do Narcotráﬁco nos deu o mapa e nós
sabemos mais ou menos quem é quem, para que o
Brasil não ﬁque sem resposta para essa questão.
Concedo o aparte ao Senador João Batista Motta.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Senador João Batista Motta, V. Exª tem a palavra pelo tempo que julgar necessário e o Senador
Magno Malta também. Depois, falará o Senador Luiz
Otávio.
O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – Senador Magno Malta, há muitas pessoas por este Brasil
afora, neste momento, admirando as palavras de V. Exª
e percebendo o valor que V. Exª possui. Para mim, no
entanto, não há novidade nenhuma. Não é vantagem
falar o que V. Exª está falando, porque eu o conheço
desde pequeno. V. Exª é Senador do meu Estado e sei
que essa sua luta não é de agora, em razão de estar no
Senado. Mas é anterior à sua vida de político, anterior
ao seu ingresso na vida pública. O Brasil que o está
conhecendo hoje por meio desta fala não sabe dessa
dedicação que V. Exª sempre teve pelos desfavorecidos,
pelos pobres, pelos presos, pelos drogados. V. Exª diz
bem quando se refere ao garoto que cheira cola e à
menina que se prostituiu e que hoje está no mundo das
drogas. É realmente de sensibilizar qualquer cidadão.
V. Exª coloca mais ainda: todos nós, a sociedade como
um todo, somos responsáveis para ajudar, a qualquer
momento, a retirar uma dessas crianças da rua. Somos todos, sociedade como um todo, responsáveis
por esse drama. Senador Magno Malta, algo tem de
ser dito: nós, Senadores, os Deputados, o Presidente
da República, os juízes, os desembargadores, as autoridades constituídas deste País temos de descobrir
por que essa menina saiu de casa, prostitui-se e depois entrou no mundo das drogas. Aí, Senador Magno
Malta, a responsabilidade é somente nossa. Somente
nós, que detemos em nossas mãos o poder de fazer a
lei, o poder de polícia, o poder de negociação, podemos fazer com que essas coisas não aconteçam, sob
pena de todos respondermos amanhã por crime de es-
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telionato, por estarmos aqui e sem nos preocuparmos
com as causas que levam a juventude ao submundo.
Acabei de fazer um pronunciamento em que mostrei
a esta Casa que, praticando a política que temos praticado hoje, não chegaremos a lugar algum. Poderia
dizer a V. Exª que, em São Paulo, o Governador Geraldo Alckmin não tem mais um preso na cadeia; poderia
dizer a V. Exª que, agora, há grandes penitenciárias
que abrigam, com determinado conforto, aqueles que
estão presos. Mas isso não resolve a situação, Senador Magno Malta. Não é por esse caminho. Eu poderia
dizer-lhe que um policial, em São Paulo, começa sua
carreira com R$1,5 mil por mês, mas isso não resolve
o problema. O problema é de distribuição de riquezas.
O problema está no Governo Federal, que estabelece
juros nos patamares de hoje; que anuncia descaradamente uma taxa Selic de 16%, 17% ao ano. Recebo
o extrato da minha conta no banco em que recebo o
meu salário, e observo que me cobram 170% de juros no cheque especial. O Governo se especializou
em criar mecanismos como o do telefone, tornando-o
acessível aos pobres, por preços baixíssimos, para
deixá-los cada vez mais sem dinheiro. O Governo especializou-se em tirar dinheiro do pobre por meio do
preço da gasolina, do preço da energia. O Governo se
especializou em criar mecanismos para drenar tudo o
que o povo brasileiro tem para as mãos de meia dúzia.
Temos empresas internacionais, multinacionais aqui
dentro que vieram lá das profundezas dos infernos
desse exterior afora para acumular riquezas incalculáveis em cima da nossa economia, roubando nosso
povo. E cada vez essas empresas se apoderam mais
dos nossos recursos. Lá no interior do Pará, na terra
do meu Senador Luiz Otávio, vende-se um litro de leite
por vinte centavos, mas aqui se compra por dois reais
nos supermercados, porque há uma multinacional como
intermediária, pegando o lucro, pegando a diferença
mais gorda e mandando para o exterior, porque hoje
nem existe mais intermediário brasileiro. O brasileiro
só serve para produzir e, a preço de banana, entregar
o produto na mão do intermediário, que o entrega, por
sua vez, a um comerciante mais alto, que às vezes
– ou na maioria das vezes – também é multinacional.
E os lucros são mandados lá para fora. O Governo se
especializou em criar mecanismos para tirar o dinheiro do povo e colocá-lo na mão do Bradesco, na mão
dos bancos, colocá-lo na mão das grandes empresas
multinacionais. A Senadora Heloísa Helena falou, há
pouco, sobre o lucro do Bradesco, e eu falava a ela
que isso não é nada. O Bradesco é dono da Vale do
Rio Doce também; não paga imposto na exportação e,
além disso, tem a isenção que recentemente aprovamos
nesta Casa – graças a Deus, com meu voto contrário
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–, pela qual também não paga tributos na hora de importar maquinário, quando ﬁzer suas importações. Não
precisa pagar quando sai; não precisa pagar quando
entra. São milhares de empresas neste País. E o trabalhador tem de pagar 50% de tributo em uma camisa
que ele compra por R$20,00 ou na compra do feijão,
do arroz e da carne que come. Senador Magno Malta,
o produtor nacional não tem direito a produzir neste
País, porque, quando pega um pequeno empréstimo
no banco, já sabe que vai perder sua propriedade, que
não vai ter como pagá-lo, porque não há política de
seguro nem política de preços, não há política para o
homem do campo nem política habitacional. Não há
política para coisa alguma. Estamos perdidos – e sem
horizonte, muitas vezes. JK não se faz mais! Muito
obrigado, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL ES) – Obrigado, Senador João Batista Motta.
Senadora Heloísa Helena, depois dos números
e dos rastros negativos que o tsunami chamado carnaval deixará neste próximo ﬁnal de semana, voltarei
à tribuna. Serão cinco dias de prazer, não de alegria,
de fato, de felicidade. Respeito muito quem gosta e
penso que o povo tem direito de querer o que quiser
– até porque nós humanos temos de raciocinar como
Deus, e Ele deu livre-arbítrio a todos; cada qual gosta
do que quer, faz o que quer, e precisamos respeitar
absolutamente isso.
No entanto, eu gostaria de dizer às pessoas que
tenham moderação, que pensem na sua vida pessoal e
na sua família, que não dirijam alcoolizados. Digo aos
jovens que não são ﬁlhos da pobreza e que inventaram a tal balada – em que a violência é muito maior
do que a debitada aos mais pobres e mais simples
– que pensem em sua vida, no regresso à faculdade,
à sua empresa, ao seu emprego na quinta-feira. A
vida das pessoas é muito importante, e ninguém pode
ser atropelado em uma calçada por conta de alguém
alcoolizado. Fico triste de ver os postos de gasolina
abastecidos de bebida alcoólica. Nunca havia visto
tamanha relação de bebida alcoólica com volante. É
preciso acabar com isso neste País. Pais de família,
pensem em seus ﬁlhos e ﬁlhas!
A vida vai continuar, mas, infelizmente, os próprios jornais, as revistas, os meios de comunicação
mostrarão a miséria e a desgraça imposta por esses
cinco dias que, embora sejam considerados de alegria,
ao cabo, produzirão muito pranto.
Na próxima semana, voltarei a discutir este assunto, Senadora Heloísa Helena.
Finalizo, incentivando as pessoas das comunidades terapêuticas que me ouvem, religiosos, freiras,
padres, pastores que acolhem e abraçam o próximo,
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que fazem dele seu ﬁlho, que o põem dentro de casa,
que nada cobram, que vivem por aí vendendo camisetas, bonés, pedindo cestas básicas, dando cobertores,
dividindo, tirando até seus ﬁlhos da cama para isso.
Aproveito o ensejo para homenagear minha esposa – ela está em meu gabinete e deve estar assistindo ao meu pronunciamento –, que, há 25 anos,
juntamente comigo, tira drogados da rua. Quando nos
casamos, tínhamos onze colchões, dez colchonetes
e um colchão de casal. Naquele tempo, diziam que
éramos loucos e irresponsáveis, por tirarmos bandidos das cadeias, das ruas; por pedirmos ao juiz, pelo
amor de Deus, que nos entregasse o drogado para
o levarmos para nossa casa. Quero agradecer a ela,
porque minhas ﬁlhas já nasceram nos braços dessa
gente. E vale a pena.
É verdade que o Poder Público deve para todos
vocês, mas não desanimem. Minha mãe, Dona Dadá,
Senador Luiz Otávio, era analfabeta proﬁssional, mas
falava muita coisa que muita gente não sabe. E ela dizia, Senadora Heloísa Helena, algo muito importante:
“Meu ﬁlho, a vida só tem um valor, não tem dois”. E eu
dizia: “Mãe, qual é o valor da vida?” E ela respondia:
“Meu ﬁlho, a vida tem valor quando nós investimos
nossa vida na vida dos outros”. Então, esse é o valor
da vida. Não desanimem, continuem investindo na
vida, porque vale a pena. Aliás, essa é a única coisa
que vale a pena.
Talvez o Governo venha e se disponha a ajudar,
ou mesmo a iniciativa privada – que não compreende –, se um dia chegar a compreender que, quando
se tira um drogado da rua, está-se trabalhando para
o empresário; se um drogado é tirado da rua, tira-se
a possibilidade de a empresa ser assaltada, tira-se a
possibilidade de o carro do empresário ser roubado,
de seu ﬁlho ser seqüestrado. Trabalhou-se para o empresário, mas ele não entende. Se um dia entender,
amém! Se não entender... Essa comunidade terapêutica
sobrevive há quanto tempo dessa forma? Vai continuar sobrevivendo, porque Deus é que cuida, ainda que
haja diﬁculdade. Creio até que a diﬁculdade nos é posta
para que continuemos dependendo d’Ele, porque, no
dia em que vier demais, seremos tentados, como seres
humanos, a abandonar a dependência de Deus; e a
dependência de Deus é a melhor coisa do mundo.
Então, continuem ﬁrmes, porque o valor da vida
é este: investir a vida na vida dos outros.
Obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Agradeço e saúdo o pronunciamento de V. Exª,
ao tempo em que envio um abraço a sua esposa e a
suas ﬁlhas, com muito carinho. Mais uma vez, Senador
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Magno Malta, agradeço-lhe, de coração, a generosidade de suas palavras a meu respeito.
Concedo a palavra, pelo tempo que entender necessário, ao Senador Luiz Otávio, que esperou, com
delicada paciência, pela oportunidade de falar.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Saúdo a
Srª Presidenta, Senadora Heloísa Helena, o Senador
Magno Malta e o Senador João Batista Motta, que
nos premiaram com seus pronunciamentos da tribuna, destacando, cada um na sua área, os problemas
nacionais, trazendo também soluções nesta tarde que,
como disse o Senador Magno Malta, antecipa o ﬁnal de
semana, que será prolongado em razão do Carnaval,
que toma conta do Brasil. Somos um País que tem,
nos preparativos do festejo do Carnaval, durante o ano
todo, a dedicação da maioria da população brasileira.
Reconhecido mundialmente, seja através do turismo,
seja através da oportunidade de negócios, geração de
emprego, geração de renda, o Carnaval permite que a
economia brasileira seja aquecida e que a população
possa rememorar suas tradições, viver momentos alegres e também gerar muita renda, muita capacidade
de negócios. Todas as agremiações, todas as escolas
fazem um trabalho social.
Eu diria que foi uma grande oportunidade ouvir
aqui o Senador Magno Malta e poder meditar sobre este
momento de preocupação que ele transmite à família,
dando-nos segurança e, principalmente, mostrando a
capacidade que o nosso povo tem de viver alegremente
e enfrentar todos os desaﬁos que temos. Realmente,
é uma oportunidade grande que o Brasil tem.
Concedo um aparte ao Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Senador
Luiz Otávio, com a Senadora Heloísa Helena, dona
de um coração extremamente benevolente, sentada
à Presidência, sei que não vou prejudicá-lo, porque
tempo com ela não é problema. Mas quero fazer uma
retiﬁcação no meu pronunciamento, porque eu disse
que o departamento que trata de doenças mentais no
Ministério da Saúde é exatamente o que encampa essa
questão de dependentes químicos. Uma coisa não tem
nada a ver com a outra. Eu usei a palavra “louco” o
tempo todo e disse que o dependente não é doido nem
é louco. Eu queria retiﬁcar, até porque essas pessoas,
também, imagino, são vítimas dessa política para acabar com os hospitais, para que elas não sejam atendidas nos hospitais e, sim, em casa. Em alguns casos,
a família sofre e não tem como tratar, não tem como
tomar conta. E as famílias têm amor, como nós temos,
por essas pessoas que têm uma deﬁciência mental – o
termo correto é pessoa com deﬁciência mental. Elas
também não são drogadas para estar dentro do mesmo
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departamento. Então, quero fazer essa desassociação
e me solidarizar com essas pessoas que têm parentes com deﬁciência mental e às quais o governo deve
dar toda a assistência. Precisamos de hospitais que
dêem condições e qualidade de vida para a pessoa
com deﬁciência mental ser tratada ali e não depósito
de pessoas com deﬁciência mental. Então, eu queria
retiﬁcar isso, ser solidário e dizer que aqui no Senado
estou à disposição. O Presidente Lula precisa, com o
novo Ministro da Saúde, debater o assunto, com o grupo
da chamada redução de danos – eu não vejo assim,
pois ao dar drogas, ao dar seringa, aumentam-se os
danos. Para mim, essa gente nunca conviveu com o
sofrimento de ter alguém de fato drogado na família,
nunca conviveu com uma mãe que chora de madrugada
lágrima quente porque tem um ﬁlho drogado. Senador
Luiz Otávio, a ciência diz que lágrima é H2O mais cloreto de sódio, água e sal, e a ciência médica não sabe
nada sobre lágrima; quem sabe muito sobre lágrima é
uma mãe que tem um ﬁlho drogado. Essa gente, que
fala essas asneiras em nome da técnica, desconhece
o sofrimento humano e não trata com a sensibilidade
com que devia tratar as questões humanas. Por isso,
agradeço pelo aparte, que acho que destoou um pouco do assunto de V. Exª, mas eu precisava fazer essa
retiﬁcação da minha fala.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Com certeza.
Srª Presidente, Senadora Heloisa Helena, o assunto que me traz à tribuna neste ﬁnal de tarde e início de noite desta quarta-feira, 22 de fevereiro, é um
grande tema que está sendo discutido hoje no Brasil,
principalmente pela equipe econômica, pela Comissão
Mista de Orçamento do Congresso Nacional, que tem
como Presidente o Senador Gilberto Mestrinho e como
Relator o Deputado Carlos Melles.
É verdade que deveríamos ter aprovado o Orçamento de 2006, regimentalmente, até o ﬁnal do ano
passado, antes do nosso recesso. Mas, por falta de
acordo entre as Bancadas e as Lideranças dos Partidos
tanto do Senado como da Câmara Federal, que não
encontraram a solução, junto ao Poder Executivo, junto
ao Governo Federal, sobre como estabelecer algumas
prioridades, algumas regras e normas, principalmente
no que se refere à questão salarial e à de investimentos
principalmente em infra-estrutura, o nosso Orçamento
até hoje não foi aprovado.
Porém, surge agora uma determinação da equipe
econômica, do Ministério da Fazenda, e cito o Ministro
Antonio Palocci e o Secretário Executivo, Dr. Murilo Portugal, que, incontestavelmente, são pessoas do maior
gabarito, vivência, conhecimento, são pessoas sérias
e competentes, mas realmente precisam ter a sensibi-
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lidade do homem público e principalmente dessa área
econômica, tão combatida em todos os lugares.
Agora resolveram implicar com os Estados exportadores, como é o caso do meu Estado, o Pará, que
exporta principalmente produtos primários e semi-elaborados. Por que isso acontece? Com a tal Lei Kandir, que já vem funcionamento há mais de dez anos, a
compensação que os Estados recebem, por meio desta
lei, de parte do que eles têm direito pelo superávit que
apresentam na balança comercial, como ocorre com
o meu Estado, o Pará, que tem direito constitucional,
pois a nossa matéria-prima, o produto primário, como
é o caso do minério, que é exportado para o mundo
inteiro e que hoje dá uma condição, como repito aqui
sempre, de uma balança comercial superavitária, há
doze anos consecutivos, em mais de US$4 bilhões... O
Pará participa com esse resultado, e esse é, com certeza, o grande motivo do superávit na balança comercial
brasileira inteira, que pode e deve ser aumentado.
Chamo a atenção do Presidente, que hoje, inclusive, está visitando meu Estado, o Estado do Pará.
Ele está em Marabá, no sul do Pará, na Universidade
Federal do Pará, em visita para a ampliação daquela
universidade, em processo de interiorização em Marabá. Chamo a atenção, alerto o Presidente, pois sou
da Base do Governo e apóio o Governo do Presidente
Lula. A grande maioria dos Senadores do meu Partido,
o PMDB, apóia o Governo, e eu não fujo a isso. Não
vou dizer que não apóio o Governo por causa disso
ou daquilo. Tomei essa decisão desde a eleição do
Presidente Lula, quando tive a honra de participar das
ﬁleiras do PMDB nacional e do meu PMDB do Estado
do Pará, da Executiva do Estado do Pará. Assumi o
compromisso com a Liderança, na época o Senador
Renan Calheiros, hoje Presidente do Senado, de apoiar
o Governo. Temos apoiado aqui e vamos continuar
apoiando o Governo.
Agora, quanto a essa questão da Lei Kandir, inclusive ﬁz questão de entrar em contato com o Ministro
Palocci, com o Dr. Murilo Portugal, colocando a Comissão de Assuntos Econômicos a seu inteiro dispor, para
discutirmos, se for o caso, essa matéria, esse grave e
sério problema. Disse, em reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, do
Congresso Nacional, que também podemos trabalhar
juntos para encontrar uma solução para esse grave
problema, pois, agora, a partir de janeiro deste ano,
o Ministério da Fazenda sustou, suspendeu, limitou,
não mandou o duodécimo com relação à compensação das exportações.
O Pará deixou de receber R$28 milhões em janeiro. Já estamos próximos do ﬁnal de fevereiro. São mais
R$28 milhões, totalizando R$56 milhões. Teremos, ao
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ﬁnal do ano, praticamente R$350 milhões aguardando a decisão da Comissão Mista de Orçamento, para
incluir no Orçamento a obrigatoriedade dos recursos
para compensação das exportações brasileiras.
Na verdade, o Deputado Anivaldo Vale*, do PSDB
do Pará, que é Sub-Relator da Comissão Mista de Orçamento, apresentou uma emenda, que foi aprovada e
absorvida pelo Relator e pelo Presidente da Comissão
de Orçamento, Senador Gilberto Mestrinho, em compromisso, inclusive, com o próprio Governador do Pará,
Dr. Simão Jatene, que está em Brasília desde ontem,
com a sua equipe de Governo, trabalhando para mostrar claramente o prejuízo que vai ser imputado para o
Pará, mas principalmente para o Brasil – principalmente –; para Alagoas também, como lembra a Senadora
Heloísa Helena. Por quê? Não haverá mais empresas
interessadas, motivadas a investir, principalmente no
que se refere à exportação. Voltamos à velha discussão do pacto federativo, de que precisamos dar mais
importância e valor aos Estados.
Tenho certeza de que o Presidente Lula não está
consciente, de que a questão não foi explicada, mostrada a Sua Excelência, que tanto luta para aumentar o
saldo na balança comercial e tanto briga para aumentar
as exportações. Luta com o Ministro das Relações Exteriores, viajando pelo mundo todo; com o Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz
Fernando Furlan, para que realmente a classe produtora e a classe trabalhadora brasileira aumentem os
níveis de valores principalmente nas exportações, para
que o País possa cada vez mais diminuir as diferenças
não só das dívidas interna e externa, mas melhorar
realmente a capacidade, a massa salarial brasileira.
Eu tenho certeza de que falta uma explicação clara,
transparente.
A alegação é de que uma pressão está sendo
feita para que os Estados paguem às empresas exportadoras o crédito a que têm direito por comprarem
insumos, produtos que são industrializados, transformados em produtos acabados para exportação. Então,
eles têm esse sentimento, essa razão.
Porém, Estados como Pará, Alagoas, Espírito
Santo, inclusive, que se encontra na mesma situação,
são obrigados a dar infra-estrutura para que as exportações ocorram. Quem constrói, pavimenta e mantém
as estradas estaduais onde essas riquezas são transportadas? É o Governo do Estado. Quem faz, apóia,
prepara e dá condições de saúde para que esses projetos, como é o caso dos grandes projetos de impacto
na Região Amazônica, funcionem? São os governos
dos Estados. Quem mantém a segurança pública, para
que não haja conﬂito entre o povo indígena, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, os garimpeiros,
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pois são normalmente grandes os conﬂitos existentes
no Pará? São os governos estaduais.
Defendo, Srªs e Srs. Senadores – já ouvi manifestação do Senador João Motta, por exemplo, com relação
à Vale do Rio Doce –, a Vale do Rio Doce, porque essa
companhia, para nós, é também um grande benefício.
Na verdade, existe um casamento, diria até indissolúvel, entre uma megaempresa estatal, como era antes,
hoje privada, a Vale do Rio Doce, e o Estado do Pará,
como existe com Minas Gerais. Não temos condições
de transformar as nossas riquezas, de fazer com que o
nosso produto, a nossa matéria-prima seja exportável
sem tecnologia, logística, investimento.
Então, precisamos ter essa parceria, esse casamento, essa aliança com essas empresas, mas
temos que ter também, por mandar esses produtos,
a compensação ao Estado pelo investimento que é
obrigado a fazer.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Concedeme V. Exª um aparte?
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Darei já o
aparte ao Senador Magno Malta e ao Senador João
Batista Motta.
Portanto, deixo bem claro que isso não vai ocorrer. Ou votaremos o Orçamento, incluindo esse valor
que já foi alocado da Lei Kandir, para compensar esses Estados; ou, então, temos uma saída que propus
ontem tanto ao Ministro Antonio Palocci como ao Dr.
Murilo Portugal, que é o Secretário Executivo do Ministério da Fazenda.
Não podemos, no último ano do mandato do
Presidente, que poderá ou não ganhar as eleições,
querer resolver essa questão sem resolver a questão
da reforma tributária. É impossível fazer isso, porque
discutimos nesta Casa, votamos e aprovamos a reforma
tributária, que se encontra na Câmara Federal.
Nesta Casa, foi muito discutida pelo eminente
Relator Senador Tasso Jereissati e pelo próprio Senador Aloizio Mercadante a questão do IVA, do Imposto de Valor Agregado, que transformaria toda essa
legislação que hoje existe com relação ao ICMS dos
Estados, com mais de 30, 40 alíquotas. Os Estados
receberiam o seu quinhão, a sua fatia do bolo da arrecadação federal.
Hoje, não podemos punir Estados como o Pará.
Não podemos. Não vamos aceitar. A Bancada Federal do Pará está mobilizada por inteiro, com certeza,
como sempre trabalhamos, e não vamos permitir que
o Estado seja penalizado, que os recursos não sejam
alocados como vinham sendo até dezembro do ano
passado. Temos este ano inteiro para discutir a reforma
tributária e esses créditos a que as empresas exporta-
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doras têm direito, também os próprios Governadores,
independentemente de Partido ou de ideologia.
Eu sempre digo que haverá um momento eleitoral, e, pela legislação eleitoral, só podemos ter esse
momento a partir de junho. Todos teremos convenções
partidárias, alianças e coligações. Aí, sim, inicia-se o
processo eleitoral. Julho, agosto e setembro são meses para discutir eleição, para eleger os candidatos, no
Brasil inteiro, a Presidente da República, Governadores,
Vice-Governadores, Senadores, Deputados Federais e
Deputados Estaduais. A partir daí, se houver segundo
turno, vamos, no ﬁnal de outubro, ao segundo turno.
Ao ﬁnal das eleições, precisaremos nos unir novamente para termos condições de governabilidade,
para termos maioria nas Casas congressuais, tanto na
Câmara como no Senado, e para darmos sustentação
ao novo Governo.
Aí, sim, com certeza, no novo Governo, com o
Presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ou com
outro Presidente eleito, teremos condições de aprovar
a reforma tributária e acabarmos deﬁnitivamente com
essa questão que todo ano traz essa angústia, essa
diﬁculdade, quase uma ameaça ao Governo dos Estados, como à época do Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando o Governador de Minas Gerais
Itamar Franco suspendeu o pagamento de dívida da
União. Criou-se embaraço, falou-se em intervenção
federal, mas não há jeito. À época, o Governador Itamar Franco estava correto, pois não deixaria de pagar salário de funcionários, de assumir compromissos
com obras em andamento, obras de empreiteiras com
trabalhadores para pagar, e de pagar a União para a
União não repassar os recursos da compensação das
exportações.
Concedo o aparte ao Senador Magno Malta, e
depois ao Senador João Batista Motta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Senador
Luiz Otávio, brilhante o pronunciamento de V. Exª em
favor de seu Estado e de todos os demais, inclusive
o nosso, que necessita do repasse do dinheiro da Lei
Kandir, e não está pedindo favor. Sou um Parlamentar
independente. Costumo fazer minha vida no Parlamento
dando apoio crítico. Não estou do lado de tudo e não
apóio tudo. Mas não me insiro com veemência como V.
Exª, que é da Base do Governo. Da Bancada do Pará,
V. Exª e a Senadora Ana Júlia Carepa são ferrenhos
defensores da Base do Governo. O Governo é devedor
dessa luta, dessa batalha, da defesa que V. Exª faz, da
maneira como, nos momentos mais críticos do Governo,
V. Exª está ﬁrme em sua posição. Assumiu a Base do
Governo e tem cumprido seu papel. V. Exª não pensa
ser uma desconsideração do Governo? Por que eles
estão punindo V. Exª e a Senadora Ana Júlia Carepa?
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Qual é a razão da punição? Alguém me disse que o
Governo tem uma base gelatinosa na Câmara e uma
base inexistente no Senado. Não seria por conta disso,
Senador Luiz Otávio, que os aliados de primeira hora
– que em nenhum momento olham para trás, ﬁrmes
e comovidos como V. Exª se mostra, disso todos somos testemunhas, assim como a Senadora Ana Júlia
Carepa – precisam fazer esse tipo de discurso a ﬁm
de dizer que o Presidente não está informado dessa
questão? E os Ministros tomam uma posição de punição com relação a uma base tão ﬁel!
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Senador
Magno Malta, apenas para que V. Exª tenha uma dimensão do tema, na verdade, este não é um assunto
do Pará. O Pará é o meu Estado, sou Senador pelo
Estado do Pará.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – É um assunto de todos nós.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – É um assunto do Brasil.
O Fundo de Compensação das Exportações, que
estamos discutindo e que será votado possivelmente
na próxima semana pela Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, é de R$5,2 bilhões. O Pará tem, em tese, R$350 milhões desse fundo. Portanto, não prospera, digamos, a tese de que, na
verdade, é uma questão no Pará ou do Pará.
O Pará é um Estado solução, sempre digo e repito. Nunca vim à tribuna do Senado Federal, de qualquer comissão permanente ou temporária do Congresso Nacional, pedir esmolas ao Pará. O Pará é um
Estado viável, extremamente viável. Realiza uma das
mais importantes missões nacionais: viabiliza o País
por meio de sua condição mineral, de sua produção.
Com certeza, acrescido a isso, teremos a condição
de escoamento da produção, através dos rios, dos
portos, até os portos consumidores. Com certeza, ele
é solução.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Como
nós, no Espírito Santo, que também desse bolo temos a receber.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Não é uma
questão regional e nem é uma questão partidária.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – A minha
colocação é porque, desse bolo, também temos a receber. Mas minha fala é no sentido de que quando V.
Exª se refere ao Ministro, por quem tenho o maior respeito e admiração, V. Exª diz que o Presidente pode
não ter conhecimento disso, mas estamos pagando
o preço...
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – É verdade.
Até porque V. Exª tem que entender que, até dezembro,
o repasse desses recursos eram feitos normalmente.
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Como ainda não votamos o Orçamento – por isso, aﬁrmo o que estou dizendo –, o Presidente da República
pode ainda ser levado a uma conclusão distorcida de
que o recurso não foi repassado porque o Orçamento
ainda não foi aprovado, o que não é verdade.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Não depende.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Não depende dessa condição de aprovação do Orçamento,
porque já existe, dentro da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, proposta de um
Deputado do Pará, inclusive, apoiado pela maioria dos
Estados exportadores, e eu diria até pela unanimidade
dos Estados, no sentido de que esses recursos sejam
alocados no Orçamento de 2006. Isso acontecido, nunca mais vai se discutir o assunto, a não ser quando
formos votar na Câmara a reforma tributária. Aí sim,
esse será um tema que voltará à discussão com a inclusão da compensação das exportações.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Apenas
completando. V. Exª se referiu à reeleição do Presidente Lula, que pode realmente ser reeleito. No entanto,
quem sabe o Presidente da República seja do Partido
de V. Exª, como o ex-Governador do Rio de Janeiro,
Anthony Garotinho?
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Quanto a
isso, com certeza, meu Partido, o PMDB, tem uma posição clara: vamos às prévias. Queremos mais nomes
nas prévias. É uma decisão do próprio Presidente do
PMDB, o Deputado Michel Temer, porque queremos a
maior quantidade de eleitores. O eleito pelas prévias,
sendo elas adiadas ou não, realmente, será o nome que
o PMDB apresentará ao País como candidato próprio.
Mas isso cabe a uma decisão da Executiva Nacional.
Sou favorável a uma candidatura própria do PMDB em
âmbito nacional, mas respeito a posição da maioria do
Partido, que tende a uma aliança com o PT, por meio da
proposta de reeleição do Presidente Lula, ou até com
uma outra candidatura, inclusive a do próprio PSDB,
como tem sido anunciado na imprensa.
Como sempre, digo e repito que, no momento
oportuno, vamos decidir essa questão eleitoral. Teremos o nosso candidato e a nossa coligação. Eu, com
certeza, farei, no período destacado pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral, campanha política
em âmbito nacional e estadual.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Apenas
uma pergunta: o Partido de V. Exª terá mais de dois
candidatos na prévia? É isso?
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Atualmente,
temos dois nomes inscritos. Porém, é comum haver
mais nomes inscritos, assim como ocorre em vários
Partidos.
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O adiamento das prévias está sendo cogitado
não apenas nos meios de comunicação, como dentro
do próprio Partido. Há uma tendência grande de adiamento das prévias. Eu, porém, vou aguardar a decisão
da Executiva Nacional.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Tenho uma
opinião a respeito da política nacional. Se o candidato
do PSDB à Presidência da República for o Governador
Geraldo Alckmin, por quem tenho o maior respeito, e
o PMDB lançar Anthony Garotinho, o PMDB disputará
o 2º turno com o Presidente Lula, com a presença de
Garotinho no processo.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – É uma alternativa que pode acontecer.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PL – ES) – Até porque
não sou do Partido do Garotinho, não tive o privilégio
de começar nas ﬁleiras do PMDB. Só tive dois Partidos
na vida. Mas é a opinião que tenho, até porque sou
igual a V. Exª. Todo mundo sabe que meu candidato
é Garotinho.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Concedo
um aparte ao Senador João Batista Motta.
O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – Senador
Luiz Otávio, em primeiro lugar, congratulo-me com V.
Exª pela peça que, hoje, desenrola aqui neste cenário.
O povo brasileiro, que ouviu suas palavras e por certo
prestou atenção ao pronunciamento, percebeu que o
Estado do Pará contribui com R$4 bilhões na balança
de exportações do País e tem, por alguns meses que
não foram repassados, crédito junto ao Governo Federal em torno de R$300 milhões.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Anual?
O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – Anual.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Vai começar
agora, de janeiro em diante.
O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – É bom
que o povo brasileiro perceba que nós, quando aqui
falamos da Companhia Vale do Rio Doce, não estamos
combatendo uma empresa não. Longe disso. Trata-se
de uma grande empresa, de utilidade essencial para
a vida brasileira. Erros foram cometidos na privatização. As linhas não deveriam ter sido privatizadas. As
indústrias extrativistas sim, mas as estradas de ferro
não. Quem quisesse transportar por trem minério ou
passageiro poderia fazê-lo porque aquela estrada equivale a uma BR-101, a outra estrada brasileira. Senador
Luiz Otávio, sempre reiteramos que não tem cabimento
que exportemos produto in natura, mineral ou vegetal,
sem agregar valor, sem gerar emprego ou riqueza não
renovável, sem pagar um tostão de tributação. A Companhia Vale do Rio Doce, assim como outras empresas
brasileiras, deveria estar contribuindo com os cofres do

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

País, até para evitar a exportação de produtos primários que não fazem bem à nossa economia.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Senador
João Batista Motta, não posso negar que não só essa
companhia, mas também as demais que trabalham
nesse ramo pagam royalties aos Municípios nos quais
atuam, e esses Municípios, indiscutivelmente, melhoraram muito sua condição social. No caso do Pará,
especialmente, Paraopebas, por exemplo, tem hoje
saneamento em 100%, pavimentação, educação, saúde. Realmente, existe uma capacidade geradora de
emprego. Pode não ser o padrão ideal que nós todos
gostaríamos que fosse, mas trabalhamos para que isso
ocorra no futuro. A cidade de Marabá teve melhoria na
sua condição de vida da qual eu poderia falar durante
horas, porque morei lá há 30 anos aproximadamente.
Naquela época, não havia rádio, televisão, pavimentação; a saúde era bem precária; não havia no aeroporto linhas de aviação comercial. Não era o paraíso
nem aquilo por que trabalhamos e que queremos para
nossos ﬁlhos e netos...
O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – Senador Luiz Otávio...
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Senador
João Batista Motta, o Presidente está insistindo para
eu encerrar.
O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – Apenas
para concluir, Senador. O desenvolvimento do Estado
de V. Exª está principalmente ligado aos grandes Governadores como Almir Gabriel, que deixou uma obra
invejável. Paulo Hartung faz no Espírito Santo uma
obra também invejável, assim como Simão Jatene.
Se quisermos sair daqui para o Pará de carro, temos
que entrar por Sobradinho, atravessando o Estado de
Goiás numa estrada estadual, passar pelo Estado de
Tocantins, escondendo-nos da BR-101, da rodovia federal, atravessando a rodovia federal, pegando a rodovia feita pelo Governador do Estado de V. Exª, sempre
em rodovias estaduais, porque a rodovia federal não
existe mais, desapareceu do mapa. Essa é a verdade!
O Brasil hoje não está em situação difícil porque tem
uma safra invejável de Governadores: o do Rio Grande
do Sul, o do Pará, o da Bahia, o do Espírito Santo, o
de Minas Gerais, o de São Paulo, o Zeca do PT, uma
safra maravilhosa que tem segurado a barra da geração
de emprego e das exportações deste País. O Governo
Federal, Senador Luiz Otávio, só prejudica as nossas
exportações. Há três anos, o dólar chegou a R$ 4,00.
Melhorou a vida de quem exportava. Hoje, com o dólar
a R$ 2,00, Senador, este País não vai à frente...
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Senador
João Batista Motta, sinceramente, essa é outra discussão. Tenho certeza de que V. Exª já abordou este
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assunto aqui várias vezes. Eu não concordo com essa
abordagem, principalmente sobre a variação cambial
até porque – e eu vou defender o Presidente Lula – o
câmbio ﬂexível foi implantado no Brasil ainda no Governo do Presidente Fernando Henrique e foi uma
grande alternativa...
O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – E foi o
maior erro! E que está sendo copiado hoje!
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Não é verdade.
O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – Eu
não estou defendendo o Presidente Fernando Henrique, não.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Se V. Exª
perceber, alguns setores, Senador João Motta, realmente são prejudicados com essa variação do dólar. Mas
outros setores, realmente, cresceram muito e estão aí
crescendo, cada vez mais, nessa condição. O mercado,
Senador Magno Malta, é mercado. Nós não podemos
estabelecer uma condição de realinhamento e maxidesvalorização do dólar com relação a nossa moeda
porque realmente vamos entrar em outro campo.
O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – Senador Luiz Otávio...
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – É apenas
para V. Exª ter certeza.
E, com relação ao Governo do Pará, ao Governador do Pará e ao que o antecedeu, o Governador
Almir Gabriel, estou aqui defendendo a posição de S.
Exª, mesmo sendo da Base do Governo do Presidente
Lula. Estou defendendo o Governador Simão Jatene,
porque o Pará está acima, realmente, de todas essas
questões político-partidárias. Tenho certeza que tanto o
Governador do Pará, como o Presidente da República
saberão encontrar a solução que todos nós estamos
buscando para o povo brasileiro.
O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – Só tenho
a parabenizá-lo por isso. Sei da sua luta, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Luiz Otávio, solicito a V. Exª que conclua o
seu pronunciamento, pois devemos encerrar a sessão;
solicito a compreensão de V. Exª.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Luiz Otávio, a
Sra. Heloísa Helena, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Tião Viana,
1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Romero Jucá, João
Batista Motta, Antero Paes de Barros, Valmir Amaral,
Maguito Vilela, Tião Viana e Rodolpho Tourinho envia-
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ram discursos à Mesa para serem publicados na forma
do disposto no art. 203, combinado com o inciso I e o
§ 2º do art. 210 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o setor de aviação civil, no escopo de todas as atividades que congrega, se mostra como uma
estratégica ferramenta de desenvolvimento econômico
e social, notadamente num País de dimensões continentais e com vocação para exportar os seus produtos,
utilizando todos os modais de transportes.
Nesse contexto, gostaria de registrar a iniciativa
de vanguarda capitaneada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, uma das mais respeitadas universidades públicas do Paraná, a qual a
partir de março próximo oferecerá o Curso Superior
de Mecânico Aeronáutico. Uma iniciativa que merece
aplauso e que demonstra que a instituição está atenta às demandas mais atuais da sociedade e de setor
educacional superior do Brasil.
Por oportuno, é mister ressaltar que o Governo
Federal está prestes a consolidar a implantação de mais
uma Agência Pública Reguladora: a ANAC – Agência
Nacional de Aviação Civil.
O processo de criação de uma instância reguladora deve ser precedido de amplo e exaustivo debate
com as “partes interessadas”. Lamentavelmente, é
ﬂagrante a ausência de participação das entidades
representantes da aviação na formação da agência
em epígrafe.
Conforme opinião de especialista da matéria,
alguns equívocos patrocinados pelo antigo DAC – Departamento de Aviação Civil – foram os responsáveis
pela criação da ANAC.
Entre outros, o DAC não permitiu que os legítimos
representantes dos segmentos da Aviação Civil participassem do processo de gestão do Sistema de Aviação Civil. São enumerados ainda, no rol dos inúmeros
equívocos, a rotatividade no âmbito do Departamento,
qual seja, a cada dois anos, o diretor geral e as cheﬁas
eram substituídos, impedindo que os dirigentes tivessem o tempo necessário para planejar e executar as
eventuais mudanças. Contribuiu negativamente o fato
de não terem sido recrutados funcionários civis para o
atendimento ao usuário, o que causou atritos e algumas situações conﬂituosas, considerando que o militar
não é detentor de cultura para lidar com o público. Por
ﬁm, os recursos orçamentários disponibilizados jamais
foram suﬁcientes para fazer frente ao vertiginoso crescimento da aviação civil brasileira.
Por intermédio da Câmara Municipal de Guarapuava, importante e estratégico município brasileiro
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situado no centro-sul do Estado do , parte de um entroncamento rodo-ferroviário no corredor do , entre as
cidades de , e , sob os auspícios do Vereador Thiago
Córdova, 1° Secretário da Câmara de Vereadores daquela municipalidade, recebi a oportuna solicitação de
que fosse dada publicidade ao artigo jornalístico intitulado “Anac pode ser ‘ﬁlme repetido’”, de autoria
do Comandante Décio Corrêa, publicado na Revista
AeroMagazine, o qual solicito seja transcrito na íntegra
nos Anais desta Casa.
Em meio aos descaminhos que infelizmente parecem fazer parte do nascedouro dessa novíssima agên-
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cia reguladora, não poderíamos deixar de fazer coro
ao provérbio popular, com o qual o autor do mencionado artigo, Comandante Corrêa, encerra suas palavras
editoriais: “A emenda foi pior que o soneto”.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quem viveu o ciclo desenvolvimentista brasileiro dos anos 1970 lembra, perfeitamente, os grandes
projetos de geração de energia que foram desenvolvidos
naqueles anos. Naquela década foi criada a Eletronorte
– Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., sendo-lhe
atribuída a gestão do potencial hidrelétrico de toda a
Amazônia. Uma tarefa gigantesca e, ao mesmo tempo, desaﬁadora. Gerir e tornar produtivas as bacias da
região amazônica fez da Eletronorte um dos focos de
desenvolvimento do Brasil daqueles anos.
A história da companhia confunde-se com a do
progresso do Norte brasileiro. Em 1984, a Eletronorte,
com apenas 11 anos de existência, recebeu a incumbência de construir a hidrelétrica de Tucuruí, a maior
do Brasil. Associada à gestão do potencial hidrelétrico de 58 % do território brasileiro, representado pela
gigantesca bacia amazônica, a tarefa da Eletronorte
é da dimensão do Brasil.
Sr. Presidente, o desenvolvimento nacional depende essencialmente da capacidade instalada de geração
de energia elétrica e sua distribuição no território brasileiro, obedecendo-se à demanda atual e projetandose a demanda futura. Tal política energética não pode
ser encarada como plano de um só governo, já que o
tempo de maturação de qualquer projeto hidrelétrico é
superior ao do mandato presidencial. Assim, Senhoras
e Senhores Senadores, o Brasil precisa ter um programa continuado de geração de energia e construir
as usinas correspondentes, independentemente dos
governos que se sucedam. Isso, sim, é uma política
de desenvolvimento voltada para os interesses da Nação, extrapolando os interesses apequenados de um
governo ou grupo transitoriamente no poder.
Sr. Presidente, em mais de trinta anos de existência, a Eletronorte tem sido um dos esteios do nosso progresso. Instalou mais de dez mil quilômetros de
linhas de transmissão, que fazem chegar a eletricidade
a mais de treze milhões de pessoas. No atual Governo,
por meio do programa Luz para Todos, a Eletronorte
eletriﬁcou 700 mil residências isoladas na selva, incorporando à modernidade um contingente populacional,
até então, totalmente alijado do progresso.
A companhia conta com um quadro de quase 3
mil funcionários, distribuídos por 10 estados e o Distrito Federal. Gera mais de 38 mil megawatts-hora, que
representam 9,2% do mercado do sistema interligado
nacional.
Com um ativo de 17,5 bilhões de reais e um
capital social de quase 3 bilhões de reais, a empresa nunca se descuidou das repercussões sociais de
sua atividade principal. Construindo estradas, pontes,
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escolas e hospitais, a Eletronorte vai muito além de
sua atividade precípua de gerar, transmitir e distribuir
energia elétrica. Dedica-se, também, à recuperação e
à preservação da fauna e da ﬂora amazônicas.
Atuante em região fortemente ocupada por comunidades indígenas, a empresa lhes presta permanente
assistência nas regiões afetadas pela construção de
suas usinas. O resultado positivo dessa visão social
pode ser medido pelo crescimento de 7% ao ano da
população Waimiri-Atroari, maior índice registrado entre as comunidades indígenas do País.
A Eletronorte é, hoje, detentora de um inestimável patrimônio, representado por seu conhecimento
do potencial hidrelétrico de todas as diversas bacias
que compõem o complexo hídrico amazônico. Tratase do maior parque hidroenergético do País e um dos
maiores do mundo, que faz do Brasil um dos poucos
países que podem gerar o principal de sua energia
elétrica a partir da água, fonte limpa e renovável. Este
é um trunfo nada desprezível no tabuleiro estratégico
mundial neste século XXI.
Controlando diversas usinas hidrelétricas e termelétricas no Norte brasileiro, a Eletronorte fornece
energia, a partir de suas usinas, para as imensidões
amazônicas e, pelo sistema interligado brasileiro, para
diversas outras regiões do País. Trata-se, sem dúvida
alguma, de uma das empresas estratégicas para o futuro do Brasil. Dela não podemos descurar.
A implantação de novos projetos, como o de Belo
Monte, no rio Xingu, com os 11 mil megawatts de potência total que terá, beneﬁciará mais alguns milhões
de brasileiros. São grandiosos projetos que só podem
enriquecer o patrimônio nacional.
De fato, Sr. Presidente, a experiência adquirida
no projeto e construção de usinas, como as de Tucuruí
e Itaipu, fez a engenharia brasileira atingir, a partir da
década de 1970, nível internacional no campo hidrelétrico. As empresas de consultoria e projeto nacionais se igualaram às melhores existentes no primeiro
mundo, exportando tecnologia para outros países e
continentes. As empresas de construção de barragens
se posicionaram em pé de igualdade com as grandes
mundiais, conquistando mercados em locais muito
além das fronteiras nacionais.
A engenharia nacional, em matéria de geração e
distribuição de energia hidrelétrica, é das mais avançadas do mundo. E a Eletronorte tem signiﬁcativa participação nesse processo de consolidação de nossa
tecnologia, pelo conhecimento próprio que desenvolveu
e pelo muito que fomentou no mercado brasileiro.
Falta-nos, agora, Senhor Presidente, retomar,
de forma decidida, os programas de implantação de
novas usinas hidrelétricas, a ﬁm de que o País esteja
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preparado, do ponto de vista energético, para o salto
para o progresso que tanto almeja. O ambiente mundial favorável ao desenvolvimento não pode ser perdido
pelo Brasil, ainda mais por falta de disponibilidade de
energia para o setor produtivo ou para o abastecimento da população.
Sr. Presidente, vim a esta tribuna para enaltecer o fantástico trabalho que a equipe da Eletronorte
tem feito, em prol do Brasil e de todos nós, ao longo
de seus quase 33 anos de existência. Oxalá possa a
empresa prosseguir atuante na oferta de energia para
o nosso progresso!
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo intitulado “Cascas de laranja”, de
autoria do escritor Carlos Heitor Cony, publicado pelo
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jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 21 de fevereiro deste ano.
O escritor, em seu artigo, critica o programa Fome
Zero, aﬁrmando que “não se deve brincar com fome.
Por isso mesmo, bem antes dos atuais escândalos que
envolveram o governo e o PT logo no início do mandato
de Lula, acredito que fui dos primeiros e mais constantes críticos do Fome Zero, que considerei demagógico,
assistencialista e inútil”.
Sr. Presidente, requeiro que o referido artigo seja
considerado como parte integrante deste pronunciamento para que, assim, passe a integrar os Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR JOÃO BATISTA MOTTA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º do Regimento Interno.)
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB – MT.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a Tribuna neste momento
para comentar a matéria intitulada “Palocci aﬁrma ter
cometido imprecisão ao explicar carona” publicada
pelo jornal Folha de S.Paulo, em sua edição de 9 de
fevereiro de 2006.
A matéria destaca que o ministro Palocci enviou
ontem um ofício à CPI dos Bingos no qual reconhece
ter cometido uma “imprecisão terminológica” ao aﬁrmar, em depoimento na Comissão no dia 26 passa-
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do, que o PT alugou um jatinho do empresário José
Roberto Colnaghi.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria citada seja
considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTERO PAES DE BARROS
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. VALMIR AMARAL (PTB – DF. Sem apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, “desemprego está menor no DF. O mercado de trabalho do Distrito Federal encerrou 2005 com
a menor taxa de desemprego dos últimos nove anos”,
publicou o jornal Correio Braziliense, na edição de
27 de janeiro de 2006.
Apesar de o desemprego no Distrito Federal
ainda se encontrar num patamar elevado (17,6%), a
notícia nos traz satisfação, pois a queda de um ponto
e meio percentual na taxa de desemprego, no período
de dezembro de 2004 a dezembro de 2005, signiﬁca
a incorporação de milhares de pessoas ao mercado
de trabalho, num universo de mais de 200 mil desempregados.
Mais importante que a mera estatística, contudo, é o signiﬁcado social, familiar e psicológico de se
resgatarem a dignidade e a cidadania de milhares de
pessoas que viviam humilhadas e maltratadas pelos
efeitos perversos do desemprego.
Isso não tem preço, não pode ser medido por indicador econômico, nem pelo Produto Nacional Bruto
nem por qualquer outra variável quantitativa, pois não
existe uma medida da felicidade e da dignidade das
pessoas.
O desemprego crescente é um fenômeno que
atinge não só o Brasil, mas o mundo inteiro, e representa uma das grandes preocupações de todos nós
que temos responsabilidade política.
A globalização da economia, que prometia oportunidades de crescimento econômico e de geração
de emprego para todos os países que abrissem seus
mercados à competição internacional, não deu os resultados prometidos.
A promessa não se realizou. São poucas as novas
oportunidades de crescimento e de emprego. Temos
uma dura realidade, que repercute no sofrimento de
famílias, na queda da renda das pessoas e no agravamento de muitos problemas sociais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o jornal
Folha de S.Paulo, edição de 20 de fevereiro de 2006,
traz uma descrição preocupante desses fatos: “27%
dos jovens não trabalham nem estudam – Pesquisa
em regiões metropolitanas aponta diﬁculdade dos
brasileiros entre 15 e 24 anos de encontrar atividade”.
“Leandro Magalhães, 15, encontrou só portas fechadas
ao concluir o ensino fundamental. De um lado, tentou
prosseguir nos estudos. “Não sei direito o que aconteceu, mas a diretora disse que não tinha mais vaga.” De
outro, arriscou-se no mercado de trabalho.”Mas dizem
que sou muito novo e sem experiência.” Sem estudar
ou trabalhar, seu dia é preenchido pelo skate.
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De acordo com uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) e
pelo Instituto Polis, feita com oito mil jovens, 27% dos
brasileiros entre 15 e 24 anos estão sem atividades
proﬁssionais ou educacionais.
A Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE,
de dezembro do ano passado, mostrava que 23% dos
jovens entre 16 e 24 anos não estudavam nem trabalhavam.
Isso muito nos preocupa, pois esses jovens muitas vezes desanimam, param de procurar emprego e
de estudar, e se tornam presas fáceis para o crime
organizado.
A socióloga Helena Abramo, organizadora do
livro “Retrato da Juventude Brasileira”, aﬁrma que “o
trabalho se tornou um bem tão escasso que gera uma
angústia nesses jovens. As pesquisas feitas com eles
mostram uma preocupação grande de “sobrarem” no
mercado de trabalho”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não podemos nem devemos esquecer a gravidade desse
do problema do desemprego, mas também não devemos nos deixar dominar nem derrotar por esse ﬂagelo mundial.
Para enfrentar esses problemas precisamos de
decisões ﬁrmes, de muita capacidade, de muita coragem, de muita determinação e de verdadeira vontade
política.
Precisamos da ação, e do espírito empreendedor e da fé inquebrantável do Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira, que foi capaz de construir, no
período extraordinariamente curto em apenasde 32
meses, uma cidade monumental, uma cidade voltada
para o futuro, e a partirndo do nada.
Nós, que temos a felicidade de viver em Brasília,
esta terra abençoada por Dom Bosco;, nós, que desfrutar datemos a a ventura de desfrutar dos benefícios
dae interiorização do desenvolvimento econômico e
social do Brasil, ; nós, que acreditamos na capacidade empreendedora do nosso povo, todos nós sabemos que temos capacidade e podemos, com energia,
coragem e determinação, resolver problemas sociais
graves como o desemprego.
O espírito empreendedor do Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira que nos estimula e nos inspira
para atingirmos nossos objetivos é o espírito empreendedor, a garra e a capacidade de realizar, de construirmos e de ediﬁcarmos nosso o futuro.
Assim como a construção de Brasília representou a meta-síntese do Governo do Presidente Juscelino Kubitschek, a nova meta deve ser a construção
de novos empregos, e todos nós devemos participar
dessa nova construção social.
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Brasília continuará a ser esse pólo irradiador de
desenvolvimento, direto e indireto, e centro das grandes decisões nacionais, permitindo a geração dendo
empregos não apenas aqui e, mas em todo o Brasil.
Precisamos construirmos uma sociedade solidária, mais justa e mais igualitária, em que os mais pobres tenham condições reais de acesso ao alimento,
à habitação, ao trabalho, à educação, à informação, à
saúde e à participação política.
Só alcançaremos níveis de emprego compatíveis
com as necessidades de nosso povo com taxas mais
elevadas de crescimento da economia, que permitam
a criação de novas oportunidades de trabalho para
nossos jovens.
Só assim teremos um Brasil mais forte social e
economicamente, mais justo, mais fraterno, mais humano, mais solidário, em que ninguém passe fome, em
que todos os que aqui nasceram não precisem emigrar
em busca de oportunidades em outros países.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente
Muito obrigado.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco. As pesquisas de opinião
pública mostram que a saúde é hoje um dos maiores
problemas do Brasil. Em muitos estados, como em
Goiás, é uma questão cuja gravidade é maior até do
que a segurança e o desemprego, outros dois problemas graves.
E onde está o cerne da problemática da saúde
pública? Justamente na falta de qualidade e de rapidez
no atendimento aos pacientes.
A regra geral se resume a longas ﬁlas de espera,
número de médicos insuﬁciente, equipamentos obsoletos ou inexistentes, diﬁculdades para se obter um
exame, falta de remédios, atendimento ruim.
Em muitas localidades a situação beira o caos,
como pudemos ver recentemente nos hospitais públicos
da prefeitura do Rio de Janeiro. Mas isso não foi um
exemplo isolado. A verdade é que, em maior ou menor
grau, esse é um problema endêmico que causa sofrimento às camadas mais carentes da população.
O problema da saúde se agrava silenciosamente. Começa nos pequenos municípios, desprovidos
de estrutura, e marcha para os grandes centros com
a sobrecarga que corrói o sistema.
É preciso, urgentemente e de uma vez por todas,
priorizar a saúde, colocando como centro das atenções
a melhoria no atendimento aos pacientes. Às vezes se
pensa, equivocadamente, que investir em saúde é ape-
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nas construir hospitais. Isso não é verdade para grande
parte das localidades, que exige melhores equipamentos, mais médicos e um atendimento rápido.
Investir no atendimento à saúde é investir na vida
quando ela está mais fragilizada. No momento da emergência, a diferença entre morrer ou continuar vivo está
no fato de o médico estar ou não presente. No detalhe
de um aparelho funcionar ou não. Essa é uma questão
cujas soluções não podem ser adiadas.
Em Goiás, o PMDB está propondo a instituição do
que chamamos de Vapt Vupt da saúde. Há oito anos,
quando fui governador, instituímos a primeira unidade do Vapt Vupt no estado. Trata-se de uma central de
atendimento público do governo onde o cidadão pode
resolver vários problemas no mesmo lugar. Esse sistema foi ampliado pelo atual governo e continua funcionando bem.
O que estamos propondo é levar a mesma ﬁlosoﬁa e a mesma metodologia para as unidades de
atendimento de saúde, inclusive as municipais. Saúde
é obrigação constitucional das três esferas de poder.
Portanto, a união de esforços dentro de um projeto
comum pode render resultados positivos.
O Vapt Vupt da saúde pressupõe a contratação
de médicos e servidores capacitados para todas as
unidades de atendimento de consultas e de emergência. Médicos e servidores que terão uma remuneração
adicional proporcional ao grau de satisfação do atendimento prestado.
É uma simbiose: bom atendimento leva a altos
índices de satisfação que, por sua vez, retornam em
remuneração adicional por eﬁciência.
Juntamente com a questão de pessoal, será preciso investir na melhoria das unidades. Isso deve ser
feito no aspecto físico e, especialmente, em equipamentos e remédios.
A saúde é um dos poucos setores que possui
verbas carimbadas. Ou seja, os recursos destinados
à saúde não podem ser investidos em outras áreas.
É um setor, portanto, que não depende apenas de
novos recursos, mas de sua aplicação em iniciativas
corretas.
Tanto isso é verdade que, em várias cidades goianas que visitei nos últimos dias, testemunhei exemplos
onde o sistema funciona. E funciona porque foi priorizado com projetos simples, eﬁcientes e factíveis.
Por outro lado, às vezes chegamos a uma cidade
e nos deparamos com a construção de um grande hospital público, quando ali na esquina existe outro que não
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funciona. O que vai contribuir mais para os pacientes?
Investir no aperfeiçoamento do que já existe ou gastar rios de dinheiro em nova obra apenas para colocar
uma placa com o nome de quem inaugurou? Eu tenho
convicção que a resposta certa é a primeira.
É preciso fazer funcionar o que existe, para depois
avançar em novas iniciativas. E fazer funcionar bem.
A essência do projeto do Vapt Vupt da Saúde,
que o PMDB propõe em Goiás, é justamente essa:
investir na excelência do atendimento aproveitando a
estrutura existente, que é suﬁciente para o atendimento
de grande parte da demanda. A construção de novos
hospitais só será feita onde efetivamente não existir
outras alternativas prontas.
O ordem não é aumentar. É melhorar.
A cada dia ﬁcam mais escassos os recursos
para investimentos, mesmo para áreas prioritárias. É
essencial sermos racionais e investir na qualidade e
não na quantidade, a não ser que isso seja absolutamente fundamental.
Quando um cidadão com problemas de saúde
necessitar de um médico, ele precisa ter esse médico
ao seu alcance e com rapidez. O equipamento deve
estar presente. E o atendimento tem que ser atencioso, educado e eﬁciente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além de
melhorar o atendimento na saúde é preciso investir na
prevenção. O programa Agentes da Família precisa
ser ampliado. Está provado que essa é uma iniciativa
inteligente e eﬁciente. Além de resolver os problemas
menos graves, desafoga os hospitais, deixando-os
mais livres para os casos de emergência.
Outra iniciativa é direcionar investimentos para
obras de saneamento básico. A cada cinco anos, aproximadamente 300 mil crianças morrem no Brasil em
função de doenças adquiridas pela ausência de saneamento básico.
Os programas sociais, que melhoram a alimentação das famílias carentes, provendo as crianças de
maior nutrição, também são investimentos importantes em saúde.
Para que as mudanças aconteçam é preciso
que os governantes ﬁrmem um compromisso prioritário com a saúde. E é isso que o PMDB de Goiás está
fazendo perante o estado. Tenho certeza de que, em
nível nacional, os pré-candidatos do partido à presidência da República também entenderão a importância desse setor para a melhoria da qualidade de vida
da população.
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Investir em saúde é, antes de tudo, investir no
bem maior das pessoas que é a vida.
Muito obrigado.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, Senhor Presidente, senhoras senadoras,
senhores senadores
Venho hoje à tribuna do Senado para prestar
uma homenagem à Marinha Brasileira na ﬁgura dos
tripulantes do navio de assistência hospitalar “Carlos Chagas”. Comandado pelo Capitão-de-corveta
Lima Martins e com contando com os oﬁciais Marco
Carvalho dos Santos, capitão-tenente e comandante
imediato; Paulo Roberto da Costa Barros, capitão-tenente; Alessandro Domingos Gurski e Wandel Armani,
primeiros-tenentes; André Luiz lavares Alves Dantas e
Marcelo Garcia da Silva Rodrigues, segundos-tenentes,
o navio possui uma tripulação de 60 militares, dentre
eles médicos, dentistas, farmacêuticos e enfermeiros.
A tribulação do “Carlos Chagas” possui entre as suas
principais tarefas prover assistência médico-hospitalar,
odontológica e sanitária às populações ribeirinhas da
Amazônia; conduzir campanhas de medicina preventiva com ênfase nas imunizações contra as viroses
infantis, patologias endêmicas, controle de doenças
transmissíveis e coletar material para pesquisas de
doenças tropicais.
Considero que o trabalho destes “soldados da
saúde” – assim podemos denominar a tripulação do
“Carlos Chagas” – é uma verdadeira missão humanitária. Os ribeirinhos dos rios da Amazônia freqüentam
o navio para receber o atendimento médico e a medicação indicada pelos médicos. Para muitos é uma
das poucas oportunidades de encontrar um proﬁssional da saúde.
Equipado com helicóptero, lanchas e barcos pequenos para poder atender aqueles que não conseguem
chegar até ao navio, permite que os proﬁssionais da
saúde possam atender àqueles que, por algum motivo,
não têm acesso aos serviços básicos de saúde e não
conseguem chegar até ao navio.
O navio “Carlos Chagas”, incorporado à Marinha
em 7 de setembro de 1984, tendo com madrinha a
Sr.ª Ruth Gonçalves Passarinho, passou a integrar o
Flotilha do Amazonas no ano seguinte, foi o primeiro
dos navios de assistência médica construído pelo Arsenal de Marinha. Além do “Carlos Chagas” a Marinha
ainda conta com o “Oswaldo Cruz”, que se encontra
atendendo a população ribeirinha do Estado do Pará,

476

06280

Quinta-feira 23

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

e o “Dr. Montenegro” – cedido à Marinha pelo Governo
do Estado do Acre em 2000.
Esta minha homenagem, senhores senadores,
coincide com a presença desse navio de assistência
médica no Acre. Na semana passada o navio estava
em Sena Madureira oportunidade em que pude visitá-lo
e conhecer in loco o trabalho missionário, os cuidados
a atenção e o carinho que toda a tribulação – não só
os militares proﬁssionais da saúde – dedica àqueles
que os procuram. Vaie ressaltar os esforços desses
soldados, não apenas para vencer os obstáculos mais
imediatos de acesso à população ribeirinha, mas principalmente para levar-lhes cidadania.
Tenho plena consciência de que esta homenagem
que hoje, daqui da Tribuna do Senado, presto a cada
um dos proﬁssionais, tripulantes do “Carlos Chagas”,
é pequena perto da importância e da relevância do
trabalho que realizam.
O navio encontra-se na região do Purus – Boca
do Acre desde 24 de janeiro e ﬁcará prestando assistência médica às comunidades ribeirinhas ao longo
da calha do Funis, atendendo à população dos municípios de Sena Madureira e Manuel Urbano, no Acre,
e a Canutama, Lábrea e Boca do Acre, no estado do
Amazonas, até 11 de março.
Neste ano o navio já atendeu 50 comunidades
com um total de 3.300 atendimentos, estima-se que
até março estes números alcancem 115 comunidades
com um total de 50 mil atendimentos.
A série dos atendimentos realizados na Amazônia
Ocidental, pelos navios de assistência à saúde, são
signiﬁcativos e merece serem destacados:
2001: 123.500 atendimentos
2002: 147.897 atendimentos
2003: 97.418 atendimentos
2004: 128.760 atendimentos
2005: 161.197 atendimentos
“Levando Saúde Aonde Houver Vida” é o
lema dos navios de assistência hospitalar da
Marinha Brasileira – navios que são conhecidos pela população ribeirinha como “Navios
da Esperança”.
Navios da Esperança tripulados por soldados da
saúde, missionários da esperança. – Tião Viana.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, há cem anos, precisamente a 2 de outubro
de 1906, o extraordinário Alberto Santos Dumont deu
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asas à Humanidade em sua luta pela superação dos
próprios limites. Naquele dia, em Paris, esse brasileiro
demonstrava que um aparelho mais pesado do que o
ar poderia levantar do solo por sua própria potência e
manter-se voando. Não foi preciso mais que um curto vôo de 60 metros, a menos de 3 metros de altura,
feito por um aparelho que ele mesmo desenhara, ao
qual deu o nome de 14 Bis, para que esse mineiro
apontasse ao mundo as inﬁnitas possibilidades que
se abririam com a aviação.
O sonho de Ícaro, metáfora perfeita do anseio
humano de ser livre e de conquistar o mundo, estava
ﬁnalmente realizado. Ninguém tira, pois, de Santos
Dumont a merecida glória do pioneirismo de um vôo
motorizado.
Um mês depois da gloriosa experiência do 14
Bis, o brasileiro protagonizou novo vôo, desta vez conseguindo a proeza de manter o aparelho no ar numa
distância dez vezes maior que a percorrida no anterior.
Nenhuma de suas conquistas se fez por acaso, nem se
constituiu em fato isolado. Desde 1898, Santos Dumont
estava envolvido com balões. Graças a ele, por exemplo, reduziu-se o custo e o risco de incêndio nos balões
mediante a introdução do uso do gás de iluminação
como combustível, em substituição ao hidrogênio.
Para manter os balões cheios, a inventividade de
Santos Dumont criou o hangar. Para fechá-lo, projetou a
porta de correr sobre rodas. Em 1901, inventou o balão
dirigível, com o qual contornou a Torre Eiffel.
Consagrado, admirado e reconhecido em sua
genialidade, ei-lo, em 1907, criando o levíssimo Demoiselle, oito vezes menor que o 14 Bis, com motor
de dois cilindros opostos, indiscutível precursor dos
atuais ultraleves. Por ﬁm, uma dose extra de requinte:
para pilotá-lo, pediu ao célebre Cartier que fabricasse
um relógio de pulso.
Santos Dumont está deﬁnitivamente inscrito na
galeria dos grandes benfeitores da Humanidade. Entre
nós, sem qualquer sombra de dúvida, seu nome ocupa
o primeiro plano dos mais notáveis brasileiros de todos
os tempos. Para ﬁcar apenas em sua época, pode-se
aﬁrmar que sua ﬁgura ilumina uma plêiade de homens
notáveis, a exemplo de Rio Branco, de Osvaldo Cruz
e do grande Ruy Barbosa.
Registrar a passagem do centenário do vôo do
14 Bis neste ano 2006 é celebrar a memória de um
brasileiro que a todos encanta, que estimula nossa
capacidade criadora, que exprime o que de melhor somos capazes de produzir. Pouco importa que Santos
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Dumont tenha vivido parte considerável de sua vida no
exterior. Onde quer que estivesse, jamais negou sua
origem brasileira e nunca escondeu os mais profundos
sentimentos que o ligavam à terra natal. Não por outra
razão, desiludido talvez com o uso dado ao seu invento, transformado em possante arma de guerra, tenha
tomado a decisão de viver seus derradeiros anos no
aconchego que somente a Pátria pode oferecer aos
seus ﬁlhos.
Creio termos sido dignos do legado de Santos
Dumont. Aí está a Força Aérea Brasileira, a nossa
gloriosa FAB, cujo nascimento se dá no contexto da
peleja da civilização contra a barbárie, que foi a Segunda Guerra Mundial. Uma história de lutas, marcada
pela força de vontade, pelo desejo de engrandecer o
País, pelo esforço diuturno de acompanhar o avanço
tecnológico em sua área de atuação.
Justamente por isso, Senhor Presidente, o Brasil foi capaz, a despeito de todas as diﬁculdades, de
construir um programa espacial do qual todos podemos nos orgulhar. Fruto da tenacidade dos valorosos
integrantes da Força Aérea, com o imprescindível
apoio dos demais camaradas das Forças Armadas,
esse programa permite ao nosso País ter condições
de lançar foguetes e de participar ativamente da exploração espacial, inclusive com a utilização de satélites
em condições comparativamente vantajosas. Não há
forma mais correta de homenagear cotidianamente a
memória de Santos Dumont do que o prosseguimento
de suas extraordinárias conquistas, sempre em proveito do Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para nós,
brasileiros, uma feliz coincidência envolve o centenário
do vôo do 14 Bis. Pela primeira vez, um brasileiro, o
astronauta Marcos Pontes, irá ao espaço, integrando
missão conjunta internacional. Na evidente e justíssima referência ao grande feito de Santos Dumont,
a denominação dada ao evento é, apropriadamente,
“Missão Centenária”.
Mais que tudo, trata-se de acontecimento de
invulgar signiﬁcado, a começar pelo que contém de
simbólico. Aﬁnal, é a demonstração cabal de que
nosso País, ainda que emergente e com inúmeras
deﬁciências a superar, é capaz de ombrear-se com
os mais ricos e adiantados países. É a comprovação
de que compreendemos a centralidade do conhecimento cientíﬁco na civilização contemporânea, a ele
nos integramos e dele queremos recolher os frutos
positivos.

Quinta-feira 23

477

06281

Nesse processo, avulta o papel das Forças Armadas brasileiras. Identiﬁcadas com o âmago da nacionalidade, comprometidas com a concretização de nossos
mais elevados objetivos como Estado e como Nação,
elas nos dão lições preciosas de amor à Pátria.
Tenho mantido, aqui nesta Casa, estreito relacionamento com as assessorias parlamentares das três
Forças Armadas, e sempre estive entre os defensores da dignidade proﬁssional e da valorização salarial
de seus integrantes. Sinto-me portanto feliz por poder
fazer este registro da viagem espacial do primeiro astronauta brasileiro.
Ao encerrar este breve pronunciamento, sinto ter
cumprido um dever. Como cidadão brasileiro e homem
público, outra não poderia ser minha atitude quando se
celebra o centenário do vôo do 14 Bis. Ao rememorar
o fato, rendo minhas homenagens ao mineiro Alberto Santos Dumont, na certeza de que seus feitos são
referência permanente para a Nação, exemplo a ser
seguido e símbolo inconteste de nossa capacidade
criadora. Com ele e com os seguidores de sua obra na
aviação brasileira, em especial na Força Aérea, ﬁca a
certeza de que somos capazes de construir a Nação
com que tanto sonhamos.
E concluo desejando pleno sucesso ao astronauta Marcos Pontes, que escreverá neste mês de
março mais uma página importante na história das
conquistas brasileiras.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT – AC)
– O Sr. Senador Delcídio Amaral enviou proposição à
Mesa cuja tramitação, de acordo com o disposto no
art. 235, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno,
deve ter início na Hora do Expediente.
A proposição será lida na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana. Bloco/PT –
AC) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 47
minutos.)
(OS Nº 11006/06)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR MARCO MACIEL NA SESSÃO DO
DIA 21 DE FEVEREIRO, DE 2006, QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO ORADOR,
ORA SE PUBLICA.
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O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Aelton Freitas. PL – MG)
– Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel para
encaminhar.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Para encaminhar. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu serei breve. Desejo apenas juntar
minha voz à dos Parlamentares que me antecederam
no sentido do reconhecimento da justa homenagem
que o Congresso Nacional ora presta à ﬁgura do Senador José Richa.
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Eu diria que o Senador José Richa realizou algo
que não é comum a muitos políticos: conseguiu ser
um excelente executivo e um excelente legislador. Isso
certamente já o credenciaria para merecer o reconhecimento da sociedade brasileira.
De mais a mais, foi um cidadão que teve plena
consciência da importância dos partidos políticos e
buscou fortalecer a instituição a que pertencera desde
o seu início: o PSDB. Deu, portanto, um bom testemunho de vida pública. Penso que o Paraná também se
sente homenageado com o tributo que ora se presta
ao eminente Senador José Richa, que também foi um
grande amigo.

FEVEREIRO 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2006

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 24

479

06299

Ata da 6ª Sessão Não Deliberativa,
em 23 de fevereiro de 2006
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa, Paulo Paim e da Sra. Heloísa Helena
(Inicia-se a sessão às 14 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 17, DE 2006
Dispõe sobre a composição e os dias
e horários das reuniões das comissões permanentes do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os arts. 77, 107 e 356, parágrafo único, da
Resolução do Senado Federal nº 93, de 1970, passam
a viger com a seguinte redação:
“Art. 77. A Comissão Diretora é constituída dos titulares da Mesa, tendo as demais
comissões permanentes o seguinte número
de membros:
I – Comissão de Assuntos Econômicos,
27;
II – Comissão de Assuntos Sociais, 19;
III – Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, 27;
IV – Comissão de Educação, 27;
V – Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, 19;
VI – Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, 19;
VII – Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, 19;
VIII – Comissão de Serviços de InfraEstrutura, 19;
IX – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, 19;
X – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, 19.
§ 1º O membro da Comissão Diretora
não poderá fazer parte de outra comissão
permanente.

§ 2º Cada senador poderá integrar até
três comissões como titular e três como suplente.” (NR)
“Art. 107. As reuniões das comissões
permanentes realizar-se-ão:
I – se ordinárias, semanalmente, durante
a sessão legislativa ordinária, nos seguintes
dias e horários:
a) Comissão de Assuntos Econômicos:
às terças-feiras, dez horas;
b) Comissão de Serviços de Infra-Estrutura: às terças-feiras, onze horas e trinta
minutos;
c) Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa: às terças-feiras, treze
horas;
d) Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania: às quartas-feiras, dez horas; e)
Comissão de Meio Ambiente: Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle: às quartasfeiras, onze horas e trinta minutos;
f) Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo: às quartas-feiras, treze horas;
g) Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária: às quartas-feiras, catorze horas e
trinta minutos;
h) Comissão de Educação: às quintasfeiras, dez horas;
i) Comissão de Assuntos Sociais: às quintas-feiras, onze horas e trinta minutos;
j) Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional: às quintas-feiras, treze horas.” (NA)
“Art. 356. ..............................................
..............................................................
Parágrafo único. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que
concluir pela apresentação de emenda deverá
conter assinaturas de senadores que compreendam, no mínimo, um terço dos membros do
Senado.” (NR).
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Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justiﬁcação
A presente resolução propõe a redistribuição dos
assentos nas comissões permanentes. A idéia aqui é
prestigiar a CCJ, a CAE e a CE, deixando-as com 27
membros em cada uma delas. A razão dessa distinção
é simples: todas são comissões com relevantes atribuições exclusivas elencadas no RISF, a saber:
1. CCJ – arts. 31, 32, 325, 327, 356, 385,
386, 401 e 408;
2. CAE – arts. 389, 393 e 394;
3. CE – art. 375.
Como ganho adicional, temos que, na CCJ, em
caso de aprovação de parecer sobre PEC com emendas, não será mais necessário, em tese, buscar 4
assinaturas dentre não-membros da comissão para
completar as 27 necessárias. Daí porque sugerimos
pequena alteração no art. 356 do RISF.
As demais comissões teriam seus membros limitados a 19, visando maior especialização das mesmas.
Dessa forma, em vez dos 210 lugares preenchíveis de
que dispõem as comissões hoje, teríamos 214 lugares
preenchíveis nelas, com os 74 Senadores habilitados
a ocupá-los podendo preencher um total de 222 lugares. Ou seja, somente 8 senadores não fariam parte
de 3 comissões, mas sim só de 2.
O propósito da redistribuição das reuniões das
comissões é concentrar as reuniões em três dias da
semana (terça, quarta e quinta) e em três horários
ﬁxos nesses dias (10h, 11h30 e 13h), com exceção
das quartas-feiras, que comportaria uma reunião às
14h30, ainda assim preservando o horário da Ordem
do Dia, após as 16h. Tal medida tem por objetivo padronizar os horários dos senadores. Dessa forma, um
senador pode, por exemplo, optar por fazer parte de
três comissões que sempre se reúnam às 13h, para
ﬁcar com as manhãs livres.
Por ﬁm, cabe frisar que as comissões que contam
com 27 membros são as que terão reuniões sempre
às 10h.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2006. – Senador Delcídio Amaral.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 93, DE 1970
....................................................................................
Art. 77. A Comissão Diretora é constituída dos
titulares da Mesa, tendo as demais comissões permanentes o seguinte número de membros:
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I – Comissão de Assuntos Econômicos, 27;
II – Comissão de Assuntos Sociais, 21;
III – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 23;
IV – Comissão de Educação, 27;
V – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 17;
VI – Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, 19;
VII – Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, 19;
VIII – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
23;
IX – Comissão de Desenvolvimento Regional e
Turismo, 17;
X – Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 17.
§ 1º O membro da Comissão Diretora não poderá
fazer parte de outra comissão permanente.
§ 2º Cada Senador poderá integrar até três comissões como titular e três como suplente.
....................................................................................
Art. 107. As reuniões das comissões permanentes realizar-se-ão:
I – se ordinárias, semanalmente, durante a sessão
legislativa ordinária, nos seguintes dias e horários:
a) Comissão de Assuntos Econômicos: às terças-feiras, dez horas;
b) Comissão de Serviços de Infra-Estrutura: às
terças-feiras, quatorze horas;
c) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: às quartas-feiras, dez horas;
d) Comissão de Assuntos Sociais: às quintasfeiras, onze horas e trinta minutos;
e) Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional: às quintas-feiras, dez horas;
f) Comissão de Educação: às quartas-feiras, onze
horas e trinta minutos;
g) Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle: às terças-feiras,
onze horas e trinta minutos;
h) Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa: às terças-feiras, doze horas;
i) Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo: às quartas-feiras, catorze horas;
j) Comissão de Agricultura e Reforma Agrária: às
quintas-feiras, doze horas.
....................................................................................
Art. 356. .............................................................
....................................................................................
Parágrafo único. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que concluir pela apresentação de emenda deverá conter assinaturas de
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Senadores que, complementando as dos membros da
Comissão, compreendam, no mínimo, um terço dos
membros do Senado.
....................................................................................
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2006
Dá nova redação ao § 2º do art. 119 do
Regimento Interno do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 119 da Resolução do Senado Federal
nº 93, de 1970, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 119. Quando a matéria for despachada a mais de uma comissão e a primeira
esgotar o prazo sem sobre ela se manifestar,
será dispensado o seu parecer, a requerimento
de qualquer Líder.
Parágrafo único. Se uma das comissões
considerar indispensável, antes de proferir o
seu parecer, o exame da que houver excedido
o prazo, proposta neste sentido será submetida à deliberação do Plenário.” (NR)
Art. 22. Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justiﬁcação
O propósito da presente resolução é facilitar a dispensa do parecer se esgotado o tempo, nas comissões,
para a análise das proposições. Hoje o parecer pode
ser dispensado a requerimento de qualquer senador.
Se aprovada a resolução, o parecer será dispensado
a requerimento de qualquer líder. Ou seja, ao mesmo
tempo em que conferimos mais poder ao líder, dispensamos o Plenário da prerrogativa de decidir sobre a
dispensa do parecer, visando, mais uma vez, acelerar
a tramitação das proposições na Casa.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2006. – Senador Delcídio Amaral.
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exame da que houver excedido o prazo, proposta neste
sentido será submetida à deliberação do Plenário.
....................................................................................
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 19, DE 2006
Acrescenta o art. 145-A ao Regimento
Interno do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Acrescente-se, à Resolução do Senado
Federal nº 93, de 1970, o seguinte artigo 145-A:
Art. 145-A. Os membros das comissões
parlamentares de inquérito serão designados
pelo presidente do Senado mediante indicação
das lideranças.
Parágrafo único. Se os líderes não ﬁzerem
a indicação, a escolha caberá ao presidente.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justiﬁcação
O propósito da presente resolução é determinar
a obrigatoriedade da designação, pelo presidente, de
membros de CPI em caso de omissão dos líderes.
Visando sanar omissão do RISF, adaptamos o
texto do art. 9º do Regimento Comum do Congresso
Nacional à realidade do RISF.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2006. – Senador Delcício Amaral.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO
DO CONGRESSO NACIONAL Nº 1, DE 1970

LEGISLAÇÃO CITADA

....................................................................................
Art. 9º Os membros das comissões mistas do
Congresso Nacional serão designados pelo Presidente
do Senado mediante indicação das lideranças.
§ 1º Se os líderes não ﬁzerem a indicação, a escolha caberá ao presidente.
....................................................................................

RESOLUÇÃO Nº 93, DE 1970

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2006

....................................................................................
Art. 119. Quando a matéria for despachada a mais
de uma comissão e a primeira esgotar o prazo sem
sobre ela se manifestar, poderá ser dispensado o seu
parecer, por deliberação do Plenário, a requerimento
de qualquer Senador.
Parágrafo único. Se uma das comissões considerar indispensável, antes de proferir o seu parecer, o

Dá nova redação ao art. 232 do Regimento Interno do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 232 da Resolução do Senado Federal
nº 93, de 1970, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 232. A emenda não adotada pela
comissão (Art. 124, I) poderá ser renovada em
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Plenário, mediante recurso assinado por um
décimo dos membros do Senado, salvo sendo
unânime o parecer pela rejeição.” (NR)
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justiﬁcação
O propósito da presente resolução é restringir a
renovação, quando da apreciação das proposições em
plenário, de emendas não-adotadas pelas comissões,
estabelecendo quórum mínimo de reapresentação de
um décimo da composição da Casa.
Tal medida visa diminuir a enorme quantidade
de emendas que, rejeitadas nas comissões, são reapresentadas no plenário, muitas vezes só para que o
senador dê alguma satisfação a grupos de pressão.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2006. – Senador Delcídio Amaral.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 93, DE 1970
....................................................................................
Art. 232. A emenda não adotada pela comissão
(Art. 124, I) poderá ser renovada em plenário, salvo
sendo unânime o parecer pela rejeição.
....................................................................................
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2006
Dá nova redação aos incisos III e IV
do art. 294 do Regimento Interno do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os incisos III e IV do art. 294 da Resolução do Senado Federal nº 93, de 1970, passam a viger
com a seguinte redação:
“Art. 294. ...............................................
..............................................................
III – o sistema de votação eletrônico será
acionado ao iniciar-se a discussão da matéria;
IV – os senadores poderão votar antes
do encerramento da discussão:” (NA)
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justiﬁcação
O propósito da presente resolução é facilitar o procedimento de votação eletrônica nominal, retirando do RISF
a obrigatoriedade de as lideranças votarem primeiro, e
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estabelecendo que a votação pode acontecer durante a
discussão. Isso evita que os senadores que já têm sua
convicção sobre determinada matéria sedimentada se
vejam obrigados a permanecer mais tempo do que o necessário em plenário, muitas vezes testemunhando discussões infrutíferas, quando seu voto é imutável e outros
compromissos aguardam sua presença em seu gabinete,
como autoridades à sua espera, por exemplo.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2006. – Senador Delcídio Amaral.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 93, DE 1970
....................................................................................
Art. 294. .............................................................
....................................................................................
III – os líderes votarão em primeiro lugar;
IV – conhecido o voto das lideranças, votarão os
demais senadores.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário a abertura de prazo
de cinco dias úteis, perante a Mesa, para recebimento
de emendas, aos Projetos de Resolução nºs 17 a 21,
de 2006, que acabam de ser lidos, nos termos do art.
235, II, a, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 215, DE 2006
Requer voto de pesar pelo falecimento
do jornalista Jorge Ferreira, ocorrido em 20
de fevereiro de 2006, em Niterói – RJ.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em ata, de voto de pesar, pelo falecimento do jornalista Jorge Ferreira, ocorrido em Niterói
– RJ, no último dia 20 de fevereiro de 2006.
Requeiro, também, que esse Voto de Pesar seja
levado ao conhecimento da família do jornalista.
Justiﬁcação
O voto de pesar que ora requeiro justiﬁca-se pela
dedicação de Jorge Ferreira ao jornalismo. Ele integrou
os quadros de repórteres de diversos órgãos cariocas e
também nas rádios Nacional e Tupi. Defensor do meio
ambiente, Jorge, que tinha o apelido de Jorge Trovoada,
escreveu o livro Meditações sobre a Guanabara.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2006. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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REQUERIMENTO Nº 216, DE 2006
Requer voto de aplauso à Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, por ocasião da sessão especial comemorativa do 39º aniversário de criação do
“Modelo Zona França de Manaus”.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, voto de aplauso à Superintendência
da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, que hoje
será homenageada pela Assembléia Legislativa do
Estado do Amazonas, em sessão especial comemorativa do 39º aniversário de criação do “Modelo Zona
Franca de Manaus”.
Requeiro, ademais, que este voto de aplauso
seja levado ao conhecimento da Superintendente da
ZFM, Sra. Flávia Grosso, do Presidente da Assembléia, Deputado Belarmino Lins de Albuquerque e do
Deputado Eron Bezerra, autor do requerimento que
solicitou a realização da homenagem.
Justiﬁcação
O chamado “Modelo Zona Franca de Manaus”,
uma grata realidade, hoje consolidado e de que resulta em grande pane o desenvolvimento do Amazonas,
é reconhecido em todo o País, como iniciativa vitoriosa. A sessão especial que se realiza na Assembléia
Legislativa do Estado, requerida pelo Deputado Eron
Bezerra, destina-se exatamente a saudar a ZFM. Pela
oportunidade da homenagem, o voto de aplauso que
requeiro ao Senado é justo.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2006. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Há oradores inscritos.
Moisés recebeu as Leis de Deus, como uma inspiração, para que também nós pudéssemos cumprir o
nosso Regimento Interno. Que os oradores inscritos
se pautem na legislação!
De acordo com a lista de inscrição, convidamos
para usar a tribuna o Senador Paulo Paim, representante do Estado do Rio Grande do Sul pelo Partido
dos Trabalhadores.
Regimentalmente, S. Exª tem o direito de usar a
tribuna por 15 minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
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Mão Santa, é uma alegria usar a tribuna no momento
em que V. Exª preside a sessão.
Senador Sérgio Zambiasi, Senadora Heloísa
Helena, Senador Sibá Machado, hoje, pela manhã,
conversava com o Senador Sérgio Zambiasi sobre
a importância do ensino proﬁssionalizante. E, agora,
desta tribuna, tratarei do mesmo tema, tendo em vista
a sua importância, para dizer que tenho acompanhado o trabalho do Ministério da Educação e Cultura,
Pasta ocupada pelo Ministro Fernando Haddad, hoje,
tendo à sua frente, como Ministro interino, Jairo Jorge da Silva.
Na terça-feira próxima passada, no Ministério
da Educação e Cultura, reunimo-nos com o Ministro
interino; com o Secretário de Educação Proﬁssional,
Eliezer Pacheco; com representantes da Prefeitura
Municipal de Canoas; com o Secretário da Educação;
com o Secretário de Obras, Gilmar Pedruzzi; com o
representante do Governo do Estado; com empresários
e com representantes da sociedade civil de Canoas,
tendo em vista a discussão sobre a instalação de uma
Escola Técnica Federal em Canoas, que foi conﬁrmada pelo MEC e que atenderá à região metropolitana
de Porto Alegre.
Sr. Presidente, há a expectativa de que essa
escola técnica da região metropolitana seja instalada
em Canoas. O Prefeito Marcos Ronchetti já cedeu em
torno de quatro hectares de terra para a obra. Estava
presente o Secretário de Obras, Gilmar Pedruzzi, que
acompanha esse tema há muito tempo. Na verdade,
a escola atende a uma demanda dos trabalhadores
daquela região.
Como todos sabem, embora nascido em Caxias
do Sul, minha vida política, sindical e partidária desenvolveu-se na grande Porto Alegre, no Vale dos Sinos.
A expectativa, Sr. Presidente, é a de que a escola
comece a funcionar, ainda que de forma embrionária, no
segundo semestre deste ano, com vagas para centenas
de alunos. No início, terão apoio educacional e logístico
do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) de
Pelotas, de Sapucaia e, naturalmente, de todas as Prefeituras da região. O Governo do Estado também dará
sua parcela de contribuição. Esperamos que a escola,
num primeiro momento – que deve ser até o ano que
vem –, ofereça vagas para dois mil alunos.
Os últimos detalhes, Sr. Presidente, de um projeto
que garantirá o ensino técnico a milhares de estudantes
da região metropolitana estão sendo acertados entre
o MEC e a Prefeitura Municipal de Canoas. É bom dizer, Sr. Presidente, para não dar a impressão de que
esse viés é partidário, que a Prefeitura de Canoas é
do PSDB e que o Governo do Estado é do PMDB. E
o MEC, naturalmente, na ﬁgura do Ministro da Educa-

484

06304

Sexta-feira 24

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ção interino Jairo Jorge, é que está respondendo pelo
Governo Lula.
O projeto de lei que cria a Escola Técnica Federal de Canoas será enviado a esta Casa com a maior
brevidade possível. A nova unidade, Sr. Presidente,
será a quarta escola técnica anunciada para o nosso
Rio Grande do Sul, mediante o Plano de Expansão do
MEC. Já existem escolas técnicas em Pelotas e em
Sapucaia e, agora, em Charqueadas.
Quero de público, aqui, Senador Sérgio Zambiasi,
dizer que faremos o ato de lançamento da Escola em
Charqueadas no dia 20, às 10 horas, e em Canoas à
tarde. Sei que V. Exª também estará lá presente. Então,
contaremos com escolas técnicas em Charqueadas,
em Passo Fundo e em Júlio de Castilhos. As duas
primeiras devem começar a funcionar em 2006, e a
previsão é a de que a de Júlio de Castilhos inicie seu
funcionamento em 2007.
De imediato, concedo o aparte ao Senador Sérgio Zambiasi, que tem participado conosco deste debate. Sei que S. Exª é também um apaixonado por
essa proposta.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Sem dúvida, Senador Paulo Paim. Quero cumprimentá-lo pela
iniciativa. Há uma PEC e um projeto tramitando nesta Casa que tratam exatamente dessa questão das
escolas técnicas proﬁssionalizantes. A PEC instituiu
um fundo especíﬁco para a criação e a manutenção
dessas escolas, e o projeto regula exatamente o seu
funcionamento. Ambos estão nas mãos do Senador
Juvêncio da Fonseca, com pareceres favoráveis à
PEC, com certeza, e acredito que as duas iniciativas
do Senador Paulo Paim contribuirão muito para que,
ﬁnalmente, essas escolas que dão formação proﬁssional a esses jovens possam ser instaladas não apenas
no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Sabemos
que são dezenas de escolas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Essa é a
proposta. Se me permitir, quero dizer que achei muito
interessante conversar com V. Exª sobre o assunto.
Como o projeto está sobrestado pela PEC, seria bom
que V. Exª, que é conhecedor do tema, pedisse para
relatar o projeto, uma vez que a PEC principal estaria
com o Senador Juvêncio.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Quero
agradecer a V. Exª a citação da possibilidade de eu
contribuir com esse projeto, que, com certeza, permitirá que milhares de jovens, em todo o Brasil, possam
cursar o segundo grau como curso proﬁssionalizante,
saindo com uma expectativa de trabalho, de vida e de
futuro. Lembro que Canoas é uma cidade da região
metropolitana de Porto Alegre, com quase quinhentos
mil habitantes. É um dos mais importantes Municípios
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do Rio Grande do Sul e recebe um contingente de imigrantes enorme. É um Município praticamente formado
por migrantes. Talvez, as duas gerações mais recentes
é que possam considerar-se canoenses. Os demais
são famílias que migram do interior para a região metropolitana, e Canoas acolhe todos com muito carinho.
Essa escola vai qualiﬁcar, ainda mais, um Município
que tem uma vocação industrial que precisa da formação de proﬁssionais dirigidos ao setor. Lembro que o
primeiro centro tecnológico do Estado foi instalado em
Sapucaia, Senador Paulo Paim. Foi o primeiro Centro
Federal de Educação Tecnológica dirigido para a área
do plástico. Aliás, foi a primeira escola da América Latina, instalada em 1995. Agora, com essa iniciativa do
nosso Governo Lula, do Ministro Fernando Haddad,
do Ministro interino Jairo Jorge, que, por sinal, é de
Canoas, com essa vontade política de oportunizar a
instalação dessas escolas proﬁssionalizantes, o Rio
Grande do Sul ganhará ainda mais em qualiﬁcação
humana e proﬁssional. E estaremos juntos, solidários,
nesse compromisso com a melhoria da qualiﬁcação
proﬁssional em nosso Estado e também no Brasil. Parabéns pela iniciativa, Senador Paulo Paim!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Cumprimento o Senador Sérgio Zambiasi pela sua grandeza
política. Somos do mesmo Estado e temos aqui uma
parceria, que vejo com muito orgulho, tanto com V. Exª
quanto com o Senador Pedro Simon.
Hoje, pela manhã, V. Exª foi ao meu gabinete
para falarmos sobre o investimento no Guajuvira, em
Canoas, e V. Exª me dizia que fazia questão de vir
aqui porque trabalhamos juntos nesse investimento no
Guajuvira. Houve um problema técnico em que a verba
seria destinada para a construção de habitação, e V.
Exª alertava para o fato de que tanto a minha posição
quanto a sua eram a de que a verba fosse destinada
para infra-estrutura. Então, adaptamos, e a verba está
liberada. Posso, aqui da tribuna, a anunciar – em meu
nome e no de V. Exª – que o Conjunto Guajuvira, que
reúne, no mínimo, vinte mil moradias...
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – São vinte
mil moradias.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – São vinte mil moradias. O Conjunto Guajuvira terá o investimento para infra-estrutura mediante o entendimento
que ﬁzemos.
Então, hoje, Canoas está contemplada, na tribuna, por dois motivos: a Escola Técnica e também
esse investimento que articulamos com o Ministério
das Cidades e que vai resolver um problema do nosso
povo, da nossa gente.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – E mais,
Senador Paulo Paim, a área de Nancy Panceira, no
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Guajuvira, em Canoas, é uma área de ocupação em
que as famílias promoveram uma ocupação ordenada,
preservando os locais onde, no futuro, serão abertas as
ruas. E essa verba liberada por intermédio do Ministério
das Cidades, numa ação conjunta da Bancada gaúcha,
mas por iniciativa de V. Exª – lembro aqui o Deputado
Marco Maia, que se mobilizou bastante também...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Por nossa iniciativa.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – E nós...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vereadores, Prefeitos de todos os Partidos.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Lembro os
Vereadores de Canoas e o nosso Vice-Prefeito, Jurandir
Maciel, que aqui estiveram, pressionando a liberação
dessa verba que permitirá agora, com essa alteração
promovida na destinação orçamentária, que aquelas
famílias que, com seu esforço e com sacrifício pessoal, ergueram suas casinhas humildes possam agora
contar com abertura das ruas, com água encanada,
com esgoto e com energia elétrica, que chegará até
eles – falo da energia elétrica, obviamente, nas ruas,
porque, em casa, eles já a possuem. Então, são benefícios de infra-estrutura que essa mobilização está
proporcionando àquelas centenas de famílias que
ocupam uma área...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Zambiasi, se me permitir.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Pois não.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É importante este diálogo aqui. Alguém poderia estar assistindo ao programa neste momento pela TV Senado,
a nossa posição na tribuna, o diálogo com V. Exª, e
pensar: mas eles estavam falando em escola técnica e,
agora, estão falando em outro assunto. Mas, isso tem
uma razão de ser. A escola técnica de Canoas será
exatamente ao lado – este é um fato importantíssimo
– do conjunto Guajuvira, por cuja população temos o
maior carinho e respeito, pela caminhada, pela forma
como construíram aquele bairro. Lá estão milhares e
milhares de jovens. A escola técnica será exatamente
ao lado: atravessa-se a rua do conjunto Guajuvira, entra-se no bairro Igara e ali será a escola técnica.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – E serão
exatamente os jovens, ﬁlhos daquelas famílias, os beneﬁciados ou beneﬁciários desta iniciativa, a instalação
dessa escola técnica, desse centro tecnológico, em
Canoas. Um mandato vale a pena quando consegue
produzir resultados que possam ser usufruídos pela
população, especialmente pelas populações periféricas,
que, muitas vezes, vivem praticamente em situação de
abandono. Mas, graças a um conjunto de mobilizações,
que partiram deles próprios – isso é fundamental –,
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fruto da iniciativa popular, com repercussão na área
política e nos mandatos dos seus representantes no
Congresso Nacional, promove-se a verdadeira inclusão social. É um gesto em direção à cidadania de que
essa população passa realmente a usufruir.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Zambiasi.
Só vou concluir este pensamento, lembrando que
os cursos estão sendo deﬁnidos, mas já estão com
destaque assegurado os cursos na área de Metalmecânica, pela importância daquele pólo industrial – eu,
que por muitos anos presidi o Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e presidi também a Central Estadual de Trabalhadores do Rio Grande do Sul, vejo isso
com alegria –, Eletroeletrônica, Logística e Química.
São demandas já apontadas pela região e que serão
aprofundadas no debate da audiência pública que o
Senado fará em Canoas para discutir esse tema, no
dia 20, com a presença já conﬁrmada do Ministro da
Educação interino, Jairo Jorge.
Senador Sibá Machado, por gentileza.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Faço este
aparte, Senador Paim, para dizer que ﬁco muito feliz
por V. Exª e pelo Senador Zambiasi por essa conquista. Estava aqui reﬂetindo um pouco sobre as décadas
de 60, 70 e 80, quando os cursos proﬁssionalizantes
ﬁcaram – digamos assim – extremamente reduzidos
a uma demanda do parque industrial brasileiro que
emergia e pulsava no Grande ABC, em São Paulo. O
sistema “S” – o Senar, o Senai e outros –, que foi criado
voltado para isso, fazia a proﬁssionalização. Mas pude
ver que, em outras áreas da economia, à juventude
que chegava para seu primeiro trabalho, seu primeiro
emprego, bem como às pessoas que talvez não puderam ter uma ascensão proﬁssional, acabaram sendo relegados apenas aqueles trabalhos considerados
mais “desumanos”. Não gosto de usar essa palavra
– para mim, trabalho é trabalho e tem de ter sempre
respeito –, mas não me veio outra no momento. Mas
isso representa um novo passo, porque descentraliza. É uma idéia que pode ser levada para o conjunto
da Nação, observando-se que, a cada localidade e a
cada realidade, se pode aprimorar o tipo, o perﬁl que
essas escolas precisarão ter para absorver essa futura
mão-de-obra, já que é mais voltada para a juventude.
Assim sendo, coloco-me à disposição para observar
de perto. A região em que vivo demanda outro tipo de
atividade econômica. O grande empreendimento que
gostaríamos de fazer na Amazônia é um projeto que já
foi votado aqui, o Projeto de Florestas Públicas. Gostaríamos de levar isso para o manejo ﬂorestal, evitando
que se façam lá mais desmatamentos, aproveitando
que o Incra também tem muitos assentamentos de re-
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forma agrária. Ou seja, na questão do campo. E talvez
pudéssemos aproveitar nas cidades aquilo que a economia local coloca. Lá, vi uma cooperativa, inaugurada
pelo Presidente Lula. Trata-se de uma empresa que
falei, de autogestão, a Nova Amafruta, que inclusive
tem, como um dos seus líderes, Avelino Ganzer, que
militou no sindicalismo da CUT com V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Avelino
Ganzer: meu conhecido durante um longo período; foi
dirigente comigo na fundação da Central Única dos
Trabalhadores.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Exatamente. Hoje, esse é um empreendimento respeitável,
que envolve quase cinco mil famílias – famílias, e não
pessoas, individualmente –, e que vai, até 2010, atingir
uma produção de quase 100 mil toneladas de poupa
de frutas. Se pudéssemos aproveitar essas idéias e ir
colocando, em cada localidade, em cada realidade, a
proﬁssionalização dessas categorias, de acordo com
a demanda local, seria realmente uma sacada, uma
idéia genial. Poderíamos aproveitar o que ocorreu nas
décadas de 60 até 80, voltadas apenas para a emergência do parque industrial brasileiro, para essa economia pulsante, que hoje não tem mais, digamos, um
carro-chefe no Brasil. Solidarizo-me com V. Exª pela
conquista.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Sibá Machado. A fala de V. Exª dá ao
meu pronunciamento – é esse é o meu objetivo – um
caráter nacional. Estou apenas citando uma realidade
do Rio Grande do Sul, que tem quatro, cinco ou seis
escolas técnicas. Mas o projeto visa a instalar escolas
técnicas em todo o País, de acordo com a realidade.
O objetivo é concluir 5.000 escolas, espero que num
espaço de tempo muito pequeno, fortalecendo bastante a economia local.
Sr. Presidente, voltando para a realidade do Rio
Grande, lembro que uma das justiﬁcativas para a instalação da escola técnica em Canoas é que o Município é um grande pólo industrial e abrange toda a área
exportadora do Vale do Sinos, que carece de formação técnica. A escola técnica atenderá principalmente
à região metropolitana, já que Canoas faz divisa com
Porto Alegre.
A expectativa é de investimentos iniciais da ordem de R$4 milhões e de investimento anual que, com
certeza, ultrapassará os R$20 milhões a partir do momento em que a escola estiver em pleno vapor.
Sr. Presidente, nos próximos dias 6 e 14 de março, haverá reuniões locais com as lideranças dos setores produtivos, do comércio, dos trabalhadores e
com sindicalistas para identiﬁcar as demandas de toda
essa região.
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Informo ainda que, no dia 9 de março, às 10 horas, na Comissão de Educação desta Casa, estaremos
recebendo o Ministro interino da Educação, Sr. Jairo
Jorge da Silva; o Presidente do Concefet, Sr. Sérgio
Caldense; o Coordenador do MEC nessa área, Sr.
Eliezer Pacheco; e ainda convidamos o Presidente do
Sesi, para conosco interagir nesta questão do ensino
proﬁssionalizante; e também o Sr. Jair Meneguelli, que
V. Exª conhece, que foi Deputado Federal e também
presidente, no passado, da Central Única dos Trabalhadores. A audiência pública tem como tema o “ensino
proﬁssionalizante”.
No dia 20 de março, as Comissões de Educação
do Senado e da Câmara estarão participando de uma
audiência pública no Rio Grande.
Também aprovamos a participação nesse debate da Comissão dos Direitos Humanos do Senado.
Estaremos, juntos com o Ministério e os responsáveis
pela aplicação dessa política, demonstrando que esse,
como disse aqui, muito bem, o Senador Sibá Machado,
é um debate nacional. E quero cumprimentar a iniciativa do Ministério da Educação, que está incentivando
o aprofundamento desse debate.
Tenho certeza que estarão presentes também
nessa audiência pública os Deputados Estaduais, os
Deputados Federais, Vereadores e Prefeitos de toda
essa região.
Sr. Presidente, Senador Mão Santa, a minha
satisfação com relação a esse assunto é grande. Primeiro, porque tenho um vínculo muito grande com o
ensino proﬁssionalizante, já que me formei no Senai.
Essa formação técnica que recebi no Senai é que me
permitiu pagar os meus estudos e hoje estar aqui no
Senado da República. E a minha formação pessoal
também foi muito na escola Senai. Depois, passei pela
vida sindical e, hoje, com muita alegria, defendo essa
tese no Congresso da República.
Sr. Presidente, ainda quero dizer que esta Casa
há de discutir projeto de minha autoria que cria o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Proﬁssional e Qualiﬁcação do Trabalhador, o Fundep. O projeto tramita
em Comissão desta Casa, pronto para ser votado. O
Relator é o Senador Juvêncio da Fonseca, que já deu
parecer favorável.
Dentre os objetivos do Fundep estão o de geração
e manutenção de emprego e renda, combate à pobreza
e às desigualdades sociais e regionais, descentralização, além da elevação da produtividade, a qualiﬁcação
e a competitividade do setor produtivo.
Os recursos do Fundep serão provenientes de
percentuais da arrecadação dos impostos sobre renda,
do Fundo de Amparo ao Trabalhador e de outras fon-
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tes do Orçamento, que o próprio Congresso Nacional
e o Poder Executivo poderão apontar.
O programa, conforme o projeto por nós apresentado, ﬁnancia as seguintes ações: 1) realização de
estudos de pré-investimentos necessários à elaboração
de planos estaduais para a Reforma e Expansão do
Ensino Médio e, naturalmente, a Expansão da Educação Proﬁssional, bem como de projetos escolares; 2)
investimento na área da educação proﬁssional, incluindo ações de reforma/ampliação de instituições federais já existentes e/ou estaduais e também do avanço
da construção de novas escolas, com o objetivo de
elevar o número de alunos que estarão se formando
e, conseqüentemente, aprendendo sua proﬁssão; 3)
construção de centros de educação proﬁssional sob
a responsabilidade dos Estados, Distrito Federal e de
segmentos organizados da sociedade; 4) aquisição
de equipamentos técnico-pedagógicos e de gestão;
5) aquisição de materiais de ensino e aprendizagem;
6) capacitação de docentes e pessoal técnico-administrativo nessa área, e; 7) prestação de serviços e
consultorias para a realização de estudos, para ver,
de fato, qual a demanda da região.
Enﬁm, é um enorme leque de ações que possibilitam que nosso País entre na esfera do desenvolvimento tecnológico, tendo como base as escolas técnicas
proﬁssionais optativas.
Concedo, com satisfação, um aparte ao Senador
José Jorge.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Na realidade, meu
caro Senador, peço este aparte no sentido de apoiar
a prioridade que V. Exª dá ao ensino proﬁssional. No
Brasil, o ensino proﬁssional ainda está engatinhando.
Estamos em uma época nova, em que, a cada dia, o
número de proﬁssões aumenta, e surgem proﬁssões
novas, que não existiam antes. Portanto, torna-se mais
difícil a estruturação de cursos proﬁssionais, porque
quando se estrutura um curso, digamos, em uma escola
pública, contratam-se professores que possivelmente
estarão ali durante 30, 35 anos, e termina que só se
forma algum tipo de curso. Atualmente, temos que
olhar, primeiro, a necessidade de uma formação básica que permita que, integrado ao sistema de ensino,
as unidades que dão emprego – empresas, prestação
de serviço, indústria, etc. – formem melhor aqueles
proﬁssionais. Além disso, houve um grande avanço
para muitas proﬁssões com o ensino a distância. Um
número cada vez maior de proﬁssionais poderão ser
treinados por meio da Internet e da TV digital. Temos
que estar atentos para essa evolução não apenas no
âmbito da legislação, mas principalmente em operações que possam ser bem-sucedidas e que possam
servir de exemplo para outros tipos de proﬁssões. É
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muito interessante o tema que V. Exª aborda hoje, aliás, como sempre. Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
José Jorge, para mim é um orgulho muito grande receber um aparte de V. Exª com relação a este tema. V.
Exª é o Relator do projeto que trata do Fundeb, matéria que eu mesmo pedi que fosse votada de forma
acelerada. V. Exª ponderou – e todos acataram a sua
ponderação – que é totalmente favorável ao Fundeb e
que ele será aprovado, mas é preciso travar um bom
debate com a sociedade.
Neste momento em que V. Exª dá um depoimento de apoio ao Fundep, estou convencido de que esta
Casa vai aprovar a iniciativa do Poder Legislativo, que
tem repercussão positiva no próprio Poder Executivo.
Concluo, Sr. Presidente, agradecendo pela tolerância de V. Exª. A minha fala sobre o Fundep termina exatamente na linha do que V. Exª neste momento
alertava ao País: o Fundep pode ajudar na construção
de um novo perﬁl da classe trabalhadora que esteja
qualiﬁcada a responder aos desaﬁos das modiﬁcações tecnológicas e da globalização, assim também
contribuindo para o novo projeto de desenvolvimento
nacional e ajudando a fazer do Brasil um país cada
vez mais justo e soberano.
A proposta estará integrada ao Sistema S, que
seque a mesma linha de valorizar a formação proﬁssional.
Agradeço ao Ministro da Educação, Fernando
Hadad, ao Secretário Executivo do MEC, Jairo Jorge,
ao Secretário de Educação Proﬁssional do MEC, Elieser Pacheco, à minha conterrânea, Deputada Maria do
Rosário, e também a Marco Maia pelo incentivo que
têm dado ao assunto. Confesso que, no momento em
que apresentei o projeto, buscava apoio e, de imediato,
recebi o telefonema da Deputada Maria do Rosário,
de Elieser Pacheco, assim como de Jairo Jorge, todos
gaúchos, naturalmente, dizendo que o projeto, no entendimento deles, veio em boa hora e que, se depender
do MEC, haverá todo o esforço para que seja aprovado
rapidamente. É um projeto que nasce no Legislativo,
mas que, pela sua abrangência, tenho certeza, terá
apoio de todos os Senadores e Deputados, independentemente da questão partidária.
Senador Mão Santa, V. Exª, como sempre, foi
muito generoso com este humilde Senador. Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª usou apenas 29 minutos. Eu me referi a Moisés não querendo buscar aquela rigidez das leis, pois
ele próprio, Senadora Heloísa Helena, quebrou as
tábuas, não teve a sensibilidade do espírito das leis
de Montesquieu. Referi-me ao Moisés libertador. A
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imagem de V. Exª vem como a de um libertador. Da
mesma forma que Moisés libertou o seu povo dos faraós egípcios, V. Exª tem libertado o negro, o índio e
o idoso da discriminação que sofrem. E tem a nossa
admiração. Mais ainda, fazendo um paralelo, Moisés
é aceito por Maomé. Ele é o único que une os cristãos
e os monoteístas aos judeus, assim como V. Exª une
o Governo e os demais Partidos. Esse é o signiﬁcado.
V. Exª é o Moisés brasileiro.
Sem prejuízo da lista de oradores, a Senadora Heloísa Helena, em sua generosidade peculiar,
cedeu a palavra ao Senador José Jorge, do PFL de
Pernambuco.
Regimentalmente, S. Exª dispõe de 15 minutos,
mas, se o Senador do Rio Grande do Sul falou por 29
minutos, S. Exª, que é irmão do Nordeste, tem direito
ao mesmo tempo.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Pernambuco
tem direito a apenas 28 minutos, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sra.s e Srs. Senadores, ontem,
o País assistiu a mais uma declaração infeliz do Presidente Lula, para dizer o mínimo.
Na cidade do Senador Mão Santa, Parnaíba, o
Presidente da República declarou que, se o Senado não
votar o Fundeb, ele vai editar uma medida provisória.
Senadora Heloísa Helena, V. Exª pode não acreditar no que estou lendo aqui, mas o que o Presidente da República disse foi que, se o Senado não votar
o Fundeb, vai editar uma medida provisória. Como o
Fundeb é objeto de emenda constitucional, teremos,
pela primeira vez, uma medida provisória substituindo
uma emenda constitucional! Quer dizer, o Presidente
acha pouco que ultimamente a legislação venha sendo
construída apenas com medidas provisórias: agora quer
também alterar a Constituição via medida provisória.
Evidentemente que isso é impossível. Sua Excelência
mostra um desconhecimento total não só do Fundeb
como das regras legislativas que governam nosso País
desde a Constituinte, desde 1988.
Portanto, Sua Excelência, que sabíamos autoritário e ávido por usurpar as competências constitucionais do Congresso Nacional, agora dá uma clara
demonstração de que não sabe nem o que é o Fundeb.
Não precisa ter feito curso superior para saber que o
processo legislativo não funciona assim.
Aliás, ontem o Presidente se disse arrependido de não ter cursado a universidade. Apesar de ter
passado mais de vinte anos só fazendo política, não
investiu um dia sequer em sua formação pessoal. Outros, como o Deputado Vicentinho, que era um líder
sindical como Lula, durante o período em que foi líder
sindical estudou e se formou. O Presidente Lula não
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dedicou um só dia aos estudos, inclusive de vez em
quando dá declarações como se a educação não fosse importante.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador
José Jorge...
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Gostaria
de falar rapidamente sobre o que V. Exª acaba de mencionar. Interrompo-o agora para não perder a seqüência, já que V. Exª vai falar de outros assuntos...
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Este é só en
passant.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – É rapidinho, é sobre essa história de estudar ou não. Nessa
época, como eu já estava próximo ao Presidente Lula e
à classe sindicalista que formou a CUT nacional, sabia
que havia uma certa maneira de ver as coisas. Nada
era dito, nada era publicado, mas havia o entendimento
de que quem era liderança popular, liderança operária,
camponesa ou coisa parecida não precisava estudar.
Isso era quase cultural. Só tempos depois é que o Vicentinho se propôs o desaﬁo de fazer faculdade – eu
peguei o embalo da provocação dele, me parece que
foi 1997, e também resolvi retomar os estudos. Reitero, portanto, que não era incomum ouvir que o líder
operário metalúrgico bom era aquele que não perdia
as suas raízes. Lembro-me, inclusive, de Vicentinho
haver reclamado disso quando decidiu estudar inglês
– disseram: “Mas para que operário vai ter de estudar
inglês?” Faço essas observações para dizer a V. Exª
que, quanto a isso, é preciso levar em conta o momento
que vivíamos e a situação como é hoje.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – É quase inacreditável isso, mas, como é V. Exª que está dizendo,
eu acredito. De qualquer forma, tiramos disso uma
lição: V. Exª é mais ponderado do que o Presidente
Lula, porque mesmo nesse ambiente negativo, V. Exª
e o Vicentinho conseguiram veriﬁcar que estudar era
bom, para líderes sindicais e para os outros.
A Sra. Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Senador,
gostaria de, no momento oportuno, fazer um aparte ao
pronunciamento de V. Exª.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não, Senadora Heloísa Helena, em seguida.
O Presidente Lula não sabe ou ﬁnge não saber
que emendas constitucionais são de competência exclusiva do Poder Legislativo, não passam sequer pela
sanção do Presidente da República: as emendas são
promulgadas pela Mesa do Congresso e cabe ao Presidente apenas cumpri-las.
Concedo um aparte à Senadora Heloísa Helena.
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A Sra. Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Senador
José Jorge, como ﬁz parte de uma determinada história também, gostaria de dar a minha opinião sobre o
assunto – como estou ao lado do Senador Sibá, poderia parecer que, ﬁcando calada, estaria concordando
com o que S. Exª disse. Quero deixar absolutamente
claro que eu não tenho dúvida de que a declaração
que S. Exª deu foi absolutamente sincera; a declaração
que o Senador Sibá Machado deu foi absolutamente
sincera. Acredito que, de fato, pudesse haver essa
compreensão a que S. Exª se referiu por parte de um
determinado grupo no movimento sindical, mas existia também, como sempre existiu, dentro da própria
estrutura dos movimentos sociais – do movimento
popular e do movimento sindical –, a consciência de
que o acesso ao conhecimento, à ciência, à tecnologia, era essencial. Sabe o Senador Sibá Machado ou
qualquer outro que, no caso de algumas lideranças,
talvez possa ter havido a opção deliberada de não estudar. De alguma forma, essas lideranças acabaram se
burocratizando e degenerando pelas máquinas partidárias, que são mais luxuosas do que as instalações de
uma fábrica ou de uma sala de aula. Parte da estrutura
dos sindicatos acabou sendo levada à degeneração e
à burocratização porque as personalidades sindicais
ﬁcavam décadas naquele mesmo posto e esqueciam
como se trabalhava, não queriam saber de estudar
e faziam mesmo outras coisas, vinculavam-se muito
mais à possibilidade do luxo – luxo que atrai a cúpula
do movimento sindical quando degenerada e burocratizada, bem ao contrário de quem está no dia-a-dia de
serviço. O que deve sobrar de tudo isso, independentemente da compreensão que se tenha, é que o maior
sonho de todo pai e mãe de família é que o ﬁlho tenha
aquilo que ele ou ela não teve a oportunidade de ter,
especialmente a educação. É impressionante, é sempre assim, inclusive na minha casa foi assim. Minha
mãe, mesmo sabendo ler e escrever, voltou para a
escola e se formou no pedagógico – não teve oportunidade de ir para a universidade. Ela se esforçava
muito por nós: quando éramos crianças, era no cabo
da enxada, na roça; depois, viúva, numa máquina de
costura – Natal e Ano Novo era costurando na casa
das outras pessoas; nós ﬁcávamos num quartinho ou
no quintal para ela costurar. Todo dinheirinho que ela
arranjava usava para comprar livros, ela queria que
os ﬁlhos dela tivessem acesso à universidade. Acho
que essa é a regra. As meninas que ﬁcam nos sinais
de Brasília vendendo pano de chão também pensam
assim. Às vezes, dirigindo meu carro, paro no sinal
e converso com as pessoas que estão ali vendendo
alguma coisa para tentar sobreviver. V. Exª precisava
ver a emoção de uma mãe de família que estava lá
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vendendo um paninho de chão quando me disse que
o seu ﬁlho, de oito anos, havia passado de ano e com
nota muito boa. Ela estava muito emocionada com isso.
Acho que o sonho de qualquer pessoa, de qualquer
pai e de qualquer mãe na pobreza – digo na pobreza
porque, na classe média, é obrigação tê-lo –, é que o
ﬁlho possa olhar um papel com letras escritas apto a
decifrá-las e não como se olhasse hieróglifos. O mais
importante é que ﬁque a lição de que o acesso ao conhecimento, o acesso à educação é como o grande
Paulo Freire dizia: o acesso à educação possibilita que
se conheça o mundo; somente conhecendo o mundo
é que se pode transformá-lo. É verdade que o simples
fato de se sentar em uma sala de aula não é suﬁciente
para mudar o mundo: a educação muda as pessoas
e, mudando as pessoas, ela pode mudar o mundo.
Desculpe-me por me ter estendido no aparte a V. Exª.
Quis apenas deixar claro que eu tenho certeza de que
sempre existiu esse esforço para o acesso ao conhecimento, à educação. É isso que possibilita ao ﬁlho da
pobreza ao menos sonhar com um destino parecido
com o do ﬁlho da classe média, o que é quase impossível. De qualquer forma, o acesso à educação é uma
coisa maravilhosa, é uma coisa essencial.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Eu agradeço
a V. Exª por colocar emoção em meu pronunciamento:
os meus discursos são sempre um pouco técnicos.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador José
Jorge...
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Em seguida,
Senador. Quero apenas responder à Senadora Heloísa Helena. O que gostaríamos do Presidente Lula, já
que ele não estudou, é que ele lembrasse que é um
exemplo para a Nação – não vamos discutir se ele é
bom ou ruim; eu, por exemplo, penso que ele é um mau
presidente, mas respeito o Senador Sibá Machado se
considerar que ele é bom.
Eu só gostaria de que ele, quando fosse se dirigir à população falando sobre educação, mostrasse a
convicção de que, se tivesse estudado mais, seria um
Presidente melhor. É este o exemplo que deve dar às
pessoas: mostrar que as pessoas que estudam podem
se sair melhor na vida, sem acreditar que porque ele
não estudou e se saiu bem, ninguém precisa estudar. É
como se ele dissesse assim: “Se eu não estudei nada,
se passei 20 anos sem estudar e cheguei a Presidente da República...” Aí o cidadão vai dizer: “Bom, então
para que estudar?”
Isto é o que eu gostaria que ocorresse: que o
Presidente Lula se convencesse – ele se acha bom, se
acha ótimo – de que, se ele tivesse estudado, ele seria
melhor. É esse o exemplo de que precisamos.
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O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador José
Jorge!
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Pois não, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Eu sou orgulhoso
de ser nordestino por causa de homens como V. Exª.
Esquecemos a imagem do Lula, do Severino. V. Exª
é para nós, Senadora Heloísa Helena, assim como
Leonardo da Vinci. Leonardo era engenheiro, militar
– foi ele que concebeu o tanque de guerra, fortalezas, desvios de rio, como o rio Arno – e educador. Ele
disse que “mau discípulo é aquele que não suplanta
o mestre”. Mas eu queria dizer, Sibá, da grande admiração que tenho por V. Exª, que é do Piauí. Também
me orgulho da luta de V. Exª. Mas vamos ao debate
qualiﬁcado. Isso é velho. Sócrates, antes de Cristo, disse: “Só há um grande bem, o saber; só há um grande
mal, a ignorância”. Aí vem Platão. Aristóteles fundou
a escola popular. Ele freqüentou a escola de Platão,
mas ele fez o Liceu, Heloísa Helena. Ele fez o Liceu
e está lá dito por ele: só haveria boa república e bom
governo com educação. Ele foi o primeiro a defender
a educação pública. Ele educou Alexandre, o Grande
– por isso Alexandre está na história. Atentai bem! Foi
educado por Aristóteles. Então, o Presidente Lula tem
que reconhecer isso. V. Exª foi de uma felicidade extraordinária: ele tem que passar a idéia de querer ser
mais, ou seja, que com estudo seria melhor. E o bom
exemplo mesmo está aqui, Heloísa Helena, aqui! Temos
o dever de sermos os pais da Pátria, como Rui Barbosa. É nosso dever; é nossa virtude; é para isso que
estamos aqui! Mas não precisam ser só os Senadores,
não, no nosso ambiente. Aqui estão esses servidores
que nos servem a água e o cafezinho e que estão fazendo faculdades. Está aqui o Jonson, sorridente, que
faz Direito; o Natã, que faz Direito; o David, que nos
serve o cafezinho. Ó Lula, já que não quer aprender
com os ensinamentos de José Jorge, de Mão Santa e
de outros Senadores, venha aqui ver os funcionários!
Veja isso. Estão aqui três exemplos para a Pátria, buscando aquilo que é a maior conquista da democracia:
a igualdade por meio do saber. Então, queira o Lula
ter um pouco de humildade, que une os homens, e
veja estes grandes exemplos, aqui, dos servidores que
nos servem a água e o cafezinho: o Jonson, o Natã e
o David. Todos os três saem do serviço e vão à Unip,
pagando-a com diﬁculdade, em busca da sabedoria
que está pregada na Bíblia.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obrigado, Senador!
Então, na realidade, outro aspecto sobre o qual o
Presidente falou ontem diz respeito à questão da lei que
aumenta o tempo do Ensino Fundamental de oito para
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nove anos, com a entrada das crianças de seis anos.
Ele disse que fez isso, textualmente – não tenho aqui
o texto – para que as crianças mais pobres se unissem
ao nível de estudo das crianças de classe média.
Na realidade, Senadora Heloísa Helena, este projeto foi de iniciativa do Congresso, e não do Executivo.
Já no ano passado, fui, inclusive, Relator de um projeto
da Deputada Raquel Teixeira, de Goiás, que aumentava para seis anos a idade de ingresso do aluno na
escola; portanto, aumentava o Ensino Fundamental
por nove anos.
Agora, há pouco tempo, esse projeto que o Presidente sancionou e do qual também fui Relator, diga-se
de passagem, na Comissão de Educação e no plenário, foi uma espécie de correção que se fez por alguma
questão técnica e, principalmente, para dar um prazo
para que os Estados e os Municípios cumprissem essa
determinação.
Aumentar o Ensino Fundamental para nove anos
com a entrada das crianças de seis anos é uma excepcional medida, talvez mais importante até do que
esses fundos, porque atinge o âmago da questão que
é aumentar a escolaridade das crianças mais pobres.
Na verdade, não foi iniciativa do Governo. Essa foi
uma iniciativa do Congresso que estava aprovada há
algum tempo. E o Presidente apenas sancionou uma
lei que, na prática, apenas dava um prazo de quatro
anos, visto que aconteceu um problema no Rio Grande
do Sul. Não sei se o Senador Paulo Paim, nosso Presidente, acompanhou isso, mas em alguns locais do
Rio Grande do Sul havia a diﬁculdade de se cumprir
imediatamente. Foi o próprio Secretário do Município
que veio aqui para discutir isso conosco.
No mesmo momento, o Presidente diz que o Fundeb pode ser editado por medida provisória, o que é
um absurdo, porque o Fundeb é uma emenda constitucional, e que ele ampliou de oito para nove anos o
Ensino Fundamental, outro absurdo, porque esse foi
um projeto operado aqui no Congresso.
Eu gostaria, Sr. Presidente, para não demorar
tanto, de dizer que sou Relator do Fundeb. Fui designado pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para
ser o Relator do Fundeb. Antes de ser o Relator do
Fundeb, fui, como Deputado, Relator do Fundef e,
como Deputado também, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Como Senador, fui Relator do Plano
Nacional de Educação que está em vigor. Fui Relator,
também, desses dois projetos – o de antes e o de agora, a correção – que aumenta o Ensino Fundamental
de oito para nove anos. Fui Secretário de Educação
duas vezes, sou professor, fui Presidente do Consed;
portanto, tenho todo um compromisso com a educa-
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ção. E um compromisso pelo meu passado, porque
estudei, porque acho que estudar é certo, e incentivo
que todas as pessoas estudem.
Então, na realidade, a maior colaboração que o
Presidente Lula daria para aprovar essa questão do
Fundeb, Senador Paulo Paim, o mais rápido possível,
é não falar neste assunto. Porque está politizando um
assunto que não é político. Tive uma conversa com o
Ministro da Educação, Fernando Haddad, em que S.
Exª foi super correto. Ele me disse: “Não queremos
politizar este tema”.
O tema da educação tem sido, aqui, um tema suprapartidário que nós todos levamos da maneira mais
correta possível. Ora, no momento em que o Presidente Lula, nos seus comícios – e friso que o que Sua
Excelência está fazendo nessas visitas aos Estados
para inaugurações são comícios, haja vista que lá em
Pernambuco, por exemplo, ele inaugurou o aeroporto
que está funcionando há mais de dois anos –, coloca
o Fundeb, qual é o papel da Oposição? Qual é o nosso
papel? Dizer: “Não; vamos atrasar o Fundeb”. É isso
que ele quer. Na verdade, ele está, de certa maneira,
insuﬂando a Oposição a não aprovar o Fundeb. Mas
Sua Excelência não vai conseguir isso.
A Senadora Ideli Salvatti, Líder do PT, pediu que
os Líderes ﬁzessem um cronograma para que esse
projeto tramitasse. Mas até hoje estou esperando esse
cronograma da Senadora Ideli Salvatti. Então, já que
o cronograma não chega – e não sei nem se ela já
o propôs –, falei com o Senador Antonio Carlos Magalhães, ontem, e marcamos para a semana depois
do carnaval duas sessões de audiência pública com
diversas pessoas, algumas promovidas, inclusive,
pelo Senador Tasso Jereissati. Vamos ouvi-las e dar
um prazo para apresentação de emendas a todos os
Senadores e, o mais rápido possível, dar o parecer e
aprovar esse projeto.
Então, na realidade, o nosso compromisso, da
Oposição, e o meu, como Relator, é aprovar o Fundeb o mais rápido possível; porém, só temos uma reivindicação ao Presidente Lula, a de que não se meta
neste assunto, que pode ser tratado aqui no Senado.
Sua Excelência, na verdade, toda vez que fala o faz
de forma errada, pois não sabe que o Fundeb é uma
emenda constitucional. Assim, só atrapalha a tramitação do projeto.
Presidente Lula, colabore, pois isso beneﬁciará 50
milhões de crianças envolvidas no Fundeb. Trate deste
tema com responsabilidade, não falando do Fundeb
nos comícios que faz pelo País.
Muito obrigado, Presidente.
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Durante o discurso do Sr. José Jorge, o
Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Como Líder?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não,
pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para
encaminhar à Mesa um voto de aplauso à Superintendência da Zona Franca de Manaus que comemora seu
39º aniversário, representando um modelo de desenvolvimento industrial exitoso. Encaminho um pronunciamento que ressalta isso e também a oportunidade de o
Deputado do meu Estado, Eron Bezerra, ter apresentado um pedido, que foi atendido, de sessão especial
para comemorar os 39 anos da Suframa.
Portanto, peço que a Mesa se dirija à direção da
Suframa, ao Deputado em questão e ao Presidente
da Assembléia Legislativa, informando da iniciativa
que ora tomamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Sra.s e
Srs. Senadores, o “Modelo Zona Franca de Manaus” é
uma iniciativa que deu certo. Dela resulta grande parte
do notável desenvolvimento industrial do Amazonas,
que se situa em primeiro lugar nas estatísticas oﬁciais
de crescimento em todo o País.
Esse modelo merece, pois, ser exaltado. Ele é
de fato um “modelo”, feito para a Amazônia no momento certo e já vai beirando os 40 anos de lutas e
conquistas.
Por isso, saúdo a Assembléia Legislativa do Amazonas, que hoje presta homenagem aos 39 anos de
existência do Pólo Industrial de Manaus.
Cumprimento o autor da iniciativa, o Deputado
Eron Bezerra e o Presidente da Assembléia, Deputado Belarmino Lins de Albuquerque, por essa feliz e
oportuna iniciativa.
Parabéns ao Pólo Industrial de Manaus. Parabéns
ao Legislativo do meu Estado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Mesa aguarda o requerimento, ao qual dará o devido encaminhamento.
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Dando seguimento aos oradores inscritos, concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp e, em seguida,
ao Senador Mão Santa. (Pausa.)
Por permuta, passamos a palavra ao Senador
Mão Santa e, em seguida, ao Senador Valdir Raupp,
que cedeu neste momento a palavra ao Senador Mão
Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Paulo Paim, que preside esta sessão do Senado da
República, Senadoras e Senadores, brasileiras e brasileiros aqui presentes ou que nos assistem pela Rádio
AM, pela Rádio FM e pela TV Senado ou que lêem o
Jornal do Senado, além das riquezas do Piauí, vale
o que Sófocles disse: “Muitas são as maravilhas da
natureza, mas a mais maravilhosa é o ser humano”.
Essa é, sobretudo, a grandeza do Piauí.
Senador Arthur Virgílio, aqui está a fotograﬁa do
Presidente Lula, nos verdes mares bravios do Piauí,
usufruindo o vento que nos acaricia, o sol que nos
tosta, os rios que nos abraçam, centenas de lagoas
e, sobretudo, a gente piauiense.
Aqui a natureza ofereceu a Lula um banho de
mar e agora nós, que representamos o melhor do
Piauí, a sua gente, Senador Arthur Virgílio, queremos
oferecer ao Presidente um banho de entendimento
das coisas.
Como já disse aqui num aparte, ele tem de crer,
ele tem de ter uma crença. Acredito que nem a Bíblia
ele lê e não mostra vontade de lê-la, mas há hoje, Senador Valdir Raupp, aquela versão que vem em disco.
Ele devia ouvi-la, pois lá está dito que um dos ungidos
por Deus, para ser governante, pediu sabedoria. Ele
tem de buscar a sabedoria. A sabedoria é ouro!
Lamentamos, pois, quando chegou ao poder,
buscava aquilo que de melhor tinha: o trabalho e o
trabalhador. Rui Barbosa disse que o trabalho e o trabalhador vêm antes; eles fazem as riquezas. Mas Lula
se esqueceu disso. Ele foi aos donos das riquezas:
aos banqueiros. Não é Governo de pobre; é Governo
de banqueiro.
Senador Paulo Paim, V. Exª é do PT bíblico: “Comerás o pão com o suor do teu rosto”. Essa é uma
mensagem de respeito ao trabalho. Esse foi o selo de
Getúlio Vargas, que todo dia 1º de maio falava – e eu
ouvia: “Trabalhadores do Brasil!”.
Senador Valdir Raupp, no livro Dom Quixote de
La Mancha, Dom Quixote ensinava Sancho Pança,
de pouco saber, a governar, e dizia: “Só não tem jeito
para a morte”. Eu sei que tem de ter jeito.
Senador Paulo Paim, V. Exª simboliza o PT puro,
o PT do ideal, o PT bíblico, o PT do trabalho. Mande
sair desse PT, pelo qual V. Exª se sacriﬁcou e o qual
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representa bem, os banqueiros que estão mandando
no Lula. Tem de separar o joio do trigo ou vamos nos
confundir: não saberemos se é PT, Partido dos Trabalhadores, ou PB, Partido dos Banqueiros.
Ô, “Lulinha, paz e amor”, ignorância maior do
que o mar bravio, um oceano de ignorância é dizer que
governa para os pobres. Nunca, na história do mundo,
deu-se tanto dinheiro para banqueiro! Nunca!
Não se pode servir a dois senhores, Senadora
Heloísa Helena: ao trabalhador e ao dono do dinheiro. Não pode! Lula está servindo ao dono do dinheiro,
ao banqueiro.
FHC – está ali o Senador Arthur Virgílio para defendê-lo – tinha uma linhagem neoliberal. Fez o Proer
– atentai bem! – para defender os banqueiros. Mas
o Lula, em três anos, já pagou mais dinheiro para os
banqueiros do que o FHC em oito anos.
Não estou com nenhum dos dois: nem o modelo
neoliberal do FHC nem o modelo paraguaio neoliberal
imitação do Lula.
O Presidente, em três anos, já pagou – um quadro
vale por dez mil palavras – aos banqueiros mais dinheiro do que FHC, em oito anos. Então, ele é do Partido
dos Banqueiros. Deixe o Senador Paulo Paim tomar
conta do Partido dos Trabalhadores. V. Exª representa
o PT. Ele é do PB, Partido dos Banqueiros.
Então, Lula tomou um banho de mar no Piauí,
lavou o corpo com água salgada, pura, puriﬁcou-se.
Agora, vai tomar do Senador do Piauí um banho de
entendimento.
Senadora Heloísa Helena, V. Exª sabe que, em
três anos, ele já pagou aos banqueiros mais do que
o FHC, em oito.
A Sra. Heloísa Helena (P-SOL – AL. Fora do microfone.) – O maior lucro da história na América Latina
de banco de capital aberto foi do Bradesco.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Foi um aparte
informal, mas foi do coração. Diz a Senadora Heloísa
Helena que é o maior lucro da América Latina, mas S.
Exª quer formalizar.
Concedo um aparte a essa brava mulher do Nordeste.
A Sra. Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Até
porque sabe do carinho que tenho por V. Exª, Senador Mão Santa. Às vezes, fazemos um aparte meio
na informalidade, mas tem toda razão V. Exª. O Bradesco, o Itaú e várias outras instituições de crédito
no Brasil tiveram lucros enormes. Como bem V. Exª
disse, no caso especíﬁco do Bradesco, houve 85%
a mais de lucro do que o recorde que eles já haviam
tido no ano passado. Em todos os bancos de capital
aberto da América Latina, o maior lucro da história
foi justamente o que essas instituições de crédito ti-
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veram, às custas do aprofundamento do projeto neoliberal, da brutal e avassaladora, como sabe V. Exª,
transferência de renda dos assalariados e do setor
produtivo para o capital ﬁnanceiro, da maior carga
tributária para o empresariado, que dinamiza a economia local e gera emprego e renda, mas que é inﬁnitamente maior para o favelado, para o pobre. Os
mais pobres do Brasil têm a maior carga tributária,
enquanto que – sabe V. Exª – 0,0005% das famílias
brasileiras tomam para si 48% do PIB. Em percentual,
seria como se 2% da população brasileira tivessem
para si 78% do Produto Interno Bruto e, portanto, de
toda a riqueza produzida nacionalmente. Então, alguém acha que isso é normal só se estiver na base
de bajulação e no balcão de negócios sujos. Um pai
e uma mãe de família, seja Senador ou esteja em
qualquer atividade, achar normal uma concentração
de renda como essa e uma apropriação de riqueza
tão grande pelos banqueiros realmente é impossível!
Solidarizo-me com V. Exª e saúdo com entusiasmo
seu pronunciamento, porque considero essencial que,
todos os dias, esse tema seja tratado, porque essa
transferência de renda à custa do esfacelamento do
setor produtivo, do aparelho de Estado e do aprofundamento da pobreza e da miséria da sociedade, não
podemos aceitá-la passivamente. Parabenizo mais
uma vez V. Exª, Senador Mão Santa!
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agradeço-lhe
e incorporo o seu aparte ao meu pronunciamento.
Diz O Globo: “Lucro recorde dos bancos bate
a indústria”. Os Bancos ganham das indústrias. No
jornal O Estado de S. Paulo, Lula aparece de novo
tomando banho de mar – agora, ele vai tomar banho
de saber, de entendimento, de rumo ,pelo Senador
do Piauí –, e é dito: “Em três anos de Lula, bancos
já lucram mais do que nos oito de FHC. Juros altos
e expansão de crédito explicam os ganhos das instituições”. Eles lucraram 242,4% nesses três anos. E
os funcionários públicos, ó Senadora Heloísa Helena,
as professorinhas, as enfermeiras, os médicos, os
engenheiros estão sem aumento há décadas. Foram
242,4% de lucro! Ó Lula, pai e mãe dos banqueiros
do mundo! Getúlio se dizia o pai dos pobres, e Lula
é o pai dos banqueiros do mundo. É pai e mãe! Ó
Lula, que as águas sagradas que banham o Piauí
tenham banhado a sua inteligência! V. Exª é o pai
e a mãe dos ricos do mundo, dos banqueiros. São
242,4% de lucro!
Atentai bem! Diz O Estado de S. Paulo: “Bancos elevam juro, apesar da Selic”. Seguimos, pois não
há ﬁm. No Jornal do Brasil, é dito: “Bradesco lucra
5,5 bilhões em 2005”. Com esse dinheiro, dava para
fazer a transposição do rio São Francisco, do rio Par-
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naíba, e sem roubo, porque com esse pessoal do PT
não vai dar!
Por último, presto uma homenagem ao Rio Grande do Sul, de Getúlio, de Alberto Pasqualini, de Bento Gonçalves, de Paulo Paim, do meu Pedro Simon.
Diz o jornal Zero Hora: “Deformação dos juros”. É o
Zero Hora, não é o Fome Zero. Ele é acreditado. Esse
zero ﬁcou desmoralizado depois do Fome Zero, mas
é o Zero Hora, dos gaúchos. Segue: “Somados, os
lucros de quatro grandes bancos privados e estatais,
chegaram a R$16,9 bilhões no ano passado”. Tudo
isso é lucro!
Senadora Heloisa Helena, inventaram essas máquinas em que, a cada saque, vai dinheiro para o banqueiro. Se você tira R$2,00, R$1,00 é para pagar taxa.
Eles inventam e não fazem CPI de Banco.
Então, que Lula, com a sua coragem, pegue a
bandeira! Fernando Henrique saiu do PMDB e criou
o PSDB. Que ele saia do PT e deixe homens como
Paulo Paim e funde o PB – Partido dos Banqueiros!
E o pior é que não é PBB – Partido dos Banqueiros do Brasil, mas PBM – Partido dos Banqueiros
Mundiais.
Atentai bem, Senadora Heloisa Helena: “Bradesco tem maior lucro da América Latina”. Lula, leve esse
gráﬁco, pelo amor de Deus!
O jornal Folha de S.Paulo fez 80 anos. O Senador Arthur Virgílio lançou louvor, e eu e todo mundo
aplaudimos. Olha a desgraça! Senador Paulo Paim,
o Rio Grande do Sul tem muita história da República.
Ninguém pode falar do PT, porque V. Exª pertence a
esses quadros, e merece respeito o Partido que tem
um nome como o de V. Exª.
Mas, atentai bem, Senador Valdir Raupp e Senadora Heloísa Helena, de todos os Bancos do mundo,
ó pai dos ricos, ó pai dos banqueiros, entre os quatro
maiores Bancos do mundo que lucraram no ano que
passou, três são do Brasil. Então, é o paraíso dos
Bancos!
Ó trabalhador que me está ouvindo, ó trabalhador
que foi enganado, ó Lula, é um cálculo muito fácil! Vossa Excelência sabe o que é metade, não sabe? Não é
possível! Parte-se no meio uma laranja, e encontra-se a
metade, uma banda. Lula, em cada ano trabalhado pelas brasileiras e pelos brasileiros, que trabalham durante
todo o ano – a metade de doze, Lulinha, é seis! –, seis
meses vão para o Governo. Isso não existe. Por quê?
Quarenta por cento são de impostos e correspondem
a cinco meses. E não há quem não transacione em
Banco, porque até o ordenado se recebe pelo Banco.
Então, um mês é para esses Bancos.
Então, de um ano de trabalho de cada trabalhador e de cada trabalhadora que está me ouvindo, seis
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meses são para este Governo – cinco meses são de
imposto e de taxa. Foram setenta e seis novos impostos criados pelo PT. E está todo mundo trabalhando
para os Bancos.
Saiba você que me está ouvindo que quem trabalha é o pobre e que o banqueiro está ﬂanando por
aí, está enrolando, inventando as maquinazinhas.
Então, dos quatro Bancos que mais lucraram no
mundo, Lula, três são do Brasil. Olha, se estamos atrás
de ganhar a Copa do Mundo, um lugar nós já ganhamos
aqui, somos campeões: temos o Lula, que é padrinho
dos banqueiros. O primeiro lugar é o North Fork Bancorp. Depois, vêm o Itauzinho, o Bradesco e o Banco
do Brasil. Ô ﬁgura bonita: Lula e Meirelles!
Lembro-me, Senadora Heloísa Helena, do Santos de Pelé e Coutinho. Lula e Meirelles fazem gol
para o PB – Partido dos Banqueiros. Ganhamos esse
campeonato mundial, Senador Paulo Paim: de quatro
Bancos, três são do Brasil. Minha geração vibrou com
o Santos de Pelé e Coutinho. Gol! Ganhamos tudo!
Agora, Lula e Meirelles: três a um, Brasil campeão dos
banqueiros! Essa é a verdade.
O pior, Senadora Heloísa Helena, Senador Paim,
Paim, Paim...
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – V. Exª me
concede um aparte, Senador Mão Santa?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Já, já eu lho
concedo.
Mas, além desses Bancos, sabe quem ganhou
mais no Brasil? Tirando o Banco americano e os três
Bancos brasileiros, há mais um. Sabem qual é? A Petrobras. Está ganhando, roubando, enganando e traindo
Getúlio. Cresci ouvindo: o petróleo é nosso! É o petróleo mais caro do mundo! Senador Valdir Raupp, explique-me! Um litro de petróleo na Venezuela custa 160
centavos. O gás butano custa R$4,00; aqui, R$40,00.
A Petrobras está aqui. São os quatro campeões. O
petróleo é nosso?
Ô, Arthur Virgílio, quantos pobres estão comendo peixe frio, como o sushi dos japoneses, porque não
têm dinheiro para comprar gás! O nosso gás é o mais
caro do mundo!
Eu não entendo certas coisas. Bem aí, em Buenos Aires, se a corrida de táxi custar R$3,60 e você
pagar R$5,00 e disser que o Maradona é melhor que
o Pelé, o motorista sairá gritando. Eu quase fui candidato lá. Com R$5,00, paga-se a corrida de táxi, pois a
gasolina é barata, bem aí.
Na Venezuela, Sibá, custa 160 centavos o litro
de petróleo. Essa Petrobrás é uma mina de roubo, de
propaganda, de devaneio!
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Vergonhosamente, Arthur Virgílio, quem mais
lucrou foram os três bancos e a Petrobras. Tudo em
cima do povo.
Eu apenas queria lhe dizer, meu amigo Sibá: ﬁque com Paim no PT e libere essa dupla de ouro do
dinheiro. São os Midas da política mundial monetária:
Meirelles e Lula. Pelé e Coutinho faziam gols; eles fazem a riqueza dos bancos do mundo.
Senador Raupp, o pior é que esse PT, com tanto
dinheiro, quer comprar o PMDB. Quer que o PMDB,
com a nossa história, seja o rabo do PT – a vergonha
da corrupção brasileira.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Ouço o Senador Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Senador Mão Santa, não nego que sou da base do Governo e que tenho apoiado os projetos do Brasil – não
os do Governo Lula, mas os do Brasil –, mas, quanto
a esse aspecto que V. Exª está abordando, concordo
plenamente e quero parabenizá-lo por seu pronunciamento. Acredito que o Brasil não cresceu mais neste ano em função das taxas de juros escorchantes.
Somente com as taxas cobradas, como bem disse V.
Exª, os bancos pagam todas as suas despesas e o
restante é lucro. Um banco lucrar R$5 bilhões num
ano! Qual a empresa que tem esse lucro, a não ser
a Petrobrás, cujos preços do petróleo têm também
atrapalhado o crescimento do Brasil? Em vez de a
Petrobras lucrar R$20 bilhões num ano, poderia ter
lucrado R$5 bilhões e os R$15 bilhões restantes poderia ter utilizado para reduzir o custo do petróleo,
do diesel e da gasolina. O Brasil, com certeza, teria
condições de crescer um pouco mais do que 2% ao
ano. Da mesma forma, não concordo com os juros
bancários. O Vice-Presidente José Alencar já vinha
cobrando isso do Governo, e eu tive a oportunidade
de me pronunciar, da tribuna do Senado, pedindo ao
Governo a diminuição dos juros a ﬁm de que o Brasil
possa crescer mais. Nobre Senador Mão Santa, quero
parabenizá-lo por seu pronunciamento a respeito das
taxas de juros e do alto lucro da Petrobras e de outras
empresas públicas. Entendo que empresas públicas
não precisariam ter tanto lucro assim; deveriam, sim,
é dividi-lo com a nossa população, dando-lhe melhores condições de vida. Muito obrigado.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agradeço,
incorporo suas palavras ao meu discurso e o chamo
para a luta. O PT está querendo cooptar – comprar,
mesmo – o PMDB e impedir até mesmo as prévias,
um avanço da democracia. Não podemos ser rabo de
PT, atentai bem!
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V. Exª está aqui porque, em 1992, o PMDB teve
candidatura própria, mesmo que não tenha tido êxito.
Quércia e Iris elegeram – e nós somos fruto dessa
luta – nove Governadores. Desses, cinco “ﬁlhotes” se
encontram aqui e são resultado da candidatura própria do Partido em 1992: Mão Santa, que agradece o
Partido e a coragem dos candidatos Quércia e Iris, V.
Exª, Maranhão, Maguito e Garibaldi.
Concedo-lhe, novamente, o aparte.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Senador Mão Santa, já que todos os diretores do Banco
Central, inclusive o Presidente, passaram pelo crivo
do Senado – da Comissão de Assuntos Econômicos
e do Plenário –, está na hora de chamarmos o Dr.
Henrique Meirelles e alguns diretores daquela instituição para que nos dêem explicações a respeito
dessas altas taxas de juros. Se neste mês a inﬂação
será de quase zero, se ocorrer, por que as taxas de
juros devem permanecer nos índices atuais? Está
na hora de o Senado chamar, com urgência, o Dr.
Henrique Meirelles e alguns diretores ligados a essa
área de juros para que dêem explicações ao Senado
e ao povo brasileiro.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Incorporo o
seu aparte, Senador Valdir Raupp.
Senador Paulo Paim, em respeito à genialidade de V. Exª e ao Rio Grande do Sul, cito o Zero
Hora. Antes, como a palavra “zero” foi desmoralizada pelo programa Fome Zero, esclareço que falo do
Zero Hora, que faz parte da história do Rio Grande
do Sul.
O lucro do Bradesco cresceu 80% e será de
R$5,5 bilhões neste ano. Brasileiras e brasileiros,
trabalhadores de Getulio e do Brasil, quem teve,
neste ano, um aumento de 80% em seu ordenado?
Somente os banqueiros. Lula é pai dos banqueiros,
é mãe dos banqueiros, é defensor dos banqueiros,
é criador e fundador do PB, o “Partido dos Banqueiros Mundial”.
Não sabemos o que são R$5,5 bilhões, pois
até escrever esse número é difícil, mas o Zero Hora
publicou: “Dois dos maiores bancos brasileiros lucraram, cada um, mais de R$5 bilhões no ano passado,
soma suﬁciente para adquirir empresas gigantescas
do porte de uma Brasil Telecom”. Portanto, para cada
banco desses, ele deu uma Brasil Telecom. Olhem,
trabalhador e trabalhadora!
Essas são as minhas palavras.
Ó Deus, ele se banhou nas águas piauienses, nas
águas desse povo que colocou os portugueses para
fora do Brasil, porque havia uma derrama que levava
um quinto do ouro como impostos. Tiradentes não o
conseguiu, mas nós expulsamos os portugueses do
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Piauí. Era um quinto. Agora, o brasileiro paga metade
do que ganha para esse Governo.
Então, que as águas do Piauí entrem na mente
de Lula e a oxigenem, para que ele volte ao seu objetivo de apoiar o trabalhador! Nós votamos nele porque
acreditamos nisso.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Mão Santa, V. Exª parece que teve todo o
cuidado e usou exatamente o mesmo tempo que a
Senadora: 28 minutos. V. Exª começou seu discurso
às 15 horas e 10 minutos. Agradeço a V. Exª.
Senador Valdir Raupp, V. Exª dispõe do tempo
necessário para fazer a sua exposição.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Pois não, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminho à Mesa, para publicação, curto pronunciamento e
um artigo do jornalista Augusto Nunes explicando algo
de muita gravidade.
O Presidente do PT, Sr. Ricardo Berzoini, disse
que processaria, em nome do Partido, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, por aquela história de o
Presidente ter dito que a ética do PT seria roubar.
Muito bem. Aí, quem olha diz: “Poxa, processou
mesmo”.
Augusto Nunes faz a dissecação: processou por
difamação e não por calúnia. É uma minúcia técnica.
Por quê? Porque por difamação a lei não permite ao
acusado, ao processado – portanto, ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso –, requerer a chamada
exceção da verdade. Por calúnia, ele poderia fazê-lo
e anexar toda a documentação que comprova a corrupção desse Governo. Então, é aquele processo para
inglês ver. É para que se deixe passar dois anos, não
acontecer nada nesse tempo, prescrever, ﬁcar morrendo de dizer que processou, mas não ter interesse em
que dê em alguma coisa.
Estou, então, sugerindo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso que cobre dele a ampliação do
processo para calúnia também, e que, em qualquer
circunstância, encaminhe aos tribunais tudo o que está
sendo apurado nessas CPMIs: recortes de jornal, documentos, tudo! Mande um caminhão de coisas para
provar aquilo que qualquer cego político percebe: que
é o fato inelutável de que há corrupção, e muita, neste
Governo, sim!
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
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 (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Mesa dará o encaminhamento regimental aos pedidos de V. Exª
Volto a palavra, pelo tempo necessário à sua exposição, ao nobre Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sra.s e Srs.
Senadores, desde a posse de Alfredo Nascimento no
comando do Ministério dos Transportes, há dois anos,
o Ministério vem desenvolvendo um amplo programa
de investimentos setoriais que faz parte do Projeto Piloto de Investimentos – PPI, que prevê a construção,
adequação e recuperação dos cinqüenta e quatro mil
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quilômetros sob responsabilidade do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transporte, o Dnit.
A execução deste programa de investimentos
só se tornou possível graças ao ambiente político favorável, à estabilidade ﬁscal e também aos recursos
adicionais decorrentes da Contribuição de Intervenção
do Domínio Econômico – CIDE.
A partir desse esforço do Ministro Nascimentos,
os recursos para investimentos no DNIT passaram de
R$2 bilhões, em 2003, para R$6 bilhões, no ano passado. Essa mudança de cenário permitiu alavancar
programas de investimentos que visam a assegurar a
integridade física e as condições de trafegabilidade e
segurança das rodovias incluídas no Plano Nacional

498

06318

Sexta-feira 24

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de Viação – PNV –, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Estradas.
Entre esses projetos, destaca-se o Programa
Emergencial de Trafegabilidade e Segurança das Estradas, que prevê a manutenção e recuperação de vinte
e três mil quilômetros que se encontram em situação
precária, dos quais seis mil quilômetros em situação
crítica, e que tiveram que merecer um “tratamento de
choque”, até com dispensa de licitação.
Iniciado há pouco mais de um mês, o Programa
Emergencial vem promovendo 600 frentes de trabalho
em todo o País, o que tem permitido mudar o quadro
desolador de sete mil quilômetros da malha rodoviária federal. Neste total, estão incluídos outros três
mil quilômetros, que haviam sido transferidos para o
controle dos Estados ainda no Governo anterior, em
2002, quando também foram repassados R$1,8 bilhão
para o serviço de conservação dessas rodovias, o que
acabou não se realizando.
Como se vê, apesar do caráter emergencial, este
Programa, que conta com recursos extraordinários
de R$440 milhões, faz parte de um amplo projeto de
investimentos setoriais do Ministério dos Transportes
para a melhoria e modernização da infra-estrutura de
transporte do País, algo que não ocorria há20 anos.
Na Região Norte, minha região, por exemplo,
o Dnit vem priorizando as obras de recuperação da
malha rodoviária amazônica, além de outras obras de
infra-estrutura de transportes.
Em Rondônia, estão sendo investidos R$20,5
milhões em obras de adequação da BR–364, com
a duplicação do trecho entre Candeias do Jamari* e
Porto Velho, obra importante que vai diminuir, e muito,
os acidentes naquela rodovia. Da mesma forma, com
verbas conseguidas por este Senador que vos fala e
por outros membros da Bancada, estamos alargando
a BR-364 em outras cidades, como Vilhena, Cacoal,
Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Jaru e, recentemente, na
cidade de Ariquemes. Mais R$30 milhões, aproximadamente, também foram investidos na conservação
de outras rodovias federais do meu Estado. Nos últimos dois anos, nas BRs–429 – rodovia importante do
meu Estado –, 425 e 421, também foram investidos
recursos signiﬁcativos. Ainda na Região Norte, estão
sendo investidos R$88,5 milhões na construção de novos trechos da BR–319, no Estado do Amazonas, que
liga Porto Velho a cidade de Manaus. Além de R$72,5
milhões na construção de trechos da BR–156, no Estado do Amapá e de R$12,3 milhões na construção de
trecho da BR–202, no Estado de Roraima.
Na área de conservação preventiva, o DNIT vem
investindo outros R$40 milhões nas BR –163 e 210, no
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Estado do Pará, além de R$ 10 milhões para a manutenção da BR–230, no Estado do Amazonas.
No Estado do Tocantins, além de obras emergenciais de recuperação da BR–153, estão sendo investidos R$19 milhões em obras de adequação de travessias
urbanas em rodovias federais, R$43,4 milhões investidos na construção de novos trechos da BR–010, além
da previsão de R$50 milhões para a construção das
eclusas de Tucuruí, no Estado do Pará e de Lajeado,
no Estado do Tocantins. Ainda no Pará, Sr. Presidente,
o DNIT está implantando a infra-estrutura portuária do
Município de Marabá, com investimento de R$26 milhões, cujas obras estão sendo executadas a partir de
convênio com a Prefeitura Municipal. Outros R$20,4
milhões foram repassados ao Governo do Amazonas
para obras de ampliação e modernização portuária
nos Municípios de Boca, no Acre, e Itacoatiara, onde
faz a conexão com o porto da capital do meu Estado,
Porto Velho. No ﬁnal do ano passado, o Dnit já havia
ﬁrmado convênio com a Secretaria de Infra-Estrutura
do Amazonas para a execução de mais cinco obras
hidroviárias no Estado, com investimentos superiores
a R$40 milhões. Além destes dois Municípios, serão
beneﬁciados os Portos de Manacapuru, Tabatinga e
Tefé, no Estado de Manaus.
No Estado do Acre, foram investidos, no ano
passado, R$95 milhões, Senador Sibá Machado, o
que permitiu a construção de trechos da BR–364,
que corta também o meu Estado de Rondônia entre
Sena Madureira e Cruzeiro do Sul e entre Assis Brasil
e Rio Branco, além da construção do anel viário em
Rio Branco.
Na BR–317, também em solo acreano, foi concluída a construção da ponte sobre o rio Acre, na
fronteira do Brasil com o Peru, obra inaugurada pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva que facilitará o processo de integração do Brasil com os demais países
fronteiriços, além de permitir aos Estados amazônicos
terem acesso aos portos do Oceano Pacíﬁco quando
for concluída a rodovia no país vizinho, o Peru. Obra
esta, Sr. Presidente que vai integrar o Brasil aos portos
do Oceano Pacíﬁco e vai beneﬁciar Rondônia, Acre,
Amazonas, Mato Grosso, e por que não dizer o Brasil,
com essa chamada Rodovia Transoceânica, iniciada
ainda nos governos passados. Espero que em breve,
estando agora o trecho brasileiro pronto, o Peru possa
executar com rapidez as obras no seu país.
Obras como essas, Sr. Presidente, ajudarão a
reduzir a distância entre os Estados e é contribuição
também para ampliar a competitividade da economia
regional, com a redução dos custos dos transportes e
o conseqüente fortalecimento das oportunidades de
negócio com os países vizinhos.
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Concedo um aparte ao Senador Sibá Machado.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Senador
Valdir Raupp, o nosso Estado do Acre tem tido uma
grande preocupação de contribuir e colaborar com os
demais Estados da nossa região para que possamos
ter um acordo, um entendimento de avançar o mais
rápido possível sobre os investimentos que V. Exª está
relatando: os que já foram realizados e os que estão
em fase de estudos ﬁnais para iniciar a realização. O
que nos chama a atenção – e já tenho feito isso em
várias oportunidades –, na forma tradicional com que
esses investimentos foram feitos, é que sempre são
vistos assim: o Governo central, o Planalto Central,
com o Estado onde ocorrerá determinada atividade.
Citarei exemplos: o caso da energia elétrica. É claro
que os Estados que têm o maior potencial hidráulico
daquela região são Pará e Rondônia. Um pouco menos o Estado do Tocantins. Mas, são Estados que têm
força hidráulica suﬁciente, porque mesmo o Estado do
Amazonas, que tem um grande volume de água, mas
cujas planícies de inundação não permitem fazer barragem da forma tradicional, entra também com aquela reserva de gás que já é do conhecimento público, e
V. Exª tanto defende a construção da interligação Porto Velho-Coari, com o gasoduto. Preocupa-me como
ﬁcam os demais Estados que não têm, por força da
natureza, condições de participar de empreendimentos
desse vulto. Hoje deve estar ocorrendo algum debate
nessa direção, para que haja uma espécie de consórcio dos Estados, de forma que algum tipo de benefício,
mesmo que seja temporário ou permanente, seja distribuído para os demais. Nesse caso, a primeira idéia
que surgiu – no primeiro momento até gostei dela, mas
estou desistindo – foi mexer na política de royalties a
ﬁm de permitir que parte deles pudesse ser distribuída
como compensação para os Estados que deles não
participam. Pela lei atual, só recebe o Município, o Estado do empreendimento e a União – os demais Estados ﬁcam de fora. Pensei até em apresentar uma
proposta a ﬁm de fazer com que uma parte da arrecadação dos royalties fosse distribuída para os Estados
não-membros como um acordo de crescimento unitário daquela região, até mesmo porque vejo que esses
grandes investimentos não geram produção para a
economia local, mas para a economia nacional. Não
vamos transferir a energia elétrica que se imagina daquela região para o nosso consumo, porque não consumiríamos sequer 10% daquela potencialidade. O ﬁm
é exportar mesmo e vender energia elétrica para o
grande consumidor do Nordeste, do Centro-Oeste e
do Sul. Era isso que queríamos. Minha tese é que pudesse haver compensações em diversas óticas, uma
delas para que pudéssemos ter, de alguma forma,
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sustentação ﬁnanceira para a ciência e tecnologia linear para os Estados, a ﬁm de que não ﬁcássemos da
seguinte forma: Manaus é uma capital industrial que,
de certa forma, aponta para um centro tecnológico;
Belém é também uma capital industrial, tecnológica e
cientíﬁca; mas Estados como Rondônia, Acre, Roraima, Amapá e Tocantins, no meu entendimento, não
têm nada prometido para o futuro nessas áreas. Então,
esse era o primeiro tipo de acordo em que poderíamos
pensar: investimento linear combinado, acertado com
todos, para que os demais Estados participem pelo
menos nas áreas de investimento em turismo, ciência
e tecnologia. Segundo – já até apresentei aqui projeto
de lei nesse sentido e sei que vou provocar novamente, no bom sentido, os Estados de Rondônia e do Amazonas –, penso que deveria haver também alguma
compensação territorial, qual seja, baseada no rumo
de desenvolvimento que cada um desses Estados
pensa. Para nós, a economia ﬂorestal é o que nos resta. Não queríamos transformar a nossa cobertura ﬂorestal na agricultura mecanizada ou na pecuária tradicional existente na região, porque as duas, no nosso
entendimento, não nos proporcionariam, no futuro,
competitividade. Plantar arroz no Acre para competir
com o arroz do Rio Grande do Sul, aí nem se comenta. Produzir hortaliças no nosso Estado para competir
com São Paulo, com o Centro-Oeste e outros é algo
impossível de se pensar. Temos de pensar naquilo em
que podemos ser bons, e podemos ser bons na economia ﬂorestal. Portanto, para nós, uma compensação
territorial com cobertura ﬂorestal primária nos interessa, e muito. E, por último, a história do corredor biológico e, é claro, as bacias hidrográﬁcas. Nesse caso,
pensar um território e, ao falar nisso estou tocando em
um vespeiro, tanto é que aquela querela entre a linha
Cunha Gomes, que é a divisa entre o Estado do Acre
e o do Amazonas, levou quase um século para ser
concluída pelo Supremo Tribunal Federal. E aquela
situação da Ponta do Abunã, que é a divisa entre o
Acre e Rondônia, levou em torno de vinte anos para
poder ser concluída também pelo Supremo Tribunal
Federal. Acho que poderíamos pensar também nestes
tipos de compensação: territorial e cientíﬁco-tecnológica. Aí, faríamos um amarramento. Sei que, para o
Estado de Rondônia, colocar uma central térmica de
energia elétrica baseada no gás de Coari é pensar no
futuro do Estado e do conjunto da região. Interligar a
rede de Rondônia com o Estado do Mato Grosso, para
a qual faltam pouco mais de duzentos quilômetros,
também é pensar no futuro. Pelo que me garantiu o
Ministro Silas Rondeau, que na época ainda era Presidente da Eletronorte, essa obra já estava, inclusive,
em execução. V. Exª pode até conﬁrmar ou não. Depois,
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imagino ainda outra interligação. Há também aquela
pensada na matriz do Ministério, que é interligar Tucuruí e a possível nova usina do Xingu, colocando um
linhão até a cidade de Manaus. Então, Manaus teria
duas vertentes de energia: a energia elétrica hidráulica, que é de Tucuruí; depois, a de Belo Monte e, em
seguida, a do gasoduto que sai de Coari, que abasteceria a cidade. Portanto, o futuro da cidade de Manaus
e do seu parque industrial, a Zona Franca como um
todo, estaria resolvido para, pelo menos, mais um século. Tiraria uma rede de interligação de Manaus para
Boa Vista e da região de Tucuruí para Belém, que acho
que já está colocado, e Macapá. Aquela região estaria
toda colocada. Para Rondônia, que já tem o linhão de
interligação com o Estado do Acre, e agora o Ministério de Minas e Energia vai interligar as principais cidades do Estado com a capital, e a central de produção
de energia, é claro, seria Porto Velho e não mais Rio
Branco. Portanto, nessa ﬁlosoﬁa toda, de pensar o País
no futuro, penso que seria uma tremenda perda de
tempo de nossa parte ﬁcarmos tratando de Estado
para Estado uma situação desse tamanho. E ﬁca aqui
o apelo de um sonhador do Estado do Acre: que possamos nos harmonizar. Portanto, eu diria o seguinte:
isso aqui está acima da luta política que vai ocorrer
agora em outubro. Está acima disso. E eu queria saber
se é possível, nas candidaturas que se propuserem
nesses Estados da Amazônia para esse processo de
outubro, tirarmos uma carta de compromisso de que
uma idéia como essa pudesse ser avançada independentemente de quem possa vir a ser eleito. Mas é claro que cada cabeça é um universo, e só Deus sabe o
que pode ocorrer. Mas ﬁca aqui este apelo e o apoio
a V. Exª em toda essa demanda pela qual tem lutado
aqui, da tribuna do Senado Federal. Sou testemunha
disso. Quero me irmanar a V. Exª para que possamos,
digamos assim, pregar isso com mais rigor, com mais
presença. Desculpe-me, mas já que hoje a tarde é ilimitada, levei esse sonho uma vez. Conversei sobre
isso com o Governador do Acre, Jorge Viana, com os
secretários da área de planejamento, com o Governador do Amazonas, Eduardo Braga, e mais o pessoal
da equipe de Governo que lida com isso. Conversei na
época em que o Governador era Flamarion Portela
sobre essa situação e iniciei uma conversa com Simão
Jatene, do Estado do Pará. Mas quem sou eu para
falar de uma situação como essa sozinho, se não virar
um entendimento de mais pessoas? Mas ﬁca aqui o
convencimento de uma pessoa que acha que pensando a macroestratégia da região, o seu futuro, a interligação com o Pacíﬁco, com os dois países vizinhos,
Bolívia e Peru... Sei que essa saída da BR-317, a ponte sobre o rio Acre, no Estado do Acre, não é a reden-
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ção da economia do Brasil. Pelo contrário, pode ser a
redenção da economia do Acre e de Rondônia. Mas
isso é muito importante e muito pulsante para os nossos dois Estados. E podemos ser, no meu entendimento, preservando a cobertura ﬂorestal do Estado do
Amazonas, os grandes fornecedores de matéria de
primeira necessidade para, quem sabe, fazer uma boa
troca com material industrializado, porque Manaus não
pode mais pensar em competir com aquilo. Era isso
que eu queria dizer a V. Exª, aproveitando este momento. Estou apresentando um projeto. Sei que vou
apanhar muito, como cachorro em porta de açougue,
com essa idéia, mas a minha vontade era a de provocar o Estado do Amazonas e o Estado de Rondônia
para que possamos fazer um remanejamento territorial.
Esta é a única parte que cabe ao Acre como o seu
grande investimento de futuro na sua economia.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado,
Senador Sibá Machado. Eu faria apenas uma ressalva. Muitas das propostas que V. Exª colocou na mesa
poderão ser acatadas. Todavia, respondendo primeiro,
a linha de Ji-Paraná a Jauru do Mato Grosso já teve
início, com o primeiro trecho de Ji-Paraná–Vilhena, que
está em execução; o trecho de Vilhena–Jauru, que são
mais 500 quilômetros, deve ﬁcar para o próximo ano.
Então, essa obra já está interligando Rondônia com
o resto do País. Vamos deixar de ser sistema isolado.
E tendo em vista que o Acre está interligado a Rondônia, já com o linhão de Porto Velho a Rio Branco, o
Acre ﬁcaria também interligado ao sistema nacional de
energia elétrica, sem ter mais aqueles sobressaltos por
racionamentos. A não ser que o Brasil venha a sofrer
um novo apagão – e estamos trabalhando para que
isso não aconteça.
Quanto às outras propostas, Senador Sibá Machado, como a das usinas do Madeira, já que vão impactar uma região – é claro que toda a represa causa impacto, mas essa não é grande e vai impactar o
menor espaço possível de alagamento, gerando sete
mil megawatts –, acredito que se pode fazer consórcios com o Acre, com o Estado do Amazonas, tendo
em vista que são duas usinas, podendo ser três, de
grande porte no rio Madeira: Girau, Santo Antônio e
Cachoeira Esperança, já na divisa com a Bolívia, e
que possibilitará a navegabilidade do rio Madeira, do
rio Guaporé, do rio Mamoré, do rio Beni, dando saída
à Bolívia, nesses mais de 100 anos de dívida do Brasil com a Bolívia, para os portos do Oceano Atlântico,
por meio do rio Madeira, tendo em vista que a ferrovia
Madeira-Mamoré foi totalmente desativada, ela que
dava, no passado, essa saída à Bolívia.
O gasoduto Urucu/Porto Velho, obra que tanto
tenho defendido aqui – e espero que a licença ambien-
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tal deﬁnitiva para o início dessa obra saia ainda este
ano –, vai sair do Estado do Amazonas, perto do Acre.
Também se poderia fazer esse consórcio por intermédio dos Estados, já que a energia gerada pelo gás vai
abastecer também o Estado do Acre, que vai perder
ICMS do diesel que é queimado nas usinas térmicas
do Estado do Acre. Tudo isso eu acho perfeitamente
possível no aspecto tecnológico, cientíﬁco. Esses consórcios deverão acontecer.
Só discordo da compensação territorial, que considero muito complicado. Fui governador do meu Estado
e brigamos pela Ponta do Abunã porque entendíamos
que era de Rondônia. Ela foi passada, pelo Supremo
Tribunal Federal, para o Estado de Rondônia.
Vejo aqui, na tribuna de honra, um Vereador de
Porto Velho, da minha capital, o Vereador Ramiro, que,
com certeza, já que aquela região pertence a Porto Velho, não vai aceitar que Rondônia ou que Porto Velho
abra mão daquele pedaço de terra. Se bem, Mão Santa, que o Acre tem uma tradição muito forte de brigar
por terras. Na época do Plácido de Castro, ele entrou
no território boliviano. O Estado do Acre foi formado
quase todo por terras bolivianas, não é Senador Sibá?
Essa tradição o Acre tem, qual seja, a de brigar por
mais espaço, por mais terra. Temos de nos precaver,
Senador Arthur Virgílio, porque, senão, o Estado do
Acre vai tomar um pouco de Rondônia, do Amazonas
e talvez até um pouco da Bolívia.
Pois não, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Valdir
Raupp, somos do mesmo Partido e tivemos uma convivência muito grande quando governamos os nossos
Estados. Quero externar aqui que a imagem de V. Exª
chegou como a de um extraordinário Prefeito, que realizou a construção de muitas estradas. Mas, quando
Governador do Estado, vi a preocupação de V. Exª
com o fenômeno energético, ou seja, a deﬁciência de
energia no Estado de V. Exª, notadamente na capital
Porto Velho. Vi a luta e o reconhecimento da região, não
na sua. A Companhia Energética do Piauí, a Cepisa,
de repente, deu a V. Exª, como reconhecimento dos
que desenvolvem a energia no País, uma outorga. Na
oportunidade, tive o prazer de mostrar a V. Exª o Delta,
com o qual agora Lula ﬁcou encantado.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado, Senador Mão Santa.
Ainda para concluir essa parte das compensações, Senador Arthur Virgílio, tenho um sonho muito
acalantado: o de dividir o pólo industrial de Manaus
entre as quatro capitais da Amazônia ocidental: Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista. Tenho inveja
daquelas 400 indústrias do pólo industrial de Manaus,
que não podem ser divididas com as capitais da Ama-
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zônia Ocidental. Porto Velho é uma capital pobre, e
tenho dito que se tivéssemos apenas 10% das indústrias de Manaus para gerar emprego em Porto Velho,
eu já ﬁcaria tremendamente satisfeito
Pois não, Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Valdir Raupp, preﬁro fazer uma outra proposta: deixamos aquelas 400 indústrias lá e arranjamos outras
400 indústrias para cada uma das capitais da Amazônia Ocidental e mais Amapá. Aí ﬁcamos com duas
mil no conjunto.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Confesso
que penso que o Governo brasileiro tinha que autorizar, pelo menos para aqueles Estados mais distantes
e mais carentes, não talvez um pólo do tamanho do de
Manaus, mas talvez um até com menos incentivo, desde
que fosse suﬁciente para que pudéssemos atrair pelo
menos umas 20, 30 indústrias; não queremos as 400
do Pólo Industrial de Manaus. Se fossem 30 indústrias
para Rondônia, para Porto Velho, os 20, 30, 40 mil desempregados que lá existem poderiam conseguir um
emprego e sustentar melhor suas famílias.
Quanto a isso, podemos trabalhar. Já tivemos o
projeto do Presidente Sarney, que depois foi mutilado, vetado. Mas, quem sabe um dia possamos ainda
aprovar um projeto que proporcione a ida de indústrias
para Porto Velho, para Rio Branco, para Boa Vista, para
nossas capitais pobres lá do Amazonas.
Pois não, Senador Sibá Machado.
O Sr. Sibá Machado (Bloco/PT – AC) – Ainda
dentro da proposta das compensações, parece que
começamos a encontrar um caminho aqui. Eu queria que realmente pudéssemos avaliar que tipo de
compensação seria feita. Estamos falando aqui em
tom de, digamos assim, extrema amizade, mas talvez
uma coisa que nos chamasse a atenção mesmo para
o futuro daquela região. O convencimento que trago é:
se pudéssemos pensar mesmo: a expansão industrial
da região vai para onde? Em que direção? Podemos
pensar novas indústrias, novas atividades industriais
que não estão lá no Pólo de Manaus? Ou ainda: a
expansão do Pólo de Manaus, em determinados momentos, poderia ser descentralizado e feito em outro
lugar? A indústria que está lá entende desta forma?
Ou coisa parecida. Ainda insisto que poderíamos fazer o seguinte: veja que Rondônia, Amazonas e Pará
já estão centralizando grandes decisões. No Pará, a
mineração, a própria matriz ﬂorestal – investimento ﬂorestal –, a agricultura, as usinas hidrelétricas; o Estado
do Amazonas tem o Pólo de Manaus, tem um turismo
também muito forte, tem a possibilidade do gasoduto,
a venda do fornecimento de alta quantidade de energia elétrica; e Rondônia tem duas hidrelétricas mais
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uma térmica de gás, sem pensar ainda que pode ter
um dinamismo maior na agricultura e até mesmo no
turismo. Vamos olhar agora Acre, Roraima e Amapá.
Na nossa sugestão, o Estado do Acre se sentiria muito bem se pudesse ter acesso a uma das hidrovias,
que será, com certeza, no futuro, uma grande hidrovia,
pulsante, com direito a participar da margem do rio.
Então, para o Acre seria muito, mas muito importante
para o seu futuro, no próximo século, ter acesso ao rio
Madeira, tendo em vista que o rio Purus, em virtude da
forma da ocupação, assoreou, perdeu capacidade de
carga. Subiam grandes barcos até Rio Branco, hoje é
impossível; não chegam mais nem em Boca do Acre,
porque o rio não permite mais. Então, se pensarmos em
cargas, em um transporte de carga maior, não temos
os grandes acessos, e a rodovia encarece demais. No
meu entendimento, o País tem de caminhar para outros
tipos de via de transporte. Não poderemos ser competitivos se insistirmos em que o transporte tem de ser
feito na carroceria de caminhões. Continuo pensando
que algumas cargas têm de aproveitar o rio. Leva-se
a carga até um ponto, um porto, e, quem sabe, uma
ferrovia transporte uma capacidade de carga maior, a
ﬁm de que tenhamos acesso às grandes exportações.
É disso que precisamos. E ﬁca aqui o registro de um
“cabra” que, porque leu algumas páginas da geograﬁa
amazônica, sonha com isso. De nossa parte, é uma
provocação sadia no sentido de que iniciemos esse processo de intercambio de negociações coletivas sobre
os grandes investimentos na região amazônica.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Desde
que haja um grande esforço e bom senso, nada é impossível, Senador Sibá Machado.
Agradeço a generosidade da nobre Presidente,
a Senadora Heloísa Helena, e já caminho para o encerramento do meu pronunciamento.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – V. Exª pode ﬁcar à vontade para usar o tempo
necessário ao seu pronunciamento, tenha certeza.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado,
Senadora. Sei que V. Exª tem um grande coração.
Ainda, na área de transportes, a alocação de
mais recursos permitiu ao Ministério retomar importantes projetos de melhoria da infra-estrutura em todo
o País, como a duplicação da BR-101 Nordeste, que
prevê investimentos de R$1,5 bilhão, numa extensão
de 336 km, entre os Municípios de Palmares, em Pernambuco, e Natal, no Rio Grande do Norte.
Na BR-101, não tenho aqui os dados e os valores, mas é um trecho de aproximadamente 600 km,
que liga Palhoça, próxima a Florianópolis, à cidade de
Osório, no Rio Grande do Sul, integrando a duplicação
de Curitiba até Porto Alegre.
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Na Região Centro-Oeste, o Programa de Adequação promove a duplicação da BR-153, nos trechos
entre Anápolis (GO) e Brasília (DF) e entre Goiânia e
Itumbiara, no sul de Goiás, além de obras de recuperação de trechos nos Estados de Tocantins, São Paulo
e Paraná. Em Mato Grosso, o Dnit executa obras de
recuperação da BR-070.
Merece destaque, também, o programa de modernização dos portos marítimos e ﬂuviais sob responsabilidade do Dnit, a partir da priorização de investimentos para a melhoria da trafegabilidade dos 5.745
quilômetros de hidrovias, visando particularmente à
integração regional e à inclusão social das populações
ribeirinhas, em especial na região amazônica.
Nesse sentido, além dos recursos para a implantação de infra-estrutura portuária, o Dnit resolveu
também aplicar R$28,7 milhões para manutenção de
administração do patrimônio hidroviário.
Entendo que, ao fortalecer esse sistema portuário
e o modal hidroviário, o Ministério dos Transportes dá
um novo impulso ao processo de integração do Norte
com as demais regiões do País, além de fortalecer a
economia e o desenvolvimento regional. Assim, amplia as oportunidades de geração de renda para as
populações ribeirinhas, em especial as que vivem nos
Municípios mais isolados da Região Norte.
Os dirigentes do Dnit têm consciência da importância da melhoria da infra-estrutura de transportes para o desenvolvimento nacional e o crescimento
econômico do País. Por isso mesmo, eles têm procurado fortalecer o papel daquele órgão como agente
operador e empreendedor, perseguindo a excelência
dos serviços prestados e a transparência na contratação de obras.
Nesse sentido, eles têm buscado uma maior parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), e a
Controladoria-Geral da União (CGU), na ﬁscalização
externa das obras, em especial do Programa Emergencial de Trafegabilidade, que vem sendo executado
com o estrito acompanhamento dos órgãos de controle
interno e externo da União.
O Dnit tem procurado fortalecer até mesmo os
órgãos de controle interno da autarquia para ajudar
na ﬁscalização da qualidade dos serviços prestados
pelas empresas contratadas. Nesse sentido, chegou
a instituir o sistema de auditoria prévia como condição
preliminar para aprovação e pagamento dos serviços
prestados.
Como se não bastasse, o órgão vem exigindo,
igualmente, parecer técnico do Instituto de Pesquisas
Rodoviárias do Dnit sobre a qualidade dos serviços de
adequação e recuperação das rodovias.
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Com a adoção dessas providências, os dirigentes
do órgão acreditam estar inaugurando uma nova fase
na proﬁssionalização dos serviços de forma a fazer
com que o Dnit reconquiste a conﬁança da sociedade
brasileira na capacidade técnica e proﬁssional de seu
pessoal, capacidade esta que já foi referência nacional
e internacional, no passado.
Nesta oportunidade, quero parabenizar o Ministro
Alfredo Nascimento, bem como os dirigentes do Dnit,
na pessoa do Diretor-Geral, Mauro Barbosa, pela capacidade e proﬁssionalismo com que vêm superando os gargalos da infra-estrutura de transportes que
limitam a capacidade produtiva do País e o desenvolvimento nacional.
Sra. Presidente, eram essas as minhas palavras.
Agradeço, mais uma vez, pela generosidade com
o tempo. Agradeço também aos nobres Senadores
que me apartearam e cujos apartes faço incorporar
ao meu pronunciamento.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o
Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pela Sra. Heloísa Helena.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Agradeço a V. Exª e concedo a palavra ao Senador Pedro Simon pelo tempo que entender necessário para o seu pronunciamento.
O Senador Arthur Virgílio havia solicitado a palavra pela ordem. V. Exª vai manter a solicitação?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem
dúvida, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Tem a palavra V. Exª, antes do Senador Pedro Simon.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente,
encaminho à Mesa dois curtos pronunciamentos, um
deles comentando declaração do Senhor Presidente
da República de que faz campanha 365 dias por ano
e que a compreensão das coisas feitas pelo Governo
estaria nas ruas.
Eu quero dizer que não é bem assim. Chega às
ruas a compreensão do que o Governo faz, mas não
está nas ruas. Porque chega nas ruas o quê? O que
está sendo investigado pelas CPIs, o que está sendo
investigado por tudo o que sabemos de “mensalismo”
e de corrupção neste Governo.
O segundo pronunciamento é sobre essas viagens, sobre essas falas, que parecem mais certas
ﬂatulências políticas, dizendo o Presidente – e aí eu
quero, sim, agradecer – que o PSDB está parecendo
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o PT dos anos 80. Aí eu quero entender como elogio.
Eu gostaria muito que o meu Partido se transformasse no PT dos anos 80: longe de corrupção, longe de
“mensalismo”, longe de ﬁsiologia. Entendo isso como
elogio e quero dizer a ele que não é a comparação
com a política que o PT fazia, mas com a imagem que
tinha. É essa que sonho projetar mesmo para dentro
do meu Partido. Essa outra parte eu agradeço, e digo
que tudo o que não quero é que o meu Partido se pareça com o PT de hoje e, muito menos, com o Governo que ele faz.
Obrigado, Sra. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Sra.s e
Srs. Senadores, o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva agora já
não é apenas o Presidente do Brasil. É réu confesso
de infrações ao Código Eleitoral.
Ele confessou publicamente ontem em Parnaíba (PI) que usa a máquina do Estado brasileiro para
a campanha de sua pretensa eleição não apenas
nesta fase.
Não. Não é apenas neste ano eleitoral.
Ele aﬁrmou que faz isso o tempo todo, 365 dias
por ano, principalmente nas ruas, que, a seu ver, é ali
“que está a compreensão (sic) das coisas feitas (sic)
pelo Governo.”
Compreensão? Que compreensão? Coisas feitas
pelo Governo? Que coisas feitas?
Vou traduzir.
Em primeiro lugar, as “coisas feitas” pelo Governo
não estão nas ruas. Chegam lá. Mas, antes, passaram
pelas investigações ainda em curso nas CPIs e CPMIs
do Congresso Nacional.
A “compreensão”, citada pelo transgressor Presidente, ele não percebe, é claro. Suas viagens aerolulescas são enfeitadas, supercarnavalescas e regadas
ao exotismo, para não dizer ao ridículo, chegam a ser
quase um espetáculo folclórico e isso atrai gente. É
só o que Lula vê.
O que ele não vê é o que ocorre quando cessa
o aparato armado com dinheiro do povo. Há como
que uma voz unânime de condenação ao Presidente
Turista.
Lula talvez tenha alguma vaga informação sobre
o que o povo pensa desses seus abusos, passíveis de
incriminação judicial. Quando não são vaias, como no
show do Bono, do U-2, são queixas do povo.
Pois bem, já dito pelo próprio que Lula prevarica
ao se tornar o primeiro Presidente-Candidato eterno,
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“o tempo todo”. No noticiário de hoje há um bom resumo. Leio o resumo:
“Saiba Mais
Em tese, Justiça pode punir Lula por
inaugurações
Da Sucursal de Brasília
Mesmo negando que sejam candidatos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e
os governadores que pretendem concorrer à
reeleição neste ano estão sujeitos, em tese,
aos artigos da Lei Eleitoral que proíbem o uso
da máquina administrativa em campanha. Entretanto, eles têm a favor a falta de tradição da
Justiça Eleitoral em condenar candidatos que
permaneçam no cargo durante o período eleitoral e praticam abusos. A reeleição foi instituída em 1997 e dispensou a desincompatibilização, exigida na disputa a outros cargos. Até
hoje, apenas dois governadores já tiveram o
mandato cassado por abusos: Mão Santa, do
Piauí, reeleito em 1998, e Flamarion Portela,
de Roraima, que se reelegeu em 2002. A Lei
Eleitoral proíbe, por exemplo, a distribuição de
bens e serviços sociais.”
Ainda sobre o Presidente-turista, leio no noticiário
de hoje que ele ontem levantou-se às 5h40min, para
um mergulho na praia deserta de Lagoa Doce, no maravilhoso litoral do Piauí.
Só assim, longe do povo, ele evita as vaias.
Acho que as águas do Piauí ﬁzeram bem ao Presidente, que reconheceu ter saído do mar de alma lavada. Só lavada. A consciência ainda está pesada.
Nada como água do mar para retemperar as
energias. Ele saiu da água e começou a dirigir gracejos ao PSDB, agora uma nova distração dele. E disse:
“Pelo que estou lendo, o PSDB parece um pouco o
PT dos anos 80.”
Ele fez essa comparação a propósito dos entendimentos para a escolha do candidato tucano que
disputará a Presidência.
De fato, Presidente. O PSDB parece mesmo o PT
dos anos 80: honrado e cheio de espírito público. Em
nada parecido com o PT do 3º Milênio, este novo PT,
que “veste a capa de mensaleiro, aparelhador e que se
transformou na espinha dorsal do mais escandaloso
esquema de corrupção que esta República já viu.”
O segundo assunto que trago à tribuna, Sr. Presidente, Sra.s e Srs. Senadores, é que o noticiário dos
jornais, tão rápido quanto as aeroluladas, informa que
o Presidente Lula, em sua mais recente perambulagem
ao Nordeste, mandou um recado para o PSDB. Ele
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pede tempo e diz que é para governar. Não é. É para
continuar sua atual predileção, que é piruetar.
O País comemora este ano o cinqüentenário da
obra clássica de Guimarães Rosa, Grande Sertão:
Veredas. O consagrado autor, em Sagarana, traz
uma frase apropriada para essa fase lulista de piruetação: “piruetava, com risco de cair, conforme dava
todos os vivas.”
Haja vivas! É o retrato do Presidente que temos.
O Presidente que usa e abusa do dinheiro público para
fazer sua campanha de pretensa reeleição.
Já não é Guimarães. Nem sou eu a dizer. Passo
a palavra à imprensa, hoje uma força superior e vigilante a denunciar desmandos petistas: Diz o jornal O
Estado de S. Paulo:
“Já dura há tanto tempo o itinerante carnaval reeleitoral do presidente Lula que, à primeira vista, pouco haveria a acrescentar aos
desﬁles programados para esta semana de
baixos teores produtivos que antecede a celebração brasileira por excelência.”
É esse carnavalesco que vem desavergonhadamente e “pede tempo” para governar. E mais, anuncia
que tem muita coisa boa para acontecer para o povo
brasileiro.
Tempo, Presidente, que tempo? Todo o tempo
já lhe foi dado. Lembra-se de que tudo começou há
três anos? Foi-lhe dada posse para que o Governo
governasse.
Se não bastasse o malogro de seu pretenso modelo administrativo, achincalhou a “elite” e disse, no
Nordeste, que seu Governo está fazendo História.
Em primeiro lugar, elite é o próprio Governo, ao
menos uma parte da elite é composta pelo Presidente,
pelos Ministros, pelas autoridades setoriais e outros.
Elite, Presidente, é, pela deﬁnição do Aurélio, “o
que há de melhor numa sociedade.” E vocês não vivem
cantando loas, dizendo que são os melhores?
Portanto, corrija seu fraco vernáculo e saiba que,
ao contrário do que está em seu cansativo e monótono discurso, não são aqueles que o antecederam no
Palácio do Planalto.
Como é Carnaval e Lula segue piruetando em sua
cômica e itinerante encenação carnavalesca reeleitoral,
não custa lembrar a marchinha de um velho Carnaval,
a famosa história da maçã.
“A história da maçã é pura fantasia.” A que Lula
diz estar escrevendo também. Também e principalmente. Pura fantasia.
Hoje, é preciso dizer com todas as letras, o Brasil
tem um arremedo de Presidente, que o editorial que
acabo de mencionar denuncia como praticante de cri-
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me eleitoral. Assim está escrito: “Seria patético se não
fosse um despudor – e um crime eleitoral impune.”
O jornal refere-se ao itinerante carnaval reeleitoral de Lula.
Só falta ele se vestir de pierrô e sair por aí, para
continuar a fazer o de que mais gosta: ﬂanar. E o carnaval carioca que se cuide, está ameaçado de perder
o brilho diante da pré-estréia de Lula.
Leio mais, bem a propósito: “pouco haveria a
acrescentar aos desﬁles programados para esta semana de baixos teores produtivos que antecede a celebração brasileira por excelência.”
E agora? Vai o Berzoini processar o jornal?
Os petistas são cheios de falso pudor. Tudo ﬁngimento. E, a qualquer observação sobre a conduta
do Governo e do PT, o que é normal, legítimo e constitucional na nossa democracia, lá vêm eles com sete
pedras, anunciando mil e um processos.
Processe o povo, Berzoini! É só ouvir o que falam nas ruas, em todo lugar, até em shows como o
do Bono, em que, a uma mera citação do nome Lula,
desce vaia!
Processe o povo, Berzoini!
Ainda há pouco, pelo rádio, ouvi a opinião popular
sobre a falta de autoridade do Governo diante da crescente majoração do preço do álcool-combustível.
Diz lá o cidadão de Mandaguari, no Paraná:
“O Governo faz acordo com usineiros,
eles não dão bola e o Governo ﬁca sem ação.
Aliás, não completamente. Arranja um jeito de
diminuir o percentual do álcool na gasolina e
a gasolina vai subir de preço.”
Quem paga o pato? O povo, é claro.
Claro que o Governo não tem autoridade. Mas para
nada. Não apenas para a questão dos combustíveis. Ele
prefere piruetar no itinerante carnaval reeleitoral.
Governo sem autoridade acaba se esborrachando, mais cedo ou mais tarde. Esse que aí está, pega
o dinheiro do povo e joga pela janela, em pretensos
programas sociais ou de obras.
O editorial de hoje da Folha de S.Paulo adverte:
“A Tática do despiste
O aumento maior do salário mínimo, a
operação tapa-buracos nas estradas, o subsídio à contratação de empregados domésticos,
a corrida para espalhar “farmácias populares”.
A máquina reeleitoral do presidente da República funciona a pleno vapor. Sua estratégia
reúne a receita usual dos políticos em sua
condição - acumular a toque de caixa “realizações” para exibir na campanha – é a tática
do despiste.”

Sexta-feira 24

505

06325

Bem na linha do pensamento do povo, que tem
diante de si o Brasil de verdade e não o Brasil de mentirinha de Lula, o jornal mostra o despudor do Presidente, que avança ﬁrme no dinheiro público para se
autopromover e até faz comparações esdrúxulas do
seu malfadado Governo com os anteriores. Mente!
Mente, sim!
A análise do editorial é serena, sem fantasias, e
aponta muitos dos desmandos, roubos e contradições
que ocorreram à sombra do Governo.
E conclui:
“Por mais que a propaganda governista tente evitar, o eleitor será instado a reﬂetir
sobre esses fatos antes de decidir em quem
votar para presidente. E é bom para o amadurecimento democrático que assim seja.”
Dir-se-ia que, com esse jogo de itinerante carnaval
reeleitoral, a democracia corre algum risco, no mínimo
o de se apequenar, nivelando-se no mesmo parâmetro
medíocre de Lula e seu Governo petista.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-Sol
– AL) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon,
pelo tempo que entender necessário para o seu pronunciamento.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem revisão do orador.) – O problema do Senador é ser o PT
dos anos 80 no Governo, porque ser PT dos anos 80
é fácil na Oposição. Até o PSDB, agora, está sendo
meio PT dos anos 80 na Oposição. O importante é no
Governo. Ser o PT dos anos 80 no Governo é o que
eu gostaria que o PMDB e o PSDB também fossem.
Mas parece que não é fácil.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Com a palavra V. Exª, Senador Pedro Simon,
pelo tempo que entender necessário.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
está se acostumando com a Presidência, Senadora
Heloísa Helena.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Alta periculosidade para alguns poucos do
País se chegasse à outra Presidência. Muito boa para
o País.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – A informação que tenho é de que a opinião pública está
se acostumando com V. Exª na Presidência e está
achando que o Senador Renan deve fazer uma longa
viagem, inclusive pelo exterior. Seria interessante, até
para nós do PMDB. Que bom se o Senador Renan ﬁcasse pelo exterior até a realização da prévia. Seria
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muito bom que levasse o prestígio do Partido e do
Congresso Nacional a outros cantos do mundo. Olha,
essa é uma missão que o Senador Renan poderia fazer; acho que teria o aplauso geral da Nação. V. Ex.ª
não acha, Senador Mão Santa? Que tal o Senador
Renan percorrer o mundo até o dia 19 de março? O
PMDB agradeceria.
Temos grandes jornalistas, com colunas importantes, que falam do dia-a-dia da Nação. Eu sou admirador de vários deles. Mas confesso que a coluna de
ontem do jornalista Clóvis Rossi, na Folha de S.Paulo,
me chocou, me machucou, fez com que se reduzisse
a minha autoconﬁança e com que eu visse a Nação
mais cinzenta do que ela é.
Não dá para dizer que o Sr. Clóvis Rossi tenha
feito um artigo derrotista, que tenha querido mexer com
o espírito mau das pessoas, mas já o título é um tanto
forte: “A animalização do país”.
No sóbrio relato de Elvira Lobato, lia-se
ontem, nesta Folha, a história de um Honda
Fit abandonado em uma rua do Rio de Janeiro
“com uma cabeça sobre o capô e os corpos de
dois jovens negros, retalhados a machadadas,
no interior do veículo”.
Prossegue o relato: “A reação dos moradores foi tão chocante como as brutais mutilações. Vários moradores buscaram seus
celulares para fotografar os corpos, e os mais
jovens riram e ﬁzeram troça dos corpos.
Os próprios moradores descreveram a
algazarra à reportagem. ‘Eu gritei: Está nervoso e perdeu a cabeça?’, relatou um motoboy
que pediu para não ser identiﬁcado, enquanto
um estudante admitiu ter rido e feito piada ao
ver que o coração e os intestinos de uma das
vítimas tinham sido retirados e expostos por
seus algozes.
‘Ri porque é engraçado ver um corpo todo
picado’, respondeu o estudante ao ser questionado sobre a causa de sua reação”.
O crime em si já seria uma clara evidência
de que bestas-feras estão à solta e à vontade no país. Mas ainda daria, num esforço de
auto-engano, para dizer que crimes bestiais
ocorrem em todas as partes do mundo.
Mas a reação dos moradores prova que
não se trata de uma perversidade circunstancial
e circunscrita. Não. O país perde, crescentemente, o respeito à vida, a valores básicos, ao
convívio civilizado. O anormal, o patológico, o
bestial, vira normal. “É engraçado”, como diz
o estudante.
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O processo de animalização contamina
a sociedade, a partir do topo, quando o presidente da República diz que seu partido está
desmoralizado, mas vai à festa dos desmoralizados e confraterniza com trambiqueiros confessos. Também deve achar “engraçado”.
Alguma surpresa quando é declarado
inocente o comandante do massacre de 111
pessoas, sob aplausos de parcela da sociedade para quem presos não têm direito à vida?
São bestas-feras, e deve ser “engraçado” matálos. É a lei da selva, no asfalto.
Esse artigo do jornalista Clóvis Rossi chama a
atenção porque mostra, de um lado, o que estamos
sentindo. Realmente esses crimes bestiais estão ocorrendo no mundo inteiro: é mãe matando ﬁlho; são os
ﬁlhos matando os pais. Aqui em Brasília, anos atrás,
jovens estudantes da sociedade incendiaram, num banco de praça, um jovem. Quando lhes perguntaram por
que haviam feito aquilo, disseram que o incendiaram
porque pensaram que era um miserável, não sabiam
que era um índio – pediram desculpas porque não sabiam que era um índio.
Realmente, às vezes parece que a sociedade
está se desorganizando, perdendo as suas referências. Parece que não há mais respeito recíproco, não
há mais regras de convivência para ﬁrmar o que é e
o que deve ser. Ás vezes nos perguntamos onde está
a sociedade familiar, feita na família legalizada ou
na família consolidada, mas uma organização social
onde pai, mãe, ﬁlhos, professores, alunos aprendem
a conviver, a se respeitar, aprendem a viver, crescer,
avançar, a ser gente; aprendem que na vida temos
de caminhar, e caminhar para frente, que nem todas
as madrugadas são cheias de raios de sol, que muitas vezes os trovões, as trovoadas, as tempestades
se abatem sobre nós, mas que a vida é isto: é um dia
depois do outro, é um cair e levantar-se, mas a vida é
a responsabilidade que temos de ser gente.
Nós não somos animais; nós somos criados à
semelhança de Deus, nós temos uma alma, temos
um corpo, temos sensibilidade, nós fomos constituídos para, como irmãos, vivermos e convivermos. O
mundo organizado, a cada dia que passa, com os
seus avanços cientíﬁcos, mostra que a humanidade
tem todas as condições para oferecer uma vida de
paz, de tranqüilidade, com alimento sadio para todos
os seres humanos.
No século retrasado, houve um cientista, Malthus,
que disse que, no mundo, as criaturas morreriam de
fome, porque o crescimento da população se dava em
proporção geométrica, e o dos alimentos, em proporção aritmética. Defendia que o aumento da população
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era tão intenso que não haveria alimentos suﬁcientes
para todos.
Um século depois, isso cai no ridículo. Hoje a teoria de Malthus é desmoralizada e ridicularizada porque a capacidade de produzir alimentos é inﬁnita. A
população pode crescer à vontade, que os alimentos
podem ser multiplicados. Aquilo que antes demandava
milhares de hectares para ser produzido, hoje, com a
biotecnologia, é produzido em alguns hectares.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não, o mundo não
é perverso e não está caindo pelas leis da natureza.
O homem, infelizmente, é que não está tendo capacidade e compreensão suﬁcientes para saber conviver.
Hoje, alguns dizem que ser um homem digno, ser um
homem correto é perder tempo, é até ser um homem
ridículo; a pessoa é até ridicularizada.
Conheço um caso em Porto Alegre. Lá tem um
funcionário público que é exemplar: ele chega ao serviço às 9 horas, senta e ﬁca até o último minuto no seu
trabalho. Se o chefe chega na frente da sua escrivaninha, ele se levanta, ﬁca de pé; quando faltam alguns
elementos, um papel, um grampinho ou coisa que o
valha, ele faz um requerimento, como diz o regulamento. Mas ninguém dá bola. Ele vai lá buscar, e recolhe.
Se ele tem uma dor de dente, tem um enterro, ele faz
um requerimento, e avisa o chefe: “Olha, vou ter que
faltar por causa disso, mas compenso essas horas que
vou faltar, no sábado”. Chega o sábado, e está lá ele,
sozinho; senta ali e ﬁca no sábado trabalhando. Esse é
o cidadão. E esse cidadão é considerado meio biruta.
Ele é gozado, é ridicularizado. Ele é considerado um
cara fora do normal, porque faz o que deve ser feito,
porque faz o que é a sua obrigação.
Na verdade, estamos caminhando para isso, e
esse artigo mostra que é isso. Um crime brutal que nem
esse, em que matam, esfacelam o corpo em centenas
de pedaços, expõem a público, e a população vem
correndo, olhando, dando risada, tirando fotograﬁa,
achando um espetáculo de circo! Mas isso é porque
já se viram cenas que nem essa na novela e no jornal
– e notícias sobre essas questões acontecem todos
os dias –, já viram a polícia e os drogados darem tiros
na favela. E eles assistem àquilo como se não fosse
nada. Então, a vida humana realmente não vale nada!
Então, o respeito realmente não vale nada!
E quem vê a televisão e vê as nossas CPIs; e
quem ouve os depoimentos e o que está acontecendo;
e quem vê a maneira como se brinca com o dinheiro
público, e quem vê o Supremo Tribunal dando licença
para o cidadão vir mentir e poder mentir à vontade,
pois nada lhe acontece, pensa: Onde nós estamos?
Um cidadão pode até mentir, pode dizer o que quiser,
mas receber uma licença do Supremo Tribunal para vir
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mentir e dizer o que quer? Por que, então, o aluno tem
que dizer a verdade para o professor? Por que o ﬁlho
vai ter que dizer a verdade para o pai quando chegar
em casa, se o ladrão, o vigarista, recebe autorização
do Presidente do Tribunal, do relator do Tribunal, para
não dizer a verdade?
Olha, não sei, as manchetes de hoje dizem que
o Presidente Lula faz política 365 dias por ano. Não.
Mentira! Faz campanha 365 dias por ano. Na verdade,
como eu me enganei aqui, pode ser que tenha sido
o que ele pensou. Realmente, um político pode fazer
política 365 dias por ano. Mas política é um longo trabalho. Estamos fazendo política aqui no plenário, estamos fazendo política em nosso gabinete, estamos
fazendo política visitando as bases, estamos fazendo
política elaborando um projeto de lei, estamos fazendo política visitando um Ministério e pedindo algo do
interesse... Fazendo política.
Contudo, fazer campanha é na hora da campanha. Se o Presidente Lula faz campanha 365 por ano...
Agora, neste momento, ele está no Palácio, mas está
fazendo política. Neste momento, ele está despachando, mas está fazendo política; convém que neste momento ele esteja nomeando, mas está fazendo política.
Mas está nomeando para quem? Está gastando para
quem? Está nomeando quem?
A única resposta que se pode dar para uma
aﬁrmativa como essa do Presidente da República é:
ignorância. Sua Excelência diz o que diz, pensou que
era uma coisa e disse outra completamente diferente,
mas ele disse. E aparece. Não é um ﬁm-de-semana.
Ele não gosta de viajar nos ﬁns-de-semana. Ele podia
viajar na sexta-feira, no sábado ou no domingo. Que
pegue o seu avião e vá viajar. Mas ele gosta de viajar
no meio da semana: terça, quarta ou quinta-feira.
E viajou, esteve lá na cidade de V. Exª. Esteve no
Piauí e se banhou nas águas do mar – e V. Exª, Senador Mão Santa, está branquinho, branquinho. Nesse
veraneio, V. Exª não teve tempo de tomar um banho
de mar. Estava lá ele feliz da vida: “Faço política 365
dias por ano”.
Não sei, não vejo nenhum outro país em que, no
ano inteiro, a grande imprensa faça prévia. Qual é o
interesse da Confederação dos Construtores de Estradas – parece que é essa a entidade – de fazer prévia
de dois em dois meses? O que a Confederação dos
Construtores de Estradas tem a ver com isso? Qual
o interesse dela? Saber quem é o vencedor para ver
como vai construir estradas mais baratas? Saber onde
têm que fazer um trabalho mais eﬁcaz os agenciadores
que vão procurar dialogar?
No Brasil é assim: de 15 em 15 dias – e agora
será assim até novembro –, uma agência de publici-
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dade faz uma pesquisa. E isso é em nível nacional.
Imagine você lá na cidade do interior, que só tem um
jornal ou só tem uma rádio, e o dono do jornal ou o
dono da rádio é quem faz a pesquisa! Faz a pesquisa
que ele quer, e publica o que ele quer. Como é que o
“cara” se candidata a prefeito, a vereador ou a deputado naquele lugar?
São essas coisas que estão deteriorando o nosso País. Acho que estamos perdendo os anos mais
importantes da nossa vida. Por quê? Porque se dizia,
desde o ﬁnal do século passado, que este era o século
da China, da Rússia, da Índia e do Brasil. Dizia-se e
se insistia nisso. Muitas pessoas duvidavam e estranhavam: “A China?” A China está lá. “Na Índia morrem
não sei quantos milhões, de fome, por ano. Como a Índia vai se transformar em uma grande nação?” Pois aí
está. A China corre o risco de empatar com os Estados
Unidos daqui a dez anos, sendo que a sua competição é tão diabolicamente intensa que ninguém sabe
como fazer. A China nunca foi um país que gozasse
de grandes liberdades. Não com o comunismo e muito
menos antes do comunismo. A China é um país cujo
regime, cuja força, cuja religião, cuja fórmula de ser é
um homem espiritualizado esperando para ver o que
vai acontecer. E ﬁca, medita, reﬂete. O homem mais
velho na China tem mais valor. O mais velho é mais
respeitado. Então, a China sabe esperar; e, de repente, ela está aí.
Todo mundo ﬁcava imaginando o que aconteceria
com Hong Kong, quando, passados os cem anos de
dominação britânica, Hong Kong voltasse para a China. Que caos seria! Que violência! Que loucura! Mas
estão lá os comunistas da China em um pragmatismo
mais fantástico. Hong Kong é chinês, mas é capitalista.
Um capitalismo adaptado a eles, do jeito deles. Mas
está lá. Até melhor do que antes, porque Hong Kong já
estava ﬁcando de tal maneira espremido que mais de
um milhão de chineses moravam em barcas na bacia,
porque não havia onde construir.
A China agora abriu o continente, e as fábricas
vão se transferir para a China, para o continente da
China. A legislação deles permitiu que fábricas que
estejam em Hong Kong, cuja administração esteja
em Hong Kong, possam vir para a China, possam se
transferir para a China com a legislação social e trabalhista igual a de Hong Kong. E a China está aí: 10%
ao ano de crescimento, e a Índia está indo no mesmo
passo. E por que não o Brasil? O que essa gente tem
mais que o Brasil?
A China tem que importar toda a energia; nós
somos auto-suﬁcientes em petróleo. A China tem que
dar o que comer a um milhão e trezentos milhões de
pessoas; nós temos as maiores reservas de terras
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agricultáveis do mundo inteiro, nós temos as maiores
reservas de água doce do mundo inteiro.
Por que o Brasil está nessa situação? Por que o
Brasil não se dá conta de que a sua vez chegou? Por
isso, eu não perdôo o Governo Lula; aliás, eu já não
perdoava o Governo Fernando Henrique, porque eu
achava que a social-democracia, naquela época em
que o Fernando ganhou, parecia moda no mundo:
na Inglaterra; na Espanha, com Felipe González; na
França, com Mitterrand. Parecia que eles fariam um
governo social-democrata, um governo progressista
semi-socialista.
É verdade que a social-democracia fracassou praticamente no mundo inteiro. Não deu. Mas, no Brasil,
foi pior: fracassou em todos os campos, e foi quando
começou a fracassar na ética.
Olha, eu fui Líder nesta Casa do Governo Itamar
Franco. E podemos mostrar a diferença do que foi o
Governo Itamar Franco e do que foram os governos
que estão aí, para mostrar como começa a degradação
do povo brasileiro e do Governo do Brasil.
Denunciado, o Ministro-Chefe da Casa Civil do Sr.
Itamar foi convocado para depor numa CPI, e a primeira
coisa que o Ministro fez foi pedir demissão. Renunciou
à cheﬁa da Casa Civil e veio depor não como Ministro,
veio depor como cidadão. Só depois que a CPI concluiu
os trabalhos – ele, quando depôs, foi aplaudido de pé
–, nada havendo contra ele, ele voltou ao seu trabalho.
É simples, mas é uma maneira de ser.
O Sr. Waldomiro foi deposto? Não. O Sr. Waldomiro, muito tempo depois, foi demitido a pedido. Ele
pediu para ser demitido, e nenhum inquérito até agora
foi feito contra ele.
Eu me lembro, eu era Líder do Governo, o Presidente do Senado Humberto Lucena me chama. Estava
no seu gabinete o Vice-Presidente – não sei como era
o nome na época – da entidade que cuidava das privatizações do Governo, cujo Presidente era o ﬁlho do
Governador Montoro. Ele disse: “olha, na privatização
tal, está acontecendo isso, mais isso, mais isso. Vão
privatizar na sexta-feira”. “Como é que o senhor está
me dizendo isso agora”? “Não, porque eu disse isso
tudo lá, e não adiantou nada. Eu repeti e insisti, mas
não adiantou nada. Eles vão fazer”. “O senhor bota isso
no papel? O senhor assina”? “Boto”. Ele se levantou,
foi lá, bateu à máquina, assinou e me entregou. Eu fui
ao Presidente Itamar.
No dia seguinte, às nove horas, ele marcou uma
reunião com a companhia de privatização, com o Ministro da Fazenda, com esse cidadão, que era ex-Ministro
do Supremo. Ele foi e fez a exposição. Quando terminou a exposição, deram a explicação. Itamar Franco
bateu na mesa e disse: “Está suspensa a privatização,
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porque vocês não me convenceram. Estou de acordo
com esse senhor. O que ele disse é sério demais”. E
suspendeu a privatização. Pura e simplesmente, suspendeu. Esse é um governo. Essa é uma política.
O Sr. Itamar Franco chega para mim – eu, Líder do Governo – e me pede: “Olha, Simon, eu tenho
um sobrinho, que é ﬁlho do meu irmão, que manteve
o irmão dele médico, que manteve os meus estudos
quando meu pai morreu. Quando meu pai morreu, eu
era jovem. A minha mãe era uma mulher simples, e
esse meu irmão manteve os meus estudos. Agora, o
ﬁlho dele está aqui, e eu preciso arrumar um trabalho para ele. Você não pode botá-lo lá no seu gabinete de Líder”? “Não posso, Itamar”. “Mas por que não
pode”? “Eu não tenho gabinete de Líder”. “Como não
tem gabinete de Líder”? “Eu assumi a Liderança, mas
não instalei o gabinete de Líder. Eu só tenho o meu
gabinete de Senador. O de Líder, eu não tenho”. “Está
bem. Então, por que você não nomeia?” “Eu não nomeio. Eu não nomeio parente nenhum”. E, no Governo
Itamar, não se nomeou parente nenhum, não nomeou
parente nenhum.
Eu disse isto ao Fernando Henrique quando ele
nomeou a sua ﬁlha – coisa que é normal – para sua
secretária: “Fernando, por que você está fazendo isso”?
“Mas qual é o problema? Uma ﬁlha da minha conﬁança, que ﬁca aqui. Eu preciso de uma pessoa dessa.
Eu podia colocar qualquer multinacional, qualquer empresa; daria dez vezes mais o que ela está recebendo
aqui”. “Não é esse o problema, Fernando. O problema
é o exemplo. Se você está fazendo isso, está abrindo
exemplo para que todo Prefeito, para que todo Deputado nomeie ﬁlho, para que isso aconteça e se repita”.
E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu.
São essas coisas que vão desmoralizando a
sociedade, desmoralizando o pensamento da opinião
pública. Imagino a desgraça da desilusão do Fernando Henrique, a desgraça da desilusão do Lula, que se
abateu sobre a sociedade brasileira.
Estou sendo convidado, mas não posso – quero
já dizer da televisão aos meus irmãos, colegas universitários – atender, porque são três, quatro convites
por dia, e eu não tenho condições de fazer isso. Mas
eles me convidam, e eu me emociono com os termos
do convite. “Convidamos V. Exª porque diz hoje o que
dizia ontem. Lembramos quando V. Exª esteve aqui e
ﬁcamos em silêncio, mas tínhamos vontade de vaiálo. Agora, estamos vendo que tudo aquilo V. Exª diz é
verdade”. Então, os estudantes estão fazendo isso, os
estudantes estão fazendo a revisão dos sentimentos.
Por isso, querem fazer essas pesquisas de lavagem cerebral. É piada? Não, é sério.
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Fique V. Exª tranqüila com seus 4%, 5%, 6%, porque não valem dois mil réis essas pesquisas.
Eu, com o Rigotto, tenho dito: não dou nenhuma
importância a isso e me admiro que alguém leve a sério uma coisa dessas.
É a coisa mais fácil. Aparece o Presidente Lula,
vai à televisão e noticia que o bônus de passagem
vai ser dado em dinheiro, noticia que, agora, o remédio popular vai ser recebido na farmácia. Até hoje, as
farmácias populares não têm, mas, a partir de agora,
em qualquer farmácia, vai ter o medicamento popular.
Cada dia, uma notícia.
É evidente, é evidente que a resposta é essa,
mas ela é hoje, ela não é no dia 1º de outubro. Antes
do dia 1º de outubro, serão 60 dias em que a Senadora Heloísa vai poder dizer, ainda que seja em dois
minutos, o que ela pensa. O Collor, que era o Collor,
não tinha mais de dois minutos e conseguiu desmontar um Governo Sarney, com Dr. Ulysses, com Covas,
com Brizola, com Lula e tudo mais, porque essas
pessoas foram para uma campanha sem saber o que
queriam, e o Sr. Collor terminou parecendo um homem
de passo certo.
Agora, isso no leva a pensar que é uma crueldade,
se, lendo a crônica de Clóvis Rossi, não nos compenetrarmos do mal que estamos fazendo ao povo brasileiro.
Não temos o direito de fazer isso. O povo brasileiro é
de uma índole boa, de uma índole pacíﬁca.
Lembro-me de Darcy Ribeiro sentado ali, descrevendo seu livro O Povo Brasileiro, e quando chamava
a atenção para o fato de que o povo brasileiro ainda
não é um povo formado, não é uma raça terminada,
está em formação. É o índio, o português, é o negro,
é o imigrante – o português, o espanhol, o alemão, o
italiano, o árabe, o judeu, o chinês, o japonês. Só que
essa gente, ao contrário dos Estados Unidos... Quando vamos aos Estados Unidos, a Nova Iorque ou Los
Angeles ou Washington, uma das atrações turísticas
é a visita ao bairro chinês, com um milhão só de chineses, ou o bairro espanhol, ou o latino, onde só há
latinos. Lá, eles não se misturaram, e se constituem
organizados desde os velhos irlandeses puros que vieram da Inglaterra, quando foram praticamente expulsos
porque eram os melhores e mais puros, e constituíram
a Nova Inglaterra. Desde Filadélﬁa, quando eles se organizaram, até aqui, eles conservam aquele espírito,
aquele princípio, eu diria, de raça pura. O Brasil não.
Na verdade, na prática, é diferente. É verdade que o
negro, que o pobre, sofrem misérias. É verdade. Mas
o povo brasileiro é a mistura de todos. Na história da
humanidade, nesses próximos tempos, a raça brasileira será uma grande raça, será uma raça diferente.
Diferente do Europeu – do português, do espanhol –,
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do índio, do negro. Será uma mescla, uma mistura, do
que se está formando.
O que se sente, nessa mistura, é que a índole
do povo brasileiro é boa demais. Talvez até exageradamente pacíﬁca. Falta para nós o arroubo do espanhol, do argentino que, lá para as tantas, vira, faz,
mete, arromba, e as pessoas têm medo. O brasileiro
não. O brasileiro, a não ser quando há uma violência
real, até faz. Houve o golpe de 64 – as coisas acontecem –, o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954. O povo
meio que suporta.
Este é o período em que temos os níveis mais
dramáticos e mais cruéis de injustiça social, no mundo
inteiro. Não há, no mundo, um outro país com diferença
entre o menor e o maior salário do que o Brasil. É uma
coisa fantástica. O PT está no Governo. O Partido do
Lula está no Governo. O Partido de um cidadão que
renasceu – estava morto, ressuscitou –, veio para São
Paulo, criou-se, formou-se. Deus o fez sair do nada,
ser um líder sindical e chegar à Presidência da República, sem compromisso com ninguém a não ser com
o povo. Três anos depois, e a diferença de nível entre o
maior e o menor salário do Brasil é a maior do mundo.
Como explicar isso?
Uma coisa que está me assustando, e a pesquisa está publicando, e é verdade, é que as classes
ricas estão começando a dizer que vão votar no Lula.
As classes ricas estão dizendo que vão votar no Lula!
Tenho sentido isso em vários lugares. O Lula lhes dá
conﬁança.
É. Está vendo? Até os sem-terra se acalmaram.
Onde está o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra,
invasão, aquela coisa? Parou. Distribuíram terra a mais?
Não. Fizeram mais divisão? Não. Mas se acalmaram.
Por que se acalmaram? Porque se acomodaram.
Quem é o Ministro do Trabalho? O Presidente da
CUT é o Ministro do Trabalho. Está ali, satisfeito, propondo que se termine com o vale-passagem.
Como é que pode! Como é que pode, outro dia,
um Ministro do Supremo Tribunal Federal soltar o Maluf
e o ﬁlho do Maluf, que estavam na cadeia! Era uma cadeia do corpo da Polícia, um quarto com televisão, com
comida vindo de fora, mas os dois estavam no mesmo
quarto. O Ministro do Supremo Tribunal Federal disse
o seguinte: “Mas como? Eu me choquei, quando vi na
televisão que pai e ﬁlho estavam no mesmo quarto. É
um absurdo. Mandei soltar”. Mas esse Ministro, que,
antes de ser Ministro, foi juiz, nunca olhou uma cadeia?
Ele não sabe que há cadeia em que estão pai, ﬁlho, avô
e o diabo! São quinhentas pessoas num lugar em que
não cabem cem, de pé, porque não dá para deitar.
Esta é a sociedade brasileira. Este é o Brasil onde
vivemos. Este é o Brasil que estamos sentindo.
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Durante todos estes anos, 25 anos, eu via a Senadora Presidente e o PT falando do que ia ser feito, das
transformações. O meu Partido queria me botar para
fora do PMDB: “Tu elogias tanto o Lula, tu elogias tanto
esses caras, por que não vais para lá?”. Eu pensei em
ir, mas achei que não deveria sair do meu Partido. Tem
mulher que é de um homem só, tem homem que é de
uma mulher só, e eu sou um homem de uma religião
só, de um partido só e de uma mulher só.
Por outro lado, eu dizia que o PT do Rio Grande
do Sul também não ia me querer. Quando insinuaram a
minha escolha para Ministro, eu disse a mesma coisa,
eu acho que ajudo mais no Senado. Porque eu estava
seguro de que o Lula ia dar certo. Eu acho que ajudo
muito mais na tribuna, tendo um cargo e autoridade
para falar, do que ocupando um Ministério. E o PT do
Rio Grande do Sul ia ﬁcar louco de brabo, e eu perderia
toda a autoridade. Mas nós imaginávamos: “Como vai
ser diferente! Como vai ser bom!”. E o Lula às vezes
dizia: “Você já imaginou, Pedro, só esse dinheiro aí que
eles botam na roubalheira, dizer: ‘Olha, não precisa
mais roubar. Não precisa mais, porque você vai ganhar
o preço justo. Não precisa pagar comissão”.
Eu me lembro do Tarso Genro, que é uma grande
pessoa. Eu gosto dele, tenho muito carinho pelo Tarso
Genro. E nós não nos lembramos mais das coisas. O
Lula convidou o Tarso para ser Presidente do PT. E o
Tarso aceitou porque o Lula ofereceu para o Tarso a
Presidência. O Tarso disse que ia fazer um novo PT,
refundar o PT, e, para refundar o PT, não entraria nem
o ex-Chefe da Casa Civil, etc. e tal. Coitado do meu
amigo Tarso! Ficou falando sozinho. Mas eu me lembro do Tarso, quando ele disse que, quando assumiu
a Prefeitura de Porto Alegre, reuniu os empresários do
serviço de ônibus, e disse para eles o seguinte: “Olha,
vamos discutir agora como é que vai ser o nosso diálogo – entre nós, o PT, e os senhores – durante os
quatro anos. Queremos estabelecer a taxa de ônibus
de maneira franca, aberta, sincera e leal. Vamos botar
no papel os custos do que deve ser. Ele me contou que
disse assim: “Em primeiro lugar, tirem do custo qualquer
comissão ou percentagem que vocês estão acostumados a pagar hoje, a qualquer título; não tem comissão
para comprar ônibus, não tem comissão para ajudar
Partido, não tem coisa nenhuma. Tirem isso! Abatam
no preço da passagem”. E assim foi.
Meu Deus, o que está acontecendo nas Prefeituras do PT na grande São Paulo... Tudo começou
exatamente com as passagens de ônibus, com as empresas de ônibus...
O que dói é que ninguém quer melhorar!
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Vejo o PSDB. Tenho o maior respeito pelo companheiro Tasso. Tenho respeito pelo estilo dele, pela obra
que ele fez no Ceará, no campo da seriedade.
Tenho respeito pelo Governador de São Paulo.
Estou publicando um livro dos grandes líderes que
salvaram a democracia no Brasil. Entre outros, coloco
o Mário Covas. Lembro-me de Mário Covas. Eu o visitava seguidamente. No ﬁnal da sua vida, os médicos
queriam que ele fosse para casa. E ele disse: “Se eu
for para casa é para morrer. Não tenho como ir para
casa”. Os médicos então chamaram o vice e chegaram a uma conclusão. Em São Paulo, a residência do
Governador é ao lado do Palácio, atravessa-se uma
porta. Mário Covas levantava-se às dez horas, vestiase, ia ao gabinete de Governador, atendia a Imprensa
rapidamente, assinava uns papéis, recebia alguém que
era considerado importante, era fotografado e voltava.
O vice-Governador Alckmin, durante todo o tempo, levou o Governo nas costas. Nunca tirou uma fotograﬁa,
nunca inaugurou uma obra, nunca fez um discurso,
nem manifestação. Ninguém sabia. A sociedade nunca ﬁcou sabendo que quem estava governando era o
vice-Governador e que o Covas estava fazendo apenas a ﬁguração. Esse é um homem que merece respeito. Esse é um homem que merece respeito. Aliás,
no meio de um debate enorme entre o Maluf, não sei
quem mais e Alckmin para o Governo de São Paulo,
quando se chegou ao auge dos ataques, ao auge das
ofensas, o máximo que o Maluf conseguiu dizer dele
é que ele era um picolé de chuchu, que tinha gosto de
picolé de chuchu, quer dizer, não tinha gosto de nada.
Mas, se o grande mal na biograﬁa de um homem que
é Governador de São Paulo, que tem a história do Governador de São Paulo é apenas ter gosto de picolé
de chuchu... Meu Deus do céu!
No entanto, o PT, o PSDB – e hoje vejo nos jornais a Bancada federal do PSDB se dirigindo à cúpula,
dizendo: “Não é a cúpula, não; nós queremos participar”. Eu acho que está certo.
Está acho que está certo o PT: o candidato é o
Lula, não há outro candidato.
Está certa a candidatura de V. Exª, Sra. Presidente.
Eu ﬁquei tão magoado quando ouvi o Presidente
do PPS dizer que não vê nenhuma chance na união
das esquerdas. Aquilo não precisava ter sido dito; podia até ter sido pensado, mas não precisava ter sido
dito, porque dizer chama o azar. Acho que ele tinha a
obrigação de, até o ﬁm, tentar fazer essa união.
Ora, se de repente aparecesse V. Exª, Senadora
Heloísa Helena, o nosso querido Senador do Amazonas, o nosso querido Governador de Brasília ou o
próprio Roberto Freire, reunindo-se e constituindo um
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grupo para apresentar uma proposta.... E não é uma
proposta... Nós reconhecemos que estamos vivendo
uma fase diferente no mundo.
Concordo com V. Exª, Sra. Presidente. Eu tenho
dito a V. Exª, Senadora Heloísa Helena, com o amor
e carinho que lhe dedico, que estamos vivendo uma
fase em que temos de medir as palavras. Já não dá
mais para fazer o discurso de salvador que o Lula fez
há quatro anos. Se o Lula repetir o discurso de quatro
anos atrás, ele estará liquidado.
Nunca me esqueci do que li num livro: o homem
quer coisas simples; o homem não quer milagre; o homem não quer coisas sensacionais. Não pense você,
meu amigo Mão Santa, que, se você for a uma vila, lá
no teu Piauí, e perguntar o que aquela gente cabocla
quer, vai ouvir que ela quer uma casinha modesta em
que não chova dentro, em que se pise num chão que
não seja terra batida; ele quer uma alimentação que
seja sadia; quer um emprego que lhe dê condições
para viver com sua mulher, com seus ﬁlhos; ele vai
querer condições para educar seus ﬁlhos.
Olha, fazer promessas miraculosas, prometer o
inﬁnito como Fernando Henrique e Lula prometeram
e não cumprir nada é um grande passo negativo para
o povo.
Se amanhã eu fosse candidato à Presidência da
República... Eu quis ser, mas meu Partido não deixou.
Quatro anos atrás, percorri o Brasil inteiro. Tinha apoio
praticamente de todos os Estados; não tinha apoio da
cúpula. Aliás, a cúpula, se pudesse... Não sei... Acho
que aqui eu não estaria. Onde estaria, não sei; mas
aqui eu não estaria.
Quando fomos para a convenção, para discutir,
a cúpula já tinha amarrado. Na hora do voto, foram
ver o que estavam votando: não era o candidato do
Partido – que era eu; o Itamar havia retirado; estavam
votando se aceitavam ou não o Serra para Presidente
e a Deputada do PMDB do Espírito Santo para VicePresidente. Perguntaram: “Há uma decisão do Diretório Nacional? O PMDB vai ter candidatura própria?”
Ninguém deu bola. Afastaram-se. Nessa convenção
no Auditório Petrônio Portela, não havia mais do que
trinta pessoas.
Mas hoje, este candidato e vou falar para você,
minha querida Heloísa Helena, pois, claro, isto é o que
você está fazendo tem de prometer, bater na mesa,
gritar que vai cortar na carne as vigarices, as cafajestadas, as roubalheiras que estão acontecendo! Ah,
não tenha dúvida nenhuma! Com isso, eu concordo.
Nós temos de ver os escândalos dos fundos de Previdência, as aposentadorias escandalosas do INPS,
as remessas de dólares para o exterior, as contas do
Banestado enviadas pela Justiça americana, que estão
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no cofre do Senado Federal, e o Senado não deixou
abrir. Isso sim.
Mas, afora isso, o que temos de dizer é muito
simples. Nós vamos ver o que tem de dinheiro brasileiro e o que sobrar aqui vamos aplicar no que for
mais necessário. O que hoje é mais necessário? São
os que estão morrendo de fome, os que estão passando fome – nós vamos cuidar desse aspecto –, são
os que moram praticamente debaixo do Sol, da Lua,
debaixo da ponte. Esses são os problemas que vão
ser cuidados.
O problema da saúde – muitos têm o máximo
e outros nada – é um problema que vai ser cuidado.
A prioridade é diminuir a diferença entre o menor e o
maior salário, e nós temos que fazer isso. Não digo
diminuir o maior, mas deixá-lo parado algum tempo, e
elevar o menor. Não é diminuir a diferença, baixando
o maior e elevando o menor. Não! O maior ﬁca aqui,
mas que o menor venha vindo, venha vindo, até chegar a um determinado ponto.
Creio que essas coisas devem ser feitas, mas no
sentido de que tenham de ser feitas, e o governador
tem de levá-las a sério.
Perdoe-me, Sr. Presidente, vou repetir o que tenho
dito, mas é a maneira que tenho para mostrar como
acho que deveria ser feito. Eu era Governador e disse:
no meu governo não tem parentes, não tem parente de
ninguém. Quando chego lá, recebo a lista dos militares
que vão para a Casa Militar E esse aqui? – perguntei.
“É meu ﬁlho.” Mas na Brigada Militar é diferente, há
uma lista de promoções. E ele disse: “Eu não posso
prejudicar o meu ﬁlho.” Claro, o senhor não pode prejudicá-lo, o senhor não vai prejudicá-lo. Ele ﬁca, o senhor
sai. Com isso, eu não tive um segundo caso.
Eu disse no meu governo: me desculpem, mas, no
meu governo, a pessoa tem que ser honesta e parecer
honesta. Na dúvida, eu faço a injustiça, mas demito. E
demiti. Demiti irmão meu, não de sangue, mas de coração, de sentimento, colega que vinha lá do Rosário,
lá da Faculdade, amigo de todas as horas, e que não
tinha culpa nenhuma, mas a imprensa, cruel, colocou
a questão de tal forma que eu tive que demitir.
Demiti um outro companheiro – situação ridícula! Com uma placa oﬁcial, foi veranear lá na praia de
Bombinhas, em Santa Catarina. O Zero Hora tirou fotograﬁa e botou na capa o carro oﬁcial da Caixa Econômica. Demiti. Demiti meia dúzia. Perguntem sobre o
que diziam os empreiteiros à época: se tem obra que
podemos pegar é lá no Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, porque tenho que dar o preço justo, senão eu
não levo; em segundo lugar, eu sei que posso dar o
preço justo, porque não dou comissão para ninguém
e recebo o dinheiro na hora certa.
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São coisas que se fazem do começo. Isso eu
disse desta tribuna quando pedi a CPI do Waldomiro:
Lula, demita! Deixe criar já a CPI, agora, no início do
teu governo, porque eles vão ver que o teu governo
vai ser assim!
Ele impediu o Senado de criar a CPI e não fez
nada com Waldomiro. Por isso, o Brasil é este do nosso
amigo Clóvis Rossi. Por isso o Brasil é este das nossas novelas; por isso o Brasil é este do nosso Carnaval; por isso o Brasil é este, talvez o único, ou um dos
poucos países do mundo, onde há turismo sexual. Os
aviões vêm de lá, em vôo charter, só de homens, para
as nossas praias, para as nossas mulheres. Quando
é que vamos parar com isso? E aonde vamos parar
com isso?
Eu digo com profunda sinceridade: aos poucos,
estamos perdendo a consciência. Eu me pergunto:
vale a pena? Não estamos sendo dom-quixotes. Nada!
Nada resolve, nada soma, nada signiﬁca nada. Será
que vale a pena?
De tudo que foi dito e apontado como errado no
PT, alguma coisa mudou? O Lula está dizendo: eu quero
ser reeleito, porque vai ser diferente, agora vai ser assim. Em algum momento, ele bateu no peito para dizer:
“não, nós erramos, mas agora vai ser diferente”?
O que houve foi uma luta política, em que o Chefe
da Casa Civil perdeu e caiu fora. O presidente do Partido perdeu e caiu fora. Mas o estilo de fazer continua
o mesmo. Botaram uma mulher muito competente, na
minha opinião, muito séria, que é a Chefe da Casa Civil, mas o resto continua. Não houve transformações
no sentido de mea-culpa, ﬁzemos, mas vamos mudar,
vamos melhorar. Mas não.
Pois não, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Pedro
Simon, 23 de fevereiro de 2006. Senador Arthur Virgílio, esta democracia é complicada, mas o homem é
um animal político e busca a melhor forma de governo. Mas lá onde ela nasceu, Senadora Heloísa Helena, um ﬁlósofo andava toda noite com uma lanterna.
Diógenes, o que é que você procura toda noite nas
ruas de Atenas? – perguntavam. Ele respondeu: “Eu
procuro um homem honesto”. Aquele homem honesto que ele procurava na república de Atenas, na velha
Grécia, está aí na tribuna. É Pedro Simon. Houve um
padre que andou a pé pelo Brasil. O português Antonio Vieira saía a pé lá de Fortaleza, Ceará, passava
pelo meio-norte do Piauí, por onde o Lula passou, e ia
para São Luís. Levava sessenta dias nessas andanças.
Ele disse que palavras sem exemplo são como tiro de
bala e, mais adiante, dizia que o exemplo arrasta. Nem
tudo está perdido, porque V. Exª é o melhor exemplo
da democracia brasileira. Sei que estamos em diﬁcul-
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dades. Senadora Heloísa Helena, sem Pedro Simon
talvez eu tivesse ido embora, com vergonha do Parlamento. Então, V. Exª prende muito a gente. V. Exª sabe
que me comuniquei, antes de entrar neste Senado,
para saber qual o rumo, se ﬁcaria ou não no PMDB. V.
Exª me fez ﬁcar. V. Exª é muito importante neste País,
foi buscar a história. Collor? Collor já está absolvido
pelo País. A esposa, ingênua, inocente, não era uma
estudiosa, uma culta como a de Fernando Henrique.
No negócio do Fiat, a pobre coitada foi vítima. Collor
está absolvido – desculpe, Senadora Heloísa Helena.
Mas, diante dessas malandragens, desse mar de corrupção, desse oceano de corrupção... O azar dele, o
único azar do Collor foi que a alternativa era o Itamar,
era Minas, a história de Minas, a tradicional família
mineira, a política mineira. Assim houve alternativa, e
todos nós saímos de cara pintada. V. Exª acha que a
minha ﬁlha Daniela ia sair de cara pintada – pois o Vice
se complicou – para botar o Severino? Ela diria logo:
o papai é melhor. E as alternativas? Terminavam no
Jobim mesmo, que foi condenado no último artigo de
Brizola: “Tijolaço, as fraudes de Jobim.” Portanto, não
havia alternativa, tivemos que agüentar isso. Cícero,
como V. Exª, disse: minima de malis. E o mal menor
é este: ﬁcar com Lula, patrulhado. Mas nós não podemos abdicar da pureza da democracia que nasceu
em Atenas, para a qual todos nós nos sacriﬁcamos:
V. Exª; Ulysses aqui enfrentando a ditadura, em 1974
candidatando-se com Sobral Pinto, encantado no fundo do mar; seu amigo, irmão camarada, com câncer,
moribundo, Teotônio Vilela, discursando – e V. Exª era
Cirineu dele; Tancredo que se imolou; Juscelino aqui
cassado, isso tudo para renascer a democracia. Nela
está a alternância de Poder, e V. Exª é essencial. Olha,
o PMDB de luta, o maior Partido contemporâneo só
está vivo pela moral de V. Exª. Querem acabar com as
prévias, a ausculta do povo está fora. São uns tresloucados, uns imorais e amorais. É, estão comprando,
estão comprando o nosso PMDB. E se ele ainda não
foi vendido é porque V. Exª está nele. V. Exª é a grandeza e a ﬁrmeza. Então, o essencial é invisível aos
olhos. Quem vê bem vê com o coração. E o Brasil vê
em V. Exª neste momento o que viu em Rui Barbosa.
Ele também não chegou à Presidência, como V. Exª
não chegou, como o Brizola também não chegou. Mas
o que disse Rui Barbosa? E V. Exª fala para o povo,
com uma inspiração maior, orador até melhor do que
Rui Barbosa, porque o outro falava muito complicado
e difícil, e o senhor fala com o coração para o povo.
O que Rui Barbosa disse? De tanto ver as nulidades
triunfarem, assumirem o poder, a corrupção campear,
o mal se agigantar, vai chegar um tempo de rir-se da
honra e de se ter vergonha de ser honesto.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É mais
ou menos o artigo.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Mas V. Exª neste momento simboliza a nossa bandeira, o verde da
esperança e da alternância do poder, da ordem e do
progresso. Então V. Exª é muito importante. Sem V.
Exª – olhe para cá, Pedro Simon – o nosso Partido já
estaria todo vendido para o Governo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
me deixa encabulado e me deixa sem-graça. Mas eu
digo a V. Exª o seguinte. Por onde eu tenho andado, as
pessoas têm me perguntado: “E aquele Mão Santa?”
E eu faço questão de dizer: “Ele é um lutador, que tem
o nome Mão Santa porque era um médico santo que
curava quase milagrosamente sem cobrar de ninguém,
e que diz o que pensa. Se a maioria do Senado fosse
como ele, a coisa seria diferente”.
V. Exª tem razão quando diz que o nosso Partido
deveria dar sua presença. Nesta hora, nós do MDB
tínhamos de dar o mínimo de patriotismo e apresentar o nosso candidato que, na minha opinião, pode
ganhar. Porém, o mais importante não é ganhar, mas
competir.
Querida Heloísa, vejo o candidato do PT, o candidato do PSDB e V. Exª. O estilo de V. Exª – e Graças
a Deus este é o seu estilo – é dizer, é debater. Fico
me perguntando quantas vezes o Tribunal Superior
Eleitoral vai tirar do ar programa do PT ou do PSDB
e se vamos levar essa campanha até o ﬁm sem uma
crise institucional.
Uma candidatura do MDB, como a candidatura
de Germano Rigotto, vai expor uma via, vai determinar
a fórmula pela qual será conduzido o debate político.
Agora, os homens do meu Partido dizerem que o nosso caminho é ir para o lado de lá, ir para o lado de cá,
e não ter candidatura, é difícil entender, é muito difícil
entender! Creio que Germano Rigotto tem condições
de ganhar. E o que há a seu favor, falo aqui: a integridade. S. Exª tem a biograﬁa de um homem que, aos 55
anos, é uma linha reta em seu proceder. É formado na
estirpe da maior dignidade da política gaúcha. Sempre foi assim. Está governando assim. Seu Governo
enfrenta mil problemas ﬁnanceiros. O Rio Grande do
Sul atravessa, outra vez, a maior fase, a maior guerra,
a maior luta contra o esfacelamento da sua economia.
É o que está vivendo agora. Mas o Rio Grande do Sul
o respeita porque vê em S. Exª um homem sério, um
homem de bem.
Quando vejo a nossa gente pensando em um
cargo aqui, em um carguinho acolá, esquecendo-se
da responsabilidade que tem com o futuro, irmão Mão
Santa, isso machuca. Nós temos biograﬁa, nós temos
história, nós temos compromisso. Nós somos o pai de
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todos os Partidos que estão por aí. Nós não podemos
nos reduzir a um anão moral numa hora em que temos
que ser uma bússola ética.
Por isso, estamos caminhando para esses dias
ﬁnais, e eu rezo a Deus, meu bravo e brilhante Senador Arthur Virgílio, para que o seu Partido encontre o
rumo, que, cá entre nós, não complique o que não está
complicado. Mas o Partido tem dois baitas candidatos. É
uma piada! Perdoe-me a sinceridade, é uma piada.
Quero muito bem ao Serra. Eu até diria que sou
mais amigo do Serra do que do Governador. Mas acho
que essa história de ir ao cartório e assinar “sou Prefeito, vou ﬁcar Prefeito durante quatro anos e, se eu
sair daqui, não vote em mim”, isso tem peso. Isso tem
peso! Isso tem peso! Eu acho que existe isso. O Serra
está começando, vai fazer uma administração de quatro
anos. Tenho convicção de que ele vai ser um grande
Prefeito, que poderá ser depois um grande Governador
e, depois, um grande Presidente. Agora, o outro está
terminando, está no ﬁm, são oito anos de mandato.
Qualquer dia ele encontra o seu destino.
Quando eu estava numa reunião do grupo católico, o Frei Betto comunicou que tinha saído do Governo, mas que continuava muito amigo do Lula. Com a
amizade e o carinho que ele tinha pelo Lula, ele continuava rezando e pedindo a Deus pelo Lula, mas não
dava mais e ele tinha saído do Governo. Ali, no meio
da missa, no meio da pregação, eu me meti – eu não
podia me meter – e disse: “Acho que o senhor agiu errado”. Todo mundo olhou para mim. Eu disse: “Os que
têm de ﬁcar saem e os que devem sair ﬁcam. Assim,
não vai dar certo”. Ele ﬁcou meio sem graça e tal, mas
a verdade é essa. O Lula poderia olhar em roda e ver
quantos que ele queria que ﬁcassem que saíram e
quantos que estão que deveriam ter saído. Ele podia
tentar fazer isso e fazer uma reformulação total, pelo
menos nessa proposta de Governo novo. Ele poderia
– agora, que ele está mais livre – fazer as transformações tão necessárias.
Senadora, eu acho que as esquerdas tinham de
se unir em torno de V. Exª. É uma coisa impressionante:
as mulheres estão governando na América Latina. Hoje,
no Rio Grande do Sul, 43% dos juízes são mulheres.
No Chile, um dos países mais machistas da América
Latina, uma mulher está lá. Com a sensibilidade que
V. Exª tem, tenho certeza de que, se for candidata, o
discurso de sua candidatura não vai ser o discurso de
Oposição aqui no Senado. Vai ser o discurso de quem
vai prometer fazer. Evidentemente, parte do discurso
destinar-se-á às coisas que estão erradas, mas V. Exª
não vai dizer que vai ser Presidente para cobrar do Lula,
do Fernando Henrique Cardoso... Não. Seu objetivo
será construir para o futuro. Será um grande discur-
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so. Se, de fato, acontecer isso e se o PMDB tiver uma
candidatura como a de Germano Rigotto, poderemos
ter uma eleição revolucionária: cento e oitenta graus
diferente daquela ocorrida há quatro anos, e poderemos iniciar um novo Brasil.
Eu dizia ao Lula, quando jantou na minha casa
há quatro anos, que podia fazer quase que um Pacto
de Moncloa, pois o Brasil todo estava com ele, que ia
chamar todo o mundo para governar e fazer o sonho do
País, que era um Brasil para todos. Não o fez. Alguém
poderá fazê-lo agora. Alguém poderá fazê-lo.
Por isso, minha querida Presidente, com muito carinho e afeto, dou-lhe meu abraço e digo ao bravo Clóvis
Rossi que, no amargo de sua crônica, falou o que precisávamos ouvir: que a gente saiba ler, saiba interpretar
e saiba entender. Isso não é de ler. Vamos colocar de
lado e dizer Isso não tem jeito, esses não param”. Não,
isso é de ler e dizer: Eu também sou culpado, isto que
está acontecendo aqui eu sou parte daqueles que, por
ação ou por omissão, permitem que a coisa chegue lá.
É preciso ter ação para que as coisas saiam de lá”.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Agradeço de coração o pronunciamento de V.
Exª, a generosidade das palavras, a ﬁrmeza do bom
combate que sempre foi a sua marca nesta Casa e
durante toda a sua vida.
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio pelo
tempo que entender necessário para o seu pronunciamento.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sra.
Presidente, Sra.s e Srs. Senadores,
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO NA SESSÃO
DO DIA 23 DE FEVEREIRO, DE 2006, QUE,
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno.)
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – V. Exª será atendido na forma do Regimento
Interno, e será incorporado nos Anais o editorial.
Agradeço o pronunciamento de V. Exª. Eu até ia
fazer um pronunciamento sobre a malandragem política mais uma vez apresentada pelo Presidente, mas já
basta ter guardado na memória a passagem do Presidente Lula em Alagoas falando contra a elite, mas ao
lado da mais podre elite política e econômica do meu
Estado – dos usineiros aos políticos milionários arrombadores dos cofres públicos –, e o proﬁssionalismo
vulgar da política que o povo tanto abomina. Mas que
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Deus nos proteja, dando vergonha na cara e amor no
coração aos políticos.
Amanhã uma nova sessão não-deliberativa do
Senado da República, com certeza com as mesmas
poucas, mas honradas participações de hoje.
A SR.ª PRESIDENTE (Heloísa Helena. P – SOL
– AL) – Os Srs. Senadores Amir Lando, Luiz Pontes,
Arthur Virgílio, Flexa Ribeiro, Papaléo Paes e Valmir
Amaral 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. AMIR LANDO (PMDB – RO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr.Presidente, Sra.s e Srs.
Senadores, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas – IBASE elaborou e divulgou um trabalho
que permite um quadro sombrio da juventude brasileira
dos nossos dias: nas regiões metropolitanas brasileiras, 27% dos nossos jovens entre 15 e 24 anos, não
trabalham, nem estudam. Isso signiﬁca que um em
cada quatro brasileiros desta faixa etária está, literalmente, desocupado.
Cabe imaginar se as regiões metropolitanas reﬂetem, com nitidez, a situação do Brasil como um todo.
Ora, é para essas regiões, apesar de em menor número
que em outros tempos, que as pessoas se deslocam,
à procura de trabalho, dada a escassez de oportunidades nas áreas de origem. Isso signiﬁca que os 27%
detectados na pesquisa podem estar escamoteando
uma situação ainda pior, em nível de país.
Mais ainda, por se tratar de média nacional, os
tais 27% potencializam regiões onde a situação não
é, assim, tão preocupante, mas, por outro lado, escondem situações ainda mais contundentes. É o caso, por
exemplo, de Recife, onde um em cada três jovens está
fora da escola e do mercado de trabalho.
Os jovens não encontram trabalho diante da alegada “falta de experiência”. Ora, isso acarreta o que os
economistas deﬁnem como “causação circular cumulativa”, ou seja, eles não encontram emprego porque
nunca trabalharam e, quanto menores as chances de
se conseguir uma primeira oportunidade produtiva,
mais longe vêem a possibilidade de inserção no mercado. Como conseguir a exigida experiência sem que
lhes seja propiciada a oportunidade de adquirir essa
mesma experiência, através do trabalho?
Não é a primeira vez, em período muito recente,
que uma pesquisa retrata quadro tão preocupante. A
Pesquisa Mensal de Emprego, do IBGE, já havia demonstrado quadro semelhante. E foi além: dos 1,7 milhão
de jovens de 16 a 24 anos nas regiões metropolitanas,
1,1 milhão nem sequer haviam procurado emprego, nem
freqüentavam escolas regulares. Isso signiﬁca uma es-
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pécie de “desemprego psicológico”, quando o desânimo
abate o trabalhador que vê, reiteradamente, as portas
fechadas. Pior: ele extrapola essa situação para sua
vida como um todo e não busca, sequer, alternativas de
reciclagem para desenvolver suas habilidades.
Mas, a pesquisa do IBASE também remete a uma
contradição, no conjunto de outras enquetes e do noticiário geral sobre a situação da infância e da juventude
no País. Ora, é muito freqüente a divulgação de situações degradantes de trabalho infantil, crianças ainda
nos primeiros estágios da vida nos fornos sufocantes
de carvão, no corte do canavial ou nas pedreiras de
todo o país. A Organização Internacional do Trabalho,
por exemplo, divulgou estudo recente que dá conta de,
aproximadamente, 5 milhões de brasileirinhos entre 5
e dezessete anos, já na dureza da lida. É bem verdade que esse número já foi muito maior. Em 1992, por
exemplo, eles eram quase 8 milhões, mas ainda persiste
a preocupação, pois o Brasil havia se comprometido
com aquela instituição internacional a erradicar o trabalho infantil nos próximos dez anos, e as projeções
indicam que, em 2015, ainda serão quase 3 milhões
de crianças trabalhando.
O traço comum e preocupante nestes dois conjuntos de informações é o fato de, em ambos os casos,
crianças e jovens estão fora dos bancos escolares.
Quanto ao trabalho, pode-se, até, clamar por razões
conjunturais que um programa de primeiro emprego é
capaz, pelo menos, de atenuar. Se conjuntural, trata-se
de um problema que traz seqüelas no tempo presente,
sem maiores implicações no futuro. A questão mais
sensível é o fato destes jovens estarem fora das salas
de aula, numa idade em que a busca de conhecimento
é essencial. Isso não pode ser, jamais, caracterizado
como problema conjuntural, pois afeta o tempo futuro.
É essa geração de hoje que se tornará, inexoravelmente, o país do tempo que virá.
Que previsão fazer, então, sobre um país em que
parcela signiﬁcativa de seus jovens não constrói alicerces para a construção do futuro? Os meninos de hoje
são assim como uma bola de cristal. Através dela, ou
deles, é possível prever-se, com grande margem de
acerto, o futuro do País. Neste sentido, não há que ter
maiores habilidades no campo da quiromancia para se
transformar em vidente: mantida essa situação detectada pelo IBASE e pelas outras pesquisas recentes, o
futuro que se vê a partir da realidade nua e crua dos
dados não permite alvíssaras.
A tal “causação circular” extrapola os limites do
trabalho e da educação. Sem essas condições essenciais à cidadania, a própria sobrevivência de crianças
e jovens tende a jogá-los para alternativas ainda mais
preocupantes, como a violência, a droga e a prostitui-
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ção. Essa realidade já não está escamoteada em médias aritméticas ou em possíveis cenários deturpados
de pesquisas. Ela se mostra, cruel, nas esquinas, nos
viadutos, nas beiras de estradas e já não se circunscreve às periferias das grandes cidades: em qualquer
lugar, mesmo no mais remoto interior, desﬁla a tenra
idade, na busca da vida, mesmo que errante.
A situação mais preocupante, como não poderia
deixar de ser, encontra-se nos estados das regiões
norte e nordeste. O UNICEF reconhece que houve
um avanço na situação da criança brasileira, nos últimos anos. Mas observa que o País ainda patina nos
índices de qualidade de vida infantil, principalmente
quando se desagrega os dados por regiões e por estados. Rondônia não foge à regra. Lá, a situação da
criança ainda se coloca nos patamares inferiores aos
do ranking nacional, no mesmo grupo de outros estados nortistas e nordestinos.
A UNICEF criou o chamado IDI, ou Índice de
Qualidade de Vida Infantil, com base em indicadores
de saúde, educação, escolaridade dos pais e atendimento a gestantes. Quanto mais próximo da unidade
o tal índice, melhor a situação das crianças. Pois bem,
enquanto os Estados do sul e do sudeste estão próximos de oito décimos, Rondônia permaneceu, em cinco
anos, em 0,58, abaixo de Pernambuco, de Roraima e
do Amapá, entre outros.
Enquanto no Brasil, a Organização Internacional
do Trabalho – OIT – observou uma tendência de melhora
na situação do trabalho infantil, as mesmas projeções
não encontram situação semelhante no Acre, em Alagoas, em Roraima e, exatamente, em Rondônia.
Não é à toa que os jornais locais estampam, com
forte reiteração, a preocupação do povo rondoniense com
o desemprego dos trabalhadores adultos, o aumento da
ocupação infantil e, como decorrência, o recrudescimento da violência entre os mais jovens. Some-se a isso a
prostituição infanto-juvenil, ao longo das estradas e na
área urbana das cidades. A prostituição e a corrupção
de menores são, por exemplo, as ocorrências mais registradas na Delegacia Especializada na Proteção à
Criança e ao Adolescente de Porto Velho.
Os mesmos jornais dão conta de que, segundo o
IBGE, apenas nas áreas urbanas, são mais de 269 mil
crianças e adolescentes, homens e mulheres entre 5 e
17 anos, com algum tipo de ocupação proﬁssional, em
Rondônia. Cruzando-se esses números com as informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio,
a PNAD, vê-se que mais de 38 mil meninos e meninas,
nesta mesma faixa de idade, não freqüentam os bancos
escolares. Isso, sem contar a periculosidade do trabalho
desenvolvido por essas crianças e adolescentes, mais
da metade deles em contato com produtos químicos,

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

máquinas e ferramentas perigosas ou outros instrumentos de trabalho que se caracterizam pelo risco.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, eu, às
vezes, ﬁco imaginando se, ainda, haveria a necessidade de novos instrumentais normativos para que
essa situação se modiﬁcasse por ordem legal e que
modiﬁcasse a nossa visão futura de mundo. É revoltante essa situação, mundial é verdade, de tamanha
disparidade de distribuição de renda que retira de uma
camada signiﬁcativa da população os elementos mais
essenciais de cidadania.
A contradição entre o desemprego dos jovens
que tentam a sua primeira ocupação produtiva, e não
acham, e as milhões de crianças que já trabalham, quando deveriam freqüentar as escolas, é fruto de um país
onde os 10% dos mais ricos da população são donos
de quase a metade do total da renda nacional. Do outro
lado desse verdadeiro apartheid social, à metade mais
pobre, ou mais de 87 milhões de brasileiros, restam algo
como 13% dessa mesma renda. O Brasil tem quase 15
milhões de analfabetos, ainda assim se considerarmos
quem assina, ou desenha o nome, como alfabetizados.
Na categoria de analfabetos funcionais, são, pelo menos, 30 milhões. Dos que freqüentam a escola, menos
de 70% concluem o ensino fundamental. No ensino
médio, um em cada cinco chega ao último ano. Quase
60% dos que estudam, estão fora do período escolar
correspondente às respectivas idades. Esses números
são, ainda, mais degradantes, se discriminados por gênero, onde as mulheres se colocam em situação mais
degradante que os homens. Os negros alcançam dois
terços de todos os pobres brasileiros.
Segundo o mesmo IBASE que elaborou a pesquisa da falta de emprego e de educação para crianças e
jovens brasileiros, países com per capta semelhante
à nossa, chegam a ter menos de 10% de pobres. No
Brasil, são 30%, ou mais de 55 milhões de pessoas
abaixo da linha da pobreza, 22 milhões das quais em
estado considerado como de indigência.
É bem verdade que programas como o Bolsa-Família tendem a minorar tamanha ferida. Mas, a diﬁculdade já detectada na sua implantação e na diﬁculdade
de fugir de uma concepção meramente assistencialista, além do volume pouco expressivo de recursos, em
relação às necessidades, tornam o programa insuﬁciente para atingir, efetivamente, os bons propósitos do
Ministério do Desenvolvimento Social. O economista
Márcio Pochmann, da Unicamp, sintetiza essa relação,
em números: enquanto o País gasta 0,3% do nosso
PIB em Bolsa-Família, reserva 150 bilhões de reais
para o pagamento dos encargos da dívida.
A resposta à minha própria pergunta sobre a necessidade de novos instrumentos legais é, sem qualquer
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dúvida, negativa. Já há leis o suﬁciente para modiﬁcar
a nossa situação de pobreza degradante. Aliás, a minha negativa se estende em escala planetária. Mais
do que isso, ela extrapola ao nosso tempo.
Para não trazer a história de tão longe, bastaria
as primeiras linhas da “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, logo após a Revolução Francesa:
“O ﬁm da sociedade é a felicidade comum. O governo é
instituído para garantir ao homem o gozo destes direitos
naturais e imprescritíveis. Todos os homens são iguais
por natureza e diante da lei...A instrução é a necessidade de todos. A sociedade deve favorecer com todo o
seu poder o progresso da inteligência pública e colocar
a instrução ao alcance de todos os cidadãos”.
Caminhando um pouco mais no tempo para perto
de nós, ainda em termos mundiais, nada mais sugestivo
que a “Declaração dos Direitos Universais do Homem”,
de 1948. Também nas primeiras linhas: “Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos...
Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e
as liberdades...sem distinção de qualquer espécie, seja
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou
de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento, ou qualquer outra condição”. Ainda: “Todo
homem tem direito à propriedade, só ou em sociedade
com outros... Todo homem tem direito ao trabalho, à
livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego...
Todo homem tem direito à instrução”.
Para quem acha que se tratam de meras recomendações, que se debrucem, então sobre o texto
da Constituição Brasileira: “Todos são iguais perante
a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade...São direitos
sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância...”
O emaranhado de leis que complementam a constituição brasileira, bem como as que se caracterizam
como ordinárias é suﬁciente, a meu ver, para modiﬁcar
as bases que sustentarão o futuro deste país. Basta que
se coloque em prática os enunciados já estabelecidos
no nosso aparato legal. Para isso, as decisões necessárias não se orientam, apenas, pelo apelo legal, mas
pela decisão política de se colocar em prática o que
se formulou, em termos normativos. Quantos serão os
acordos e os tratados internacionais, quantas serão,
ainda, as novas leis, os novos decretos e quaisquer
outros ditames, tudo em nome da “melhoria das condições de vida da população”?. Quantos deles serão,
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efetivamente, colocados em prática, ou letra morta nos
compêndios legislativos?
Quais seriam os caminhos mais lógicos para diminuir os desequilíbrios pessoais e regionais de renda no
País? Como gerar os empregos em que a nova geração
se alicerça para construir o nosso futuro? Como retirar
as nossas crianças das ruas e colocá-las nos bancos
escolares? Com novas leis? A reforma agrária, por
exemplo, o caminho mais curto, menos dispendioso e
que melhor se coaduna com as habilidades produtivas
da população brasileira, necessita de novos aparatos
legais ou de decisão política para ser implementada?
A opção pelo superávit ﬁscal, em detrimento do déﬁcit
social é uma questão legal, ou política?
É hora de decidir sobre que futuro se almeja para
a nação brasileira. E, esse futuro, não se altera, unicamente, por novas leis, muito menos por passe de mágica. O Brasil do amanhã será os meninos brasileiros
de hoje. Para eles, as leis existentes não podem permanecer letra morta. Se, nem mesmo a Constituição
Brasileira é cumprida, à medida que 750 mil crianças,
por ano, não chegam a ser registradas, não se tornando,
portanto, nem mesmo cidadãs, como já foi chamada
essa mesma Constituição, o futuro parece já parece
estar bastante limitado. Se as leis dos homens são letra
morta, quem sabe as “bem-aventuranças”...
Era o que eu tinha a dizer,
O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Sra.s e Srs.
Senadores, Ocupo a Tribuna neste momento para comentar a matéria intitulada “Preços dos medicamentos
podem subir 5,5%” publicada no jornal O Globo em
sua edição de 18 de fevereiro do corrente ano.
A matéria diz respeito ao reajuste de cerca de
20 mil medicamentos que poderão subir até 5,56%
a partir do dia 31 de março. Este valor representa a
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) entre março de 2005 e janeiro de 2006 mais
0,46% previsto para o mês de fevereiro.
A matéria informa que “entre os produtos que
têm preços controlados estão medicamentos importantes para a população e que sofrem pouca concorrência no mercado, como remédios para o tratamento
de câncer, diabetes, pressão alta, doenças cardíacas
e alguns antibióticos”.
Senhor Presidente, requeiro que a matéria citada
seja considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LUIZ PONTES EM SEU PONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento.) – Sr. Presidente, Sra.s. e Srs. Senadores, o Nordeste do Brasil, que tem tudo para se transformar em região de grande desenvolvimento, é hoje
uma área de terra arrasada. Só Lula não vê.
A economia está fragilizada, milhares passam
fome e as crianças vão às estradas estender as mãos
tentando sensibilizar a caridade pública. Lula ﬁnge que
não sabe.
A pobreza do Nordeste não aparece em sua
real dimensão. O quadro desalentador de miséria é
de alguma forma encoberto pela boa fase da faixa litorânea, que hoje alegra não apenas brasileiros; também milhares de turistas do mundo todo, da Europa
principalmente.
Nessa pequena faixa à beira-mar, os índices de
miséria são menores. Com a expansão do turismo, há
ali, no momento, uma razoável oferta de empregos, no
setor de serviços e na construção civil, com a ediﬁcação de novos prédios.
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No interior dos nove Estados da região, e mais o
Tocantins, o quadro, ao contrário, é desolador. Nesses
Estados, em todos eles, mais da metade das populações vive abaixo da linha da miséria. São dez os Estados dessa área e, como a mostrar a miséria em que
vivem, eles ocupam, entre as 27 unidades federativas,
os dez primeiros lugares em índices de pobreza.
O cenário da pobreza é este:
1º – Maranhão: 63,72%
2º – Piauí: 61,75%
3º – Ceará: 55,73%
4º – Alagoas: 55,43%
5º – Bahia: 54,80%
6º – Tocantins: 51,17%
7º – Pernambuco: 50,95%
8º – Paraíba: 50,22%
9º – Sergipe: 50,14%
10º – Rio Gr.do Norte: 46,93%
Relembrei os dados da miséria no Nordeste não
propriamente para apontar a necessidade de projetos
exeqüíveis para a região. Isso todos sabemos e vai che-
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gar o dia em pensar o Nordeste será imperativo. Basta
ter de novo Governo sério no País. Daqui a 304 dias.
Falo sobretudo para denunciar o oposto a essa
compreensão de que o Nordeste pede urgência.
O Nordeste, de 50 milhões de habitantes, tem
quase um terço da população do Brasil.
Desses 50 milhões, um pouco mais da metade,
portanto 30 milhões, são o alvo de projeto premeditado
do Presidente Lula, que vislumbra nesse percentual
elevado de eleitores os votos que procura para tentar
se reeleger.
Numa área de geração de emprego beirando o
zero, os sertanejos vão se acostumando com a vida
de cidadãos de segunda classe. (Marco Antonio Villa,
professor da Universidade Federal de São Carlos e
autor do livro Vida e Morte no Sertão o Governo Lula
o que faz?
Sem escrúpulos e sem outro objetivo a não ser
um projeto de pretensa reeleição, ilude esses nossos
irmãos e entrega-lhes um cartão magnético. É o que
Lula faz, na interpretação do dizer do Prof. Marco Antonio Villa, que acabo de mencionar, transcrevendo
uma frase de sua autoria.
Em vez de planejar, em vez de criar programas
que possam desenvolver a região, Lula prefere conquistar sua adesão de forma covarde essa expressiva
parcela de seres humanos. Seres humanos, digo eu.
Para o Presidente Lula, eles são vistos como voto.
O Governo Federal, esta é que é a verdade, não
pensou até agora em qualquer projeto econômico sério. Preferiu ir pelos programas assistencialistas, que
jamais podem ser considerados como solução. Seriam
paliativos.
Por isso, denuncio:
Lula comete um crime, que, além de capitulado nos nossos Códigos, inclusive o Código Eleitoral,
contraria os preceitos de Códigos superiores, o Código Divino, na medida em que aproveita a boa fé dos
sertanejos incultos e esfomeados, acenando-lhes com
um prato efêmero de comida.
Os programas assistenciais fazem parte dos
projetos de qualquer Governo sério. Mas devem ser
encarados como medidas passageiras, iguais às que
são adotadas em calamidades públicas, como secas
e enchentes.
No Nordeste há gente como a gente e todos são
iguais a nós. Menos para o Presidente Lula, que faz
desse povo, sofrido pelas adversidades, massa de manobra para seus nefastos projetos de poder.
Massa de manobra signiﬁca manter nas mãos
os mais pobres. É o que Lula faz, revivendo, agora
com cartões magnéticos, o velho, superado e repul-
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sivo sistema que prevalecia no Brasil antigo em dia
de eleições.
Eram os currais cercados de arame farpado, em
que o eleitor pobre, e com fome, trocava um churrasco pelo seu voto.
Lula repete isso. Só não entrega a cédula com o
voto marcado porque a votação hoje é eletrônica. Mas
faz todo o restante dessa prática. Antes, tentou-se encher as burras do PT com esquemas do tipo mensalão
e valerioduto.
O esquema, na essência, é o mesmo. O objetivo, também: manter por 30 anos no poder os petistas
fora de prumo.
Menciono novamente o professor Villa, de São
Carlos. Ele, com sua autoridade de pesquisador, assegura que o Governo Lula não tem no Nordeste nenhum programa consistente.
E mais:
Nem o Banco do Brasil nem a Caixa Econômica
têm programas voltados para o atendimento dos pequenos proprietários e pecuaristas ou comerciantes. Do
Banco do Nordeste, o sertanejo só ouve falar quando
assiste a televisão e constata o banco envolvido em
transações pouco ortodoxas.
Aqui, no Senado, sabemos das boas intenções
do nosso colega Senador Eduardo Suplicy, que imaginou o Renda Mínima.
O professor Villa, da área de História, lembra:
Muito antes da iniciativa do Senador Suplicy, o
regime militar ampliou em larga escala a aposentadoria rural.
E arremata:
O cartão magnético do aposentado é motivo de
cobiça dentro da família. Jovens agridem os avós para
ter posse do cartão.
Ainda o Professor de São Carlos:
Sem nenhuma esperança, isolado da modernidade e sem perspectiva de melhorar sua condição de
vida, resta ao sertanejo uma tábua de salvação: incluir
seu nome na lista de um programa assistencial e receber o tão almejado cartão. É o único meio que tem
para poder enfrentar situação tão adversa.
É verdade. É real. Só que Lula resolveu manter
esses programas, neles colocando o timbre da estrela vermelha do PT. Resolveu mantê-los, pois, com
ﬁns eleiçoeiros. E pior: eleiçoeiros petistas. O ﬁm do
bom senso.
Um Governo sério pensaria diferente.
Primeiro, após o adeus de Lula, no dia 31 de dezembro próximo, um Governo sério – insisto – manteria esses programas emergenciais por pouco tempo
mais e partiria, na semana seguinte à posse, para a
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implantação de projetos para a retomada do desenvolvimento do Nordeste e do Brasil.
O Presidente Lula não tem programa desenvolvimentista para o Nordeste. Como também não tem
programa emergencial além do cartão magnético.
O professor de São Carlos lembra, a propósito,
que a região Nordeste sofre os efeitos de uma seca
cujos efeitos podem se prolongar, segundo previsões
técnicas. No Ceará, atingem 184 municípios, 141 em
calamidade pública; no Piauí, já são 112, metade dos
municípios do Estado. Na Paraíba, Rio Grande do
Norte, Bahia e nos demais Estados, a situação é muito grave.
E aí conclui o professor: e o ministro da Integração
Nacional? Este mora no Rio, não é nem em Brasília, e
está mais preocupado não com a seca, mas com sua
possível candidatura a Vice-Presidente.
Como Lula, pensa em eleição. E como a área em
causa é a mesma, o Nordeste, nada melhor do que,
com os cartões magnéticos, gastar dinheiro público
com propaganda e com viagens no Aerolula.
Programas de Governo dão trabalho. Lula não
gosta de trabalho. Assistência efêmera, propaganda
e falação chocha dão votos. Lula gosta de voto. Só. E
vai buscar votos à custa do dinheiro do povo.
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Dinheiro do povo, sim. Inclusive do povo do Nordeste, que ele procura levar na conversa mole, aquela
mesma para boi dormir. No latim clássico, conversa mole
para boi dormir signiﬁca papo furado, conversa mole.
Nisso Lula é bom. E, assim, o Nordeste vai continuar sendo engambelado por Lula durante mais 304
dias, os últimos que restam ao Presidente.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, venho à tribuna no dia
de hoje para registrar a entrevista concedida por Frei
Betto à revista IstoÉ de 15 de fevereiro do corrente. Na
entrevista, Frei Betto mostra toda a sua mágoa com
o governo do presidente Lula, e critica fortemente a
política econômica e os líderes do PT.
Sr. Presidente, para que conste dos Anais do
Senado, requeiro que a entrevista acima citada seja
considerada como parte integrante deste pronunciamento.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU
PONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 24

521

06341

522

06342

Sexta-feira 24

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO
2006
Fevereiro de 2006

FEVEREIRO 2006
Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Sra.s e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “Não voto na atual política, diz Josué”, publicada no jornal Folha de S.Paulo
de 14 de fevereiro do corrente.
A matéria destaca a aﬁrmação do empresário
Josué Gomes da Silva, presidente do Iedi e da Coteminas e ﬁlho do vice-presidente da República, José
Alencar. Segundo o empresário, “a política econômica é hostil ao desenvolvimento econômico, e, se não
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houver mudanças, esse governo não contará com o
meu voto nas eleições presidenciais”.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. VALMIR AMARAL (PTB – DF. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Sra.s e Srs.
Senadores, a passagem, nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, do Dia dos Rotarianos enseja uma bela reﬂexão
acerca do trabalho que o Rotary Clube realiza em todo
o mundo, por intermédio de milhares de unidades, na
busca permanente do entendimento, da cooperação
e da promoção social da humanidade.
Estabelecido em 168 países e reunindo 1,2
milhão de sócios, distribuídos em 32 mil unidades,
o clube completou, no ano passado, o seu primeiro
centenário. Nesses anos todos, o Rotary sempre soube se manter ﬁel ao propósito de servir ao próximo
e à comunidade. Observa, dessa maneira, os ideais
que embalaram o advogado Paul Harris e seus companheiros, no sentido do aproveitamento das habilidades e recursos dos sócios para prestar serviços
à comunidade. A partir do lema dar de si antes de
pensar em si, os rotarianos propugnam e praticam a
boa vontade e a paz no mundo, buscando oferecer
serviços humanitários e fomentar um alto padrão ético
nas práticas proﬁssionais.
No mundo contemporâneo, no qual prevalecem,
cada vez mais, o individualismo e o pragmatismo exacerbado, vizinhos do descompromisso social, não é
pouca coisa dispormos de uma organização apolítica, não religiosa e aberta a todos os interessados,
com capacidade de lutar pelos mais elevados ideais.
É por isso, Senhor Presidente, que me sinto verdadeiramente honrado em fazer este registro e esta
justa homenagem aos rotarianos de todo o Brasil,
em especial àqueles que vivem, trabalham e prestam sua colaboração comunitária no nosso Distrito
Federal. Os rotarianos são homens e mulheres de
negócios e proﬁssionais que, por meio da prestação
de serviços totalmente voluntários, procuram elevar
a qualidade de vida de comunidades locais, na certeza de contribuírem para um mundo melhor. Há quase
duas décadas, desde 1987, as mulheres passaram
a ser aceitas pela entidade; atualmente, formam um
segmento em franca expansão. Hoje mais de 2 mil
Rotary Clubes estão sob a presidência de mulheres,
que também assumem relevantes papéis em termos
de liderança regional.
Mas permitam-me, Sra.s e Srs. Senadores, destacar a multiplicidade das ações comunitárias que os
rotarianos de todo o mundo desenvolvem em bases
regulares. Esses autênticos cidadãos e cidadãs de boa
vontade procuram equacionar alguns dos mais críticos
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problemas da atualidade, como violência, uso de drogas, falta de orientação da juventude, moléstias como
a Aids, fome, analfabetismo e destruição do meio ambiente. Adotam iniciativas capazes de apontar e propor
soluções concretas para inúmeras questões críticas
experimentadas pelas diversas comunidades.
Atuando junto e em favor da juventude, os rotarianos tentam focalizar os dilemas e desaﬁos que
as novas gerações enfrentam em seu cotidiano. A
partir de programas como Interact Clubes, destinado a jovens de 14 a 18 anos, Rotaract Clubes, para
jovens de 18 a 30 anos, e dos Prêmios Rotários de
Liderança Juvenil, meninas e meninos, moças e rapazes são treinados para a liderança participativa,
comprometida com a prestação de serviços comunitários. O programa Intercâmbio de Jovens, por
exemplo, oferece a estudantes do ensino médio a
oportunidade de viver temporariamente no exterior
e, assim, ampliar seus horizontes e sua visão do
mundo, além de travar uma ampla gama de contatos
e amizades internacionais.
A Fundação Rotária, vinculada ao Rotary Internacional, oferece aos associados a oportunidade de
trabalhar pela paz e pela compreensão mundial. Patrocinada unicamente por doações de rotarianos e outros
colaboradores que compartilham a visão de um mundo
melhor, a Fundação Rotária é o veículo por meio do
qual os rotarianos patrocinam programas internacionais de cunho educativo e humanitário.
Os programas humanitários levam atendimento e
suprimentos médicos, água potável, alimentos, treinamento proﬁssionalizante e educação a comunidades
necessitadas. Sua atuação é voltada, sobretudo, para
as populações do mundo em desenvolvimento. Já os
programas educacionais da Fundação Rotária conformam o maior projeto internacional de bolsas de estudos do mundo, ﬁnanciado por uma entidade privada.
Anualmente, são outorgadas 1.100 bolsas para estudos
de pós-graduação no exterior. Além disso, a Fundação
também oferece subsídios para professores universitários lecionarem em países em desenvolvimento e
para o intercâmbio de equipes integradas por líderes
executivos e proﬁssionais. Atentos à realidade e comprometidos com a resolução dos problemas imediatos
de suas comunidades, sem contudo negligenciar as
grandes questões que desaﬁam o mundo contemporâneo, os rotarianos cumprem, com serenidade e estóica
determinação, o lema do Rotary Clube: dar de si antes
de pensar em si. Ambiciosos? Sonhadores? Não, aci-
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ma de tudo, os rotarianos são grandes realizadores.
Homens e mulheres, agentes de transformação social
que dedicam graciosamente parte de seu tempo para
servir a comunidade.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, ao cumprimentar o Rotary Clube pelo transcurso de mais um Dia
dos Rotarianos, quero externar meu reconhecimento
pelos relevantes serviços prestados a inúmeras comunidades brasileiras. Continuem, rotarianos, a realizar
esse trabalho profícuo e notável em prol de toda a sociedade. O Brasil agradece, o mundo agradece.
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Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 8
minutos.)
(OS Nº 11025/06)
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Ata da 7ª Sessão Não Deliberativa,
em 24 de fevereiro de 2006
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência da Sra. Heloísa Helena

(Inicia-se a sessão às 9 horas.)
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – A Presidência comunica que a Medida Provisória nº 282, de 2006, que abre crédito extraordinário,
em favor do Ministério dos Transportes, no valor de R$
57.554.718,00 (cinqüenta e sete milhões, quinhentos
e cinqüenta e quatro mil, setecentos e dezoito reais),
para o ﬁm 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, onde poderá receber emendas (OF/SF
nº 17/2006).
Fica estabelecido o seguinte calendário de tramitação:

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – O Senhor Presidente da República adotou em
23 de fevereiro de 2006, e publicou em 24 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nº 283, de 2006, no
dia subseqüente, que altera a Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos civis da União, das autarquias
e das fundações públicas federais, a Lei nº 10.683,
de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios,
a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, que dispõe
sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e
terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de
Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, a Lei nº 11.171, de 2
de setembro de 2005, que dispõe sobre a criação de
carreiras e do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
– DNIT, a Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005,
que institui o Plano Especial de Cargos da Cultura e a
Gratiﬁcação Especíﬁca de Atividade Cultural – GEAC,
cria e extingue cargos em comissão no âmbito do
Poder Executivo, dispõe sobre servidores da extinta
Legião Brasileira de Assistência, sobre a cessão de
servidores para o DNIT e sobre controvérsia concernente à remuneração de servidores do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, altera
a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, que dispõe
sobre a regularização, administração, aforamento e
alienação de bens imóveis de domínio da União, e o
Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, que
dispõe sobre os bens imóveis da União, autoriza prorrogação de contratos temporários em atividades que
serão assumidas pela Agência Nacional de Aviação
Civil – ANAC, e revoga o art. 4º da Medida Provisória nº 280, de 15 de fevereiro de 2006, que altera a
Legislação Tributária Federal.
De acordo com as indicações das lideraças, e nos
termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e seus
parágrafos, ﬁca assim constituida a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Sobre a mesa ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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OF. CCS N° 103/2005
Brasília, 11 de outubro de 2005
Ex Sr.
Senador Renan Calheiros
Presidente do Congresso Nacional
mo

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
O Conselho de Comunicação Social, em sua 9ª
Reunião de 2005, realizada em 10-10-2005, aprovou o
Parecer n° 2, de 2005 – CCS, apresentado pelo Conselheiro Paulo R. Tonet Camargo, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 55, de 2004, de autoria do
Senador Maguito Vilela, que “dá nova redação ao art.
222 da Constituição Federal para disciplinar a propriedade dos meios de comunicação social”.
Considerando que a proposta de emenda à Constituição em questão encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tendo sido designado o
Senador Fernando Bezerra para a relatoria, solicitamos
a V. Exª o encaminhamento de nosso parecer àquela
comissão, como contribuição do Conselho às discussões em andamento.
Respeitosamente, – Arnaldo Niskier, Presidente.
PARECER N° 2, DE 2005 CCS
Parecer do Conselho de Comunicação Social sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 55, de 2004, de autoria do
Senador Maguito Vilela, que “dá nova redação ao art. 222 da Constituição Federal,
para disciplinar a propriedade dos meios
de comunicação social”.
Relator: Paulo Tonet Camargo
I – Relatório
O eminente Senador Maguito Vilela propôs a
emenda constitucional em epígrafe, que tem como escopo a alteração do art. 222 da Constituição Federal,
cuja redação foi dada pela Emenda Constitucional nº
36/2002, verbis:
Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons
e imagens é privativa de brasileiros natos ou
naturalizados há mais de dez anos ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.
§ 1° Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital
votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá
pertencer, direta ou indiretamente, a brasi-
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leiros natos e naturalizados há mais de dez
anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo
da programação.
§ 2º A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação
veiculada são privativas de brasileiros natos ou
naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social.
§ 3° Os meios de comunicação social
eletrônica, independentemente da tecnologia
utilizada para a prestação do serviço deverão
observar os princípios enunciados no art. 221,
na forma de lei especíﬁca, que também garantirá a prioridade de proﬁssionais brasileiros na
execução de produções nacionais.
Propõe o Senador o seguinte texto para o citado art. 222, com o acréscimo de um parágrafo sexto e
com a justiﬁcação que se transcreve:
Art. 1° O art. 222 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 222. A propriedade de empresa jornalística, de empresa de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, de empresa de acesso
a Internet e de empresa que explore a produção, programação ou provimento de conteúdo
de comunicação social eletrônica dirigida ao
público brasileiro, por qualquer meio e independentemente dos serviços de telecomunicações de que façam uso e com os quais não
se confundem, é privativa de brasileiros natos
ou naturalizados há mais de dez anos, ou de
pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.
§ 1° Em qualquer caso, pelo menos setenta por cento do capital total e do capital
votante da empresas citadas no caput deste
artigo deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais
de dez anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o
conteúdo da programação.
§ 2° A responsabilidade editorial e as
atividades de seleção e direção da programação veiculada pelas empresas citadas no
caput são privativas de brasileiros natos ou
naturalizados há mais de dez anos.
§ 3º As empresas de que trata o caput
deste artigo deverão observar os princípios
enunciados no art. 221, na forma de lei especíﬁca, que também garantirá a prioridade de

FEVEREIRO 2006
06610

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sábado 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

proﬁssionais brasileiros na execução de produções nacionais.
§ 6º As disposições deste artigo não se
aplicam às agências de publicidade e às empresas dedicadas exclusivamente à produção de mensagens publicitárias de qualquer
natureza, ressalvado o disposto no parágrafo
terceiro. (NR)”.
Art. 2º As empresas de que trata o caput do art.
222 da Constituição Federal terão prazo de dois anos
para se adequarem ao disposto nesta emenda.
Art. 3º Esta emenda constitucional entra em vigor
na data de sua publicação.
Justiﬁcação
A presente Proposta de Emenda à Constituição (PEC) destina-se a adaptar-se o texto
da Lei Maior às novas realidades tecnológicas
que modiﬁcaram o cenário da comunicação
social eletrônica. Em verdade não se cuida de
inovar propriamente na ordem jurídica, mas
sim de preservar o espírito, o conteúdo e o
alcance das normas constitucionais concernentes a essa matéria, de modo a assegurar a
realização de seus ﬁns: a defesa da soberana
e da identidade nacional, bem como o desenvolvimento da cultura e proteção do patrimônio
cultural brasileiro.
A Constituição Federal, no capítulo destinado à comunicação social, faz referência às
empresas jornalísticas e aos veículos impressos de comunicação, mas concentra especial
atenção nas emissoras de rádio e televisão,
referidas pelo nome técnico de empresas de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.
Sucede, todavia, que, posteriormente à
promulgação da Carta Política de 1988, foram
desenvolvidos ou difundidos outros meios de
comunicação social eletrônica, identiﬁcados
como novas plataformas tecnológicas. O conteúdo de comunicação social, que antes era
transmitido apenas pelos tradicionais canais de
rádio e televisão, pode ser veiculado, atualmente, por outros meios de distribuição como ﬁbra
óptica, o satélite, o cabo, as microondas, entre
outros. Essa evolução tecnológica deu lugar a
um fenômeno conhecido como convergência
das mídias: diferentes tipos de conteúdo – anteriormente veiculadas apenas por imprensa
escrita, rádio e TV – podem ser hoje oferecidos
em conjunto ou separadamente, por qualquer
dessas plataformas tecnológicas.
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Um exemplo ilustra bem a hipótese. Por
meio de um computador conectado à rede
mundial de computadores (Internet), é possível
ler um jornal, ouvir música ou assistir a programação audiovisual idêntica à da televisão
convencional. Vale dizer: existem novos meios
de produzir, programar, prover e transmitir ou
veicular conteúdo de comunicação social eletrônica, que é aquele que atinge o grande público, com capacidade de inﬂuenciar a opinião
e o comportamento das pessoas e pautar a
agenda política, social e cultural do País.
A constituição, no entanto, refere-se apenas a radiodifusão, que, à época de sua promulgação, constituía o único meio relevante de
transmissão, ao grande público, de conteúdo
de comunicação social eletrônica. A pergunta
que se coloca é a seguinte: devem ser aplicados às novas plataformas tecnológicas os
mesmo princípios e regras que valem para a
radiodifusão? A resposta, entendemos, deve
ser positiva.
Essa é a linha traçada pela presente
proposição: todos os que explorem a comunicação social eletrônica, seja qual for a tecnologia utilizada, devem estar sujeitos ao mesmo
regime jurídico. A disciplina preconizada pela
proposta ora apresentada atende à interpretação evolutiva do texto constitucional. O constituinte pretendeu disciplinar a produção, a
programação e o provimento de conteúdo de
comunicação social, submetendo-o ao princípio da isonomia, independentemente da plataforma utilizada para veiculação do conteúdo.
Não haveria qualquer sentido no tratamento
diferenciado de quem desenvolve a mesma
atividade e oferece o mesmo produto apenas
em função da tecnologia que utiliza.
Para superar as diﬁculdades enfrentadas
pelo texto original da Constituição, diante da
evolução cientíﬁca, a PEC que ora submetemos ao exame do Parlamento, em lugar de
regular o meio tecnológico utilizado, optou por
disciplinar a atividade de produção programação e provimento de conteúdo de comunicação social. Em síntese, a regra geral que se
pretende instituir é a de qualquer empresa de
comunicação social sujeite-se ao mesmo regime jurídico.
No mesmo sentido, é essencial incluir
entre as atividades de que trata o art. 222 da
Constituição Federal os serviços de provimento de acesso à Internet, já que é através das
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empresas que desenvolvem tais atividades
que a sociedade têm acesso aos conteúdos
de comunicação social disponibilizados na
defesa da soberania e da identidade nacional,
bem como para o desenvolvimento da cultura
e a proteção do patrimônio cultural brasileiro.
Trata-se de providência em total consonância
com as disposições constitucionais pertinentes
à Comunicação Social.
Assim procedendo, entendemos que as
alterações ora propostas ao texto constitucional contribuirão para a observância dos princípios fundamentais de soberania e proteção
da cultura nacional no que tange aos meios
de comunicação social.
Nesses termos. Submetemos a presente
Proposta de Emenda à Constituição ao exame de nossos nobres pares, certos aperfeiçoamento.
Sala das Sessões, – Senador Maguito Vilela.
A PEC foi remetida à Comissão de Constituição e
Justiça do Senado e distribuída ao Senador Fernando
Bezerra onde aguarda apresentação de parecer.
Na última reunião deste Conselho de Comunicação Social, após audiência pública cujo objeto foi o
estudo da convergência tecnológica, ﬁcou deliberado
o exame da presente proposta dentro do moderno
contexto tecnológico.
É o breve relatório.
II – Análise
Primeiramente algumas necessárias considerações de natureza histórica e cronológica. É consabido
que a tecnologia evolui em uma velocidade incrível,
surpreendendo aos mais argutos cientistas e criando,
assim, um evidente descompasso entre a realidade e a
regulação. Partindo do pressuposto de que seria impensável qualquer iniciativa de brecar o desenvolvimento
tecnológico, cada vez mais as regras se apresentam
insuﬁcientes para disciplinar tão estratégico tema para
os interesses nacionais.
Se tomarmos como exemplo a legislação de radiodifusão, até hoje aplicada, foi concebida antes da
existência do satélite e, assim, da possibilidade de
transmissões simultâneas para todo o País. As emissoras de televisão produziam programação ao vivo,
com a possibilidade mais tarde do vídeo tape. O rádio ia mais longe através das ondas curtas. Inegavelmente o satélite modiﬁcou radicalmente o ambiente
tecnológico da televisão brasileira e as ondas curtas
do rádio somente sobrevivem em algumas românticas
emissoras que as colocam no ar. A norma, entretanto,
continuou a mesma.
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Ainda por ocasião da Assembléia Nacional Constituinte que promulgou a Carta de 88, pouco havia
mudado e, nesta esteira, tratou o constituinte de regular a atividade de comunicação de massa conhecida
– jornal, rádio e TV. Eram estas as plataformas capazes de distribuir conteúdo de massa e, em função de
entenderem este conteúdo estratégico, trataram de
estabelecer regras bastante rígidas sempre com a ﬁnalidade de não colocar em risco a identidade nacional
e a cultura brasileira.
A norma, ao reservar a brasileiros o controle e a
operação destas plataformas, não imaginou uma gráﬁca ou frias torres e transmissores, mas sim o conteúdo
que trafega por estes meios.
Hoje, o mundo globalizado, e por conseqüência
o Brasil nele inserido, descortina dia a dia novas possibilidade tecnológicas em face da revolução digital,
que coloca a realidade inspiradora da norma em total
obsolescência.
O Conselho de Comunicação Social teve a oportunidade de assistir na última sessão uma produtiva e
reveladora exposição sobre a chamada convergência
tecnológica que demonstrou a quantidade de meios
que surgem para distribuição de conteúdo com qualidade técnica e que, com o passar do tempo, estarão
à disposição do cidadão gratuitamente ou a baixíssimo custo. As novidades vão desde a distribuição de
imagem por linha telefônica, como pelo celular, rede
mundial de computadores e outros, fazendo desaparecer até mesmo os conceitos de fronteira e soberania nacional.
Assim, começa a ﬁcar acentuado o descompasso entre as normas que regem a todas estas plataformas, pois quando foram concebidas focaram no meio,
embora o objeto da proteção estatal fosse o conteúdo.
Isto se deu porque naquele momento histórico eram
conceitos indissociáveis.
Para comprovar isto, basta examinar a Constituição e ver que não há nenhuma restrição à instalação
de empresa de produção independente de conteúdo
no País. A razão clara era de que sendo reguladas pela
lei maior as únicas plataformas possíveis de difusão à
massa, seria irrelevante tal necessidade.
Exempliﬁcando, não há nenhuma restrição constitucional a que um grupo estrangeiro se instale no Brasil, com capital (aliás, barato) totalmente estrangeiro
e passe a produzir conteúdo em português destinado
a brasileiros, ou mesmo comprar eventos artísticos,
culturais e esportivos. Isto não aconteceu até hoje
porque pela inexistência de possibilidade concreta de
difusão. Tal empresa começa a ser viável na medida em
que possa contar com uma plataforma de distribuição
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alternativa à radiodifusão como a Internet, telefonia,
celular, DTH e outros.
Considerando estas plataformas alternativas em
franco desenvolvimento tecnológico, igualmente não
encontraremos na Constituição Federal qualquer restrição à sua instalação no País, com direção, capital
(novamente barato) e controle estrangeiro.
Há, pois, inegavelmente, uma indesejável brecha constitucional à proteção do conteúdo nacional
e à produção de jornalismo, cultura, dramaturgia e
entretenimento para brasileiros, na medida em que a
realidade está possibilitando que sejam tangenciadas
as regras existentes por alguns setores. A justiﬁcação
trazida na proposta em exame é de invulgar eloqüência e é auto-explicativa, podendo por si só constituir-se
em fundamento deste parecer.
Todavia, cumpre acrescentar aos seus termos que
não visa a formação de cartório ou reserva de mercado para empresas jornalísticas, emissoras de rádio
e TV e produtoras independentes hoje existentes no
País, mas tão somente uniformiza a norma para toda e
qualquer iniciativa de produção de conteúdo brasileiro
destinado a brasileiros.
Qualquer empresa poderá produzir conteúdo de
jornalismo, cultura, dramaturgia e entretenimento destinado à comunicação eletrônica no Brasil, desde que
respeite as normas constitucionais que valerão para
todos que desenvolvam esta atividade, e não apenas
para alguns.
Finalmente, considerando o acréscimo feito pelo
texto proposto no parágrafo sexto que excetuou as
agências de publicidade e as empresas de produção de
comerciais, não seria próprio deixá-las fora da abrangência do parágrafo terceiro quanto a preferência de
trabalhadores brasileiros, bem como seja redeﬁnido
o objeto “comerciais” de forma a abranger também a
propaganda institucional. Sugere-se, assim, a seguinte
redação ao parágrafo sexto:
“As disposições deste artigo não se aplicam às agências de publicidade e às empresas dedicadas exclusivamente à produção de
mensagens publicitárias de qualquer natureza,
ressalvado o disposto no parágrafo terceiro.”
III – Parecer
Ante o exposto, o parecer é no sentido de considerar adequada e oportuna a aprovação da PEC
00055/2004, com a correção acima, eis que representa
uma salvaguarda importante à cultura, produção artística, jornalística e identidade nacional.
Brasília, 10 de outubro de 2005. – Arnaldo Niskier,
Presidente do Conselho de Comunicação Social.
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A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – O expediente lido será anexado ao procesado da Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de
2004, que vai ao exame da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Passa-se à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, pelo
tempo que entender necessário para seu pronunciamento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Heloísa Helena; Senador Sérgio
Zambiasi; Srªs Senadoras e Srs. Senadores, uso a tribuna hoje para falar de um caso especíﬁco, mas que,
no meu entendimento, é um exemplo a ser seguido por
outras pessoas que são portadoras de deﬁciência.
Senadora Heloísa Helena, sei que V. Exª tem um
trabalho belíssimo nessa área. Contou-me experiências
vividas ao longo de sua vida, o seu compromisso com
a inclusão das pessoas portadoras de deﬁciência. A
sociedade precisa entender a importância e o papel
das pessoas com deﬁciência, que, infelizmente, acabam sendo discriminadas.
Senador Sérgio Zambiasi, aqui presente, sei
também que V. Exª tem realizado um trabalho no Rio
Grande do Sul. Eu comentava, há minutos, sobre o trabalho que V. Exª tem feito, na Subcomissão que presido,
referente à inclusão e ao combate aos preconceitos
em relação aos dependentes químicos. Pretendemos
– e eu já conversava com V. Exª também sobre isso
– dialogar mais, nesta Casa, sobre propostas e encaminhamentos relativos a essa questão. No mínimo,
deve ser feito um grande debate, em nível nacional,
sobre o tema.
Mas, hoje, quero comentar sobre uma bela surpresa – e tem a ver também com o tema das pessoas
portadoras de deﬁciência – que tive em meu gabinete
há uma semana.
Srª Presidente, na semana passada, foi divulgado o resultado do vestibular da UnB. E foi enorme a
minha satisfação quando um dos meus assessores,
o Luciano, que V. Exª conhece e pelo qual tenho um
carinho muito grande, adentrou a minha sala – ele é
cego –, dizendo que havia passado no vestibular da
UnB. Não é um vestibular qualquer, no meu entendimento, o da UnB.
Acho que a maioria dos Senadores conhece o
Luciano, porque ele, seguidamente, está recolhendo assinaturas para projetos e PECs e percorre este
plenário quase diariamente. Confesso-lhe, Senadora
Heloísa Helena, coisa que eu não havia dito e vou dizer agora, que tenho dito ao Luciano que ele deveria
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quebrar quase um tabu existente aqui no Congresso.
Ele aceitou o desaﬁo e já se inscreveu. Reﬁro-me ao
cão-guia. Ele, por ser cego, tem todo o direito de circular
dentro do Congresso Nacional com um cão-guia. Ele
está inscrito, mas, até hoje, não veio o cão-guia.
Estou falando do Luciano e da importância de
ele ter passado no vestibular como um exemplo a ser
seguido, de que é possível chegar lá, inclusive a uma
universidade federal. O Luciano escreveu parte deste
meu pronunciamento e me perguntou se eu poderia
trazê-lo à tribuna. Respondi a ele que sim. Escreveu o
Luciano o seguinte texto:
A VITÓRIA DO HOMEM
Nos últimos anos, a minha perda visual se tornou mais signiﬁcativa. Não enxergo
praticamente nada. Todavia, este é também
o período onde consegui as minhas maiores
vitórias.
Perdi a visão, mas não perdi o amor pela
vida.
Preciso destacar, antes de mais nada,
que essas vitórias não foram obtidas sem o
apoio de grandes amigos que encontrei pelo
caminho.
Ao deixar a casa de meus pais no município de Alto Paraíso (GO), e vir para Brasília,
morei durante alguns meses com um casal de
amigos: Marcos e Denize.
São amigos a quem ele quer aqui agradecer.
Confesso que não os conheço.
Contei também com a ajuda da prima
Karla, com Maria Helena, através da qual consegui meu emprego aqui e a quem carinhosamente chamo de minha segunda mãe.
Ela que deve ter intercedido aqui junto ao Senado; é bom dizer que o Luciano é contratado pelo
Senado e está à disposição de meu gabinete; quero
dar o mérito ao Diretor Agaciel, que foi quem contratou o Luciano.
Se pudesse citaria aqui o nome de todos
que encontrei e que fazem parte de minha história, que fazem parte daquilo que sou, daquilo
que aprendi.
Gostaria de agradecer muito aos professores, funcionários e alunos do Centro de Ensino Especial de Deﬁcientes Visuais – CEEDV;
não posso esquecer também dos voluntários
do Clube do Ledor que me ajudaram a enxergar os meus limites e minhas possibilidades
de atingir meus objetivos.
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Gostaria também de agradecer a todos
os Senadores e Senadoras o apoio que têm
me dado em minha circulação permanente,
inclusive no plenário do Senado. Agradeço
também a meus colegas de gabinete, no diaa-dia, no convívio rotineiro, o incentivo que
têm me dado.
Tenho que agradecer principalmente...
Repito, para quem está assistindo à TV Senado,
que é um rapaz cego que trabalha conosco aqui no
Senado.
...minha família: minha mãe, Corina Trindad; meus irmãos: Flávio, Eliane e Leandro e,
em especial preciso dedicar esta vitória a meu
pai, João Ambrósio, que jamais deixou que eu
me sentisse incapaz e que há seis meses partiu deste mundo e não pôde ver ingressar na
universidade o único de seus quatro ﬁlhos que
ainda não possuía formação superior.
Ele dizia sempre: “Nunca desista, vá sempre em
frente, seja até um pouco atrevido”.
Preciso agradecer acima de tudo a Deus,
a oportunidade da vida, as experiências que
me levaram à compreensão de que se me
faltam os olhos físicos, não me faltou a visão
interior, a visão que me permite ver a beleza
da criação de Deus, a beleza do ser humano
que traz em si a capacidade da superação
dos limites.
Portanto, o texto não é meu, é todo ele do Luciano. Foi ele que o escreveu.
Espero que essas palavras do Luciano sirvam
de incentivo a outros portadores de deﬁciência que
sonham com uma vaga na universidade. Não desistam, é o que dizem essas palavras em sua essência
e o que tem que estar permanentemente nos acompanhando.
Congresso Federal, não deixe, não perca a oportunidade de aprovar o Estatuto da Pessoa com Deﬁciência!
Senador Sergio Zambiasi, esse é o texto que o
Luciano escreveu e que ﬁz questão de ler. Ouço agora
o aparte de V. Exª.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Senador
Paulo Paim, quero me somar à emoção de V. Exª. Conheço o Luciano, cruzo com ele quase todos os dias
nos corredores deste Congresso, onde ele faz, entre
muitas outras atividades em seu gabinete, exatamente
a coleta de assinaturas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ele opera com a maior tranqüilidade os computadores, sem
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enxergar. Já eu, de olhos abertos, opero quase nada.
Inclusive V. Exª, Senadora Heloísa Helena, me ajudou
a colocar o slogan há algum tempo.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – E veja V.
Exª como nós ainda somos preconceituosos, inclusive
nas expressões, pois nós, sociedade, ainda chamamos e identiﬁcamos pessoas como o Luciano como
deﬁcientes. Na realidade, deﬁcientes, que nada! Essas
pessoas, em muitos casos, são mais eﬁcientes que
nós, pessoas ditas normais.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem colocado.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Quero reﬂetir
exatamente sobre essa manifestação, essa mensagem
que o Luciano escreveu, essa vitória pessoal dele, rompendo com as inúmeras barreiras que ainda existem
para as pessoas portadoras de deﬁciência. Chamo a
atenção para o trabalho de V. Exª, para o Estatuto da
Pessoa Portadora de Deﬁciência. Infelizmente, ainda
precisamos de leis para que as pessoas portadoras de
deﬁciência possam ser respeitadas. Lembro, Senador
Paulo Paim, que os prédios, as cidades ainda não se
adaptaram. Presidi a Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul em 2001 e 2002 e encontrei a Casa
absolutamente despreparada para receber pessoas
portadoras de deﬁciência. Os 55 parlamentares e suas
assessorias nos mobilizamos para que nos adaptássemos, e o fantástico foi que, na eleição seguinte, dois
parlamentares portadores de deﬁciência foram eleitos
e encontraram o plenário adaptado, inclusive com elevador, para chegarem até a tribuna em suas cadeiras
de rodas e poderem se manifestar adequadamente
com todas as condições.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Esse é
um pleito das pessoas com deﬁciência, inclusive na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e que
V. Exª, quando estávamos juntos à Mesa, já tinha colocado que seria preciso fazer também no Senado.
Quero dar este testemunho.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Presidenta Heloísa Helena, nestes momentos, em que o
Parlamento discute essas questões, provocamos reﬂexões junto à sociedade; temos que olhar como nós,
sociedade, estamos buscando soluções para essas
questões. É importante realmente levantar o debate,
Senador Paulo Paim, e, com isso, fazer andar o Estatuto, para que, logo ali, em frente, esse documento
possa estar nas mãos de cada cidadão, nas mãos de
cada família, que possa estar lá na sala de aula, para
que essa questão comece a ser enfrentada de forma
coletiva e, assim, não haja segregação. O grande problema é exatamente a segregação. Lembro, e quero
aqui registrar, que, nas últimas feiras do livro, em Porto
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Alegre – uma das manifestações culturais mais bonitas
que acontecem no Brasil e talvez na América do Sul
–, a presença do Senado Federal com suas publicações em braile. Distribuímos Constituições em braile,
Senador Paulo Paim. Estivemos, junto à Associação
de Cegos, recolhendo sugestões para novas publicações, que já estão junto à administração do Congresso. Por isso, cumprimento V. Exª pela abordagem
desse tema extremamente importante. Penso que são
espaços generosos que estamos recebendo a ﬁm de
que a sociedade saiba que estamos preocupados em
buscar soluções contra esses preconceitos, que ainda
são muito pesados na vida dessas pessoas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Sérgio Zambiasi, agradeço a V. Exª, que fortalece na
sua fala a importância do debate sobre o Estatuto da
Pessoa com Deﬁciência, cujo Relator, Senador Flávio
Arns, está dialogando com a sociedade. Disse-me S.
Exª, ainda ontem, que a última versão – naturalmente
vai apresentar um Substitutivo a partir da visão global
da sociedade – será divulgada na semana que vem, já
que a CNBB decidiu que a Campanha da Fraternidade
buscará a inclusão da pessoa com algum tipo de deﬁciência. Aproveitando a Campanha da Fraternidade
da CNBB deste ano, um dos eixos será o Estatuto da
Pessoa com Deﬁciência.
Terminando essa parte ligada ao Luciano, ele quis
somente que eu comentasse na tribuna que o exemplo
dele é um dos tantos outros que existem no País. Mas
que seja divulgado que é possível chegar lá.
Bom, Srª Presidente, o Luciano, assim como o
Santos Fagundes, que trabalha conosco no Rio Grande do Sul, é também cego e cursa, lá no Estado, a
Ulbra.
E aqui quero dar um dado interessante. Alguém
pergunta: Como é que o Paim se envolveu tanto – são
tantos os deﬁcientes – exatamente com os cegos? É
que eu tive uma irmã, Senadora Heloísa Helena, que
era cega. Infelizmente ela faleceu há cerca de 6 ou 7
meses; tinha glaucoma com diabete e foi chegando a
um ponto em que, infelizmente, faleceu.
Só quando senti – e V. Exª também me contava
algo semelhante – o problema na família – ela ﬁcou
cega há aproximadamente 20 anos –, é que percebi o
quanto estávamos longe de entender, trabalhar e contribuir para que a sociedade aceite e não discrimine as
pessoas com deﬁciência.
A Marlene está lá em cima neste momento, e tenho certeza de que ela está nos olhando, pois tem um
carinho muito grande por nós todos. Ela não via, naturalmente, porque era totalmente cega, mas ouvia os
debates que fazíamos aqui no Congresso Nacional.
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Falo um pouquinho também, por questão de justiça, de Santos Fagundes. Um dia talvez possamos trazê-lo aqui para uma audiência pública, e ele vai falar
do projeto Cantando as Diferenças, do qual é o mentor. Esse projeto cresce muito no Rio Grande do Sul e
tem por objetivo a inclusão política, econômica e social
das diferenças, articulando municípios e comunidades
para a adoção de medidas práticas que contemplem
idosos, negros, índios, portadores de deﬁciência, os
que ganham salário mínimo, desempregados, enﬁm,
aquele setor da sociedade que normalmente é marginalizado.
Já temos como parceiros, nessa grande caminhada: Ipesa, Ulbra, Copelmi, Sintec, Medex, Prefeitura Municipal de Gravataí, Prefeitura Municipal de
Santa Rita, Prefeitura Municipal de Taquari, Banco do
Brasil – já está colaborando com o projeto Cantando
as Diferenças –, Comissão dos Direitos Humanos da
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul também já está
colaborando com esse projeto – quando digo colaborando, não me reﬁro a verbas, pois não há verba alguma, mas o fazem divulgando, imprimindo cartazes,
participando das audiências, mandando representantes –, Faders e o programa Elo Nativo, da Rádio Vale
Feliz – lá do Caí.
Várias cidades estão tendo resultados muito positivos. Houve uma semana do Cantando as Diferenças
em que nós, principalmente o Santos Fagundes – eu
disse a ele que não adianta o Senador Paulo Paim ir
lá fazer o discurso, porque quem tem que falar na praça é ele, que é o articulador –, colocamos quatrocentas, quinhentas, mil, duas mil pessoas na praça para
discutir as diferenças. Foi belíssimo. Isso ocorreu em
Gravataí, Santa Rita e Itaquari.
No dia 17 de março, o projeto Cantando as Diferenças 2006 será realizado em Gravataí, com apoio
do Ministério da Educação nesse caso e da Prefeitura
Municipal de Gravataí, por meio da Secretaria de Educação. Teremos também seminários e 36 oﬁcinas que irão
abordar as diferenças. Dessas oﬁcinas, todo o material
produzido será em forma de poesias, que participarão
do Festival Musical do mês de junho em Gravataí. As
poesias classiﬁcadas serão gravadas em CD.
Esse projeto é uma ampla e gradual mudança
do modo de enxergar as mais variadas diferenças
de gênero, raça, idade, condição física, ou seja, uma
mudança de consciência e atitude – quero dizer que
grande parte desse pronunciamento agora que estou
fazendo quem escreveu foi Santos Fagundes, sendo
que o Luciano escreveu a primeira parte – junto à sociedade, a empresários e ao poder público, pelo reconhecimento da diversidade de sua gente. E, em um
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resgate histórico, dar-se-á cada vez mais voz à grande
maioria do nosso povo, que, por um motivo ou outro,
sempre esteve discriminado.
O reconhecimento pelo Estado ao direito pleno
da acessibilidade de todos os seus cidadãos, independentemente de sua origem étnica, da faixa etária
ou da condição física, aos benefícios de uma política
que os contemple com suas diferenças é a expressão
plena da cidadania e da democracia.
Srªs e Srs. Senadores, concluindo, Cantando as
Diferenças é um projeto de cuja criação tenho muito
orgulho de ter participado. A idéia desse projeto surge
no Rio Grande do Sul, no CIPP* (Centro de Integração Paulo Paim), que é o símbolo do meu gabinete e
cujo coordenador é o Santos Fagundes, junto com o
Flávio.
Na verdade, Srª Presidente, esse é um sonho de
nós todos, creio, de um dia podermos cantar juntos,
homens e mulheres, deﬁcientes ou não, brancos e
negros, índios, judeus, palestinos, em que prevaleça,
na discriminação religiosa, o culto ecumênico, em que
todas as religiões sejam bem-vindas, em uma grande
canção, e que a poesia seja o ponto de ligação, pela
magia da rima, forma como os poetas, enﬁm, contam
a vida dos povos e da humanidade; em que os desempregados recebam a solidariedade dos empregados e
dos próprios empregadores; em que os pobres, Senadora Heloísa Helena – V. Exª bate muito nessa tecla
–, possam ter o direito de sentar-se à mesma mesa
dos ricos e ver, efetivamente, o pão dividido; em que
os idosos e as crianças cantem e caminhem juntos;
em que a poesia e a igualdade se encontrem; em que
o salário mínimo e os benefícios da Previdência não
sejam mais discriminados e, sim, valorizados; em que
os homens falem do respeito à natureza. Enﬁm, Srª
Presidente, em que o amor esteja em primeiro lugar.
Esse é o Cantando as Diferenças. Por isso, tenho orgulho de ter visto esse projeto nascer, em Canoas, no
Rio Grande do Sul.
Senador Sérgio Zambiasi, V. Exª pede mais um
aparte, e é com muita satisfação que o concedo a V.
Exª.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Senador
Paulo Paim, acompanho a sua manifestação, em que
faz diversas abordagens, mas, no fundo, aponta para
o caminho do respeito e da solidariedade. E é exatamente esse o princípio proposto pelo evento Cantando as Diferenças. São esses movimentos realmente
que nos provocam a reﬂexão, a participação e a superação desses problemas que ainda enfrentamos no
nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano. V. Exª abriu a sua
manifestação abordando uma questão que é comum
praticamente em todas as classes sociais, que é o
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problema da droga, da drogadição. Aliás, um dos jornais de hoje, daqui de Brasília, trata da prisão de sete
jovens, aqui no Lago. Até lembro o início da matéria:
“Ricos, cultos e traﬁcantes”. Foram apreendidas drogas, e presos seis ou sete rapazes que estariam com
alguma reserva de droga para ser vendida agora, no
carnaval. Recebi esta semana um e-mail que, com a
permissão de V. Exªs, Senador Paim, Senadora Heloísa Helena, eu gostaria de ler para registrar aqui o que
é o drama da drogadição junto às famílias pobres das
periferias, que buscam socorro, que gritam, mas seus
gritos não encontram eco, levando uma mãe a ameaçar
jogar-se diante de um carro na frente do fórum para
buscar a internação do seu ﬁlho adolescente, dependente de drogas, dependente de crack. Quero ler as
expressões de quem me mandou o e-mail para que se
possa perceber a profundidade do drama que essas
pessoas vivem e dimensionar o que é, para uma mãe
pobre, que tem diﬁculdade de pagar uma passagem
de ônibus, buscar socorro, lutar para salvar o seu ﬁlho
de dezesseis anos de idade. É a irmã dele que escreve
para mim e, seguramente, para toda a sociedade – ao
escolher se dirigir a uma pessoa pública, mostra que
quer revelar à sociedade o seu drama e quer denunciar o seu problema.
Meu irmão mais novo é dependente químico. Ele usa, entre outras drogas, pedra (crack). Infelizmente, por este motivo, ele acaba
roubando tanto na rua como dentro de casa.
Ele tem dezesseis anos e já usa drogas há
muito tempo. Nunca quis se ajudar, foi internado várias vezes. Todas essas vezes foi muito
complicado, pois minha mãe é faxineira, vive
das suas faxinas e do que ganha dos outros.
Ela faz o possível e o impossível para ajudálo, e dá o que pode para ele e minhas outras
duas irmãs. Ela sempre encontra muita diﬁculdade para interná-lo, precisa pedir passagem aos vizinhos e, quando chega ao fórum,
é mal atendida, e nunca deixam ele tempo
suﬁciente nas clínicas para que ele possa se
desintoxicar.
E ela acrescenta:
Desta vez foi pior. Apareceram uns homens armados que minha mãe não sabe quem
são na casa deles, procurando meu irmão para
matá-lo. Eles se fecharam em casa com medo,
meu irmão se deitou no chão da cozinha desesperado, com medo que eles atirassem na
casa e pegasse nele. Eles rondaram a casa
por muito tempo e depois foram embora. No
outro dia, minha mãe foi correndo ao fórum
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pedir socorro. Ela pediu para que prendessem
meu irmão...
Vejam só o desespero da mãe: ela vai
ao fórum...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pedir que
prendam o menino para protegê-lo.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Ela foi ao
fórum pedir que prendessem o seu ﬁlho – como ele é
menor, seria uma detenção.
Ela continua:
Ela pediu para que prendessem meu irmão, pois, na cabeça dela, preso ele estaria
seguro, pois lá eles não poderiam matá-lo. Mal
sabe a mãe que matam também dentro das
prisões. A advogada disse que isso não era
possível, que ela não poderia mandar prendêlo. Então, minha mãe disse que não ia sair de
lá enquanto eles não a ajudassem.
Essa é uma realidade cruel, dura. Algumas elites
podem até imaginar que a leitura de uma carta como
essa pode ser apelativa, mas acho que não é.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não é apelativa e V. Exª não está falando de um caso individual,
por isso procede a leitura que V. Exª faz. As famílias que
têm dependentes químicos e quem está nos assistindo
neste momento sabe que essas ameaças são reais e
acontecem na maioria das famílias, só que ninguém
tem coragem de fazer essa denúncia que V. Exª está
fazendo com a leitura da carta que recebeu.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Sei que
não é convencional ler uma manifestação como esta
num pronunciamento em plenário, mas acho que temos de trazer, Senadora Heloísa Helena, aqui para
dentro, a realidade das ruas, a realidade das vilas, a
realidade das periferias. É assim que a periferia vive,
esse é o cotidiano da periferia, distante da proteção
do poder, Senador Paulo Paim, poder inacessível a
essas pessoas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho que essa
realidade tem de ser descortinada para, de forma coletiva e solidária, buscar-se uma solução.
Perdoe-me, pois minha fala está avançando no
tempo de V. Exª. Agradeço a generosidade...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O pronunciamento de V. Exª já faz parte do meu discurso, portanto, V. Exª tem todo o direito – entendo que a nossa
Presidente também pensa assim – de concluir com a
tranqüilidade devida.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL –
AL) – Para um tema tão importante como este, os senhores terão todo o tempo que entenderem necessário.

536

Fevereiro de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Agradeço
a V. Exª, Senadora Heloísa Helena.
Concluo esta minha manifestação dando voz a
um desabafo, a um grito de socorro de uma família
que chegou às minhas mãos e eu gostaria de tornar
público.
Continuo lendo:
Minha mãe disse que não ia sair de lá
enquanto eles não a ajudassem ou então sairia e olhem o desespero da mãe que, não encontrando outra saída, disse que se atiraria na
faixa na frente do fórum.
A pessoa que escreve diz ainda:
Com muita diﬁculdade conseguiram uma
clínica para ele, mas se negaram a ﬁcar com
ele por mais de um mês. Disseram que o governo não libera verba, que o prefeito tem de
pagar para ele ﬁcar por lá por mais tempo, e
ele só paga um mês. Sempre disseram que,
quando ele realmente quisesse se ajudar, ele
ia ter essa ajuda, mas agora constatamos que
isso é mentira. Ele está implorando por ajuda,
mas sabe o que ﬁzeram? Liberaram ele em
quinze dias, pois disseram que não podem
ﬁcar com ele por mais tempo.
Aqui é revelada a dureza da realidade:
Ele é menor, viciado, pobre... e está implorando ajuda. Por favor nos ajude. Não temos
dinheiro nem para passagem, quanto mais para
pagar uma clínica particular. Se ele voltar para
casa vão matá-lo ou então o crack o mata.
As duas opções que o jovem tem: volta para
casa, e os que o tornaram dependente podem matálo, porque ele tem conta, ele está devendo, ou então
o próprio crack vai matá-lo.
Mas parece que ninguém está preocupado com isso. Minha mãe está aterrorizada,
doente dos nervos e da pressão. Por favor nos
ajude a manter meu irmão vivo.
Quero dizer que tão logo recebi esse e-mail, Senador Paulo Paim, movimentei todas as minhas relações
com a comunidade em Porto Alegre. Estamos, junto
com a mãe, com a irmã, a família, tentando encontrar
saídas. Mobilizei imediatamente o Centro Vita, que V.
Exª conhece, o Major Sérgio...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Conheço.
Belíssimo trabalho de V. Exª.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – ...a assistente social Maria Luísa e outras instituições que, de alguma maneira, buscam apoiar pessoas nessas situações.
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Estamos, junto com a família, tentando reencaminhar
esse jovem para que ele possa desintoxicar-se, possa
voltar a uma escola e possa, quem sabe, encontrar um
caminho adequado para a sua vida.
Fiz questão de utilizar o espaço de sua manifestação porque sei do seu trabalho voltado para essas
minorias que, aos poucos, estão se concentrando na
base de uma pirâmide de gelo cada vez mais larga e
vivendo em situação cada vez mais difícil. Entendemos
que o setor público, ou seja, a Prefeitura, o Governo do
Estado e o Governo Federal, devem, de forma conjunta, apoiar programas para que essas questões sejam
efetivamente combatidas.
Agradeço a generosidade da Presidente Heloísa
Helena e a oportunidade que V. Exª, Senador Paulo
Paim, abre para que esses temas de relevância social
possam ser abordados da tribuna do Congresso Nacional e, repercutindo no País, encontre-se uma saída
conjunta. Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Sérgio Zambiasi, primeiro cumprimento V. Exª pela
contribuição que trouxe ao meu pronunciamento. Esse
é um tema que considero de suma importância. É a
nossa juventude envolvida nessa dependência. Aí,
Senadora Heloísa Helena, podemos falar do crack,
maconha, cocaína e tantas outras.
Quero partir dessa última frase que V. Exª disse baixinho aí. Ontem assisti a um discurso de V. Exª
– também participou o Senador Magno Malta – sobre
o álcool. O álcool é uma droga tão perniciosa, tão
perigosa e tão maldita quanto essas outras. Ontem,
embora estivesse em meu gabinete, ouvi V. Exª dizer
aqui – o Senador Magno Malta pode conﬁrmar – que
o álcool é tão perigoso quanto essas outras drogas,
mas que é mais fácil ter acesso a ele – permita-me
repeti-la, Senadora Heloísa Helena.
É mais fácil libertar um jovem da dependência das
drogas chamadas pesadas do que do álcool. Quem ﬁcar
dependente da bebida alcoólica terá mais diﬁculdade
de se libertar – veja bem o absurdo dessa realidade.
Por isso, Senadora Heloísa Helena, encaminhei à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
– sei que terei o apoio de V. Exª – e foi aprovado por
unanimidade, proposta de realizarmos durante o mês
de abril, para termos um mês para preparar, uma audiência pública sobre este tema – sei que V. Exª, inclusive,
tem diversos projetos que até hoje não foram votados
e não sabemos por que não votar projeto nessa área
–, para discutirmos esta questão da dependência química na sua amplitude, que vai do álcool, do famoso
álcool, a todas as outras. E fazermos um grande debate
na sociedade para combater o crime que é cometido
contra a nossa juventude.
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Mas para concluir, se V. Exª me permitir, Senadora Heloísa Helena, vou falar de uma pessoa que
sei que V. Exª gosta muito também. Recebi diversas
correspondências em meu gabinete criticando a Deputada Federal do Rio de Janeiro Juíza Denise Frossard,
e estranhei: mas a Denise, Deputada que V. Exª e eu
conhecemos, por quem temos o maior carinho? Antes de fazer qualquer pronunciamento que fosse ou de
fazer uma crítica, até numa rádio do Rio de Janeiro,
como estavam propondo, liguei para ela. Depois de falar com ela, resolvi vir à tribuna e falar um pouquinho
em defesa dela. Reﬁro-me, neste momento, a um fato
que ocorreu há alguns dias e que a imprensa inclusive veiculou bastante. Reﬁro-me às palavras utilizadas
pela Deputada Juíza Denise Frossard em fundamentação ao seu relatório a um projeto – o de nº 5.448
– que trata da pessoa com deﬁciência, do Deputado
Nelson Pellegrino.
Na ocasião, muito foi dito a respeito, e senti-me no
dever de procurar a Deputada e esclarecer o ocorrido.
Entrei em contato com a Deputada e prontamente ela
me explicou o que estava havendo. Ela me relata que
o fato ocorrido foi um erro no parecer de um relatório
apresentado, estritamente técnico, de um projeto sobre
a pessoa com deﬁciência.
A Deputada, emocionada, desculpa-se do fato a
todas as entidades, salientando inclusive que já havia
pedido desculpas publicamente. Ela disse também que
o antigo parecer que suscitou a crítica por algumas entidades havia sido recolhido, e ela inclusive, mostrando
o seu compromisso com as pessoas com deﬁciência,
pediu que as entidades ﬁzessem o relatório: “Sentem
comigo e vamos fazer o relatório a quatro mãos”. Assim mesmo as críticas continuaram a ser colocadas
na Internet.
A Deputada esclareceu a questão a todos aqueles que a procuraram, encaminhou correspondência à
Coordenação Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deﬁciência, cujas cópias gentilmente
encaminhou ao meu gabinete.
Srªs e Srs. Senadores, se ﬁz menção a este fato
é porque senti que abordá-lo era minha obrigação,
em defesa de uma pessoa por quem tenho o maior
apreço, pela sua conduta ao longo de sua vida, independentemente da questão político-partidária. Fiz
isso em nome da sensibilidade que vem a ser o foco
deste pronunciamento. Fico feliz que a Deputada Juíza
Denise Frossard tenha reconhecido o erro cometido
pelo assessor que trabalhou nessa matéria e tenha
recolhido o seu relatório para que ele fosse realmente
concluído com a participação das entidades das pessoas com deﬁciência.
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Termino dizendo que foi um gesto de coragem,
de sensibilidade e de humildade de uma grande mulher. Somente aqueles que conseguem ver, no meu
entendimento, além do horizonte é que fazem gestos
como este. Por isso, parabéns, Deputada Juíza Denise Frossard.
Esse gesto nos lembra de pronto o quanto temos de tratar com a devida sensibilidade este tema,
para não cometer injustiças como essa que queriam
fazer com a Deputada. Felizmente, a questão agora
está resolvida.
Fico muito feliz também em poder trazer aqui, pelo
espaço que V. Exª me permitiu, um pouco da história
do Luciano e do Santos. Concluo a minha fala dizendo:
parabéns, Santos! Parabéns, Luciano! Vocês são vencedores. Obrigado pelo exemplo que vocês estão dando.
Entendo que as pessoas com deﬁciência haverão de
ocupar o espaço a que têm direito na sociedade.
Por isso, Senadora Heloísa Helena, termino dizendo: parabéns Luciano! Parabéns a todos vocês,
familiares, entidades e àqueles que se dedicam à
causa da inclusão, da participação, da cidadania das
pessoas que têm alguma deﬁciência. Sempre digo que
nós todos ao chegarmos na velhice, se Deus quiser,
também teremos deﬁciências. Já as temos hoje. Eu tenho as minhas. Mas teremos outras pela velhice, que
é natural: não correremos tanto, já estaremos com a
espinha um pouco mais curvada, a memória não será
a mesma, a visão não será a mesma, é um processo
irreversível. Então, não ter esse carinho, esse respeito com as pessoas bem mais jovens que têm algum
tipo de deﬁciência e com as bem mais velhas que têm
outras deﬁciências e outras mais terão, infelizmente,
é não ter solidariedade, é não ter grandeza, é – como
eu gostaria de dizer – não ver além do horizonte. Por
isso, parabéns a vocês todos que têm sensibilidade
com aqueles que são discriminados, entre eles as
pessoas com deﬁciência.
Muito obrigado, Senadora Heloísa Helena.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Agradeço e parabenizo V. Exª, Senador Paulo
Paim, que, juntamente com o Senador Sérgio Zambiasi e o Senador Pedro Simon, trouxe ontem a esta
Casa um debate tão importante e tão especial sobre a
banalização da pobreza, da deﬁciência, da violência,
de como as pessoas passam a encarar com naturalidade aquilo que jamais poderia ser encarado desta
maneira, mostrando a existência de uma hierarquia
perversa e maldita entre ricos e pobres, brancos e
negros, homens e mulheres e entre pessoas que foram marcadas pela natureza de forma diferenciada e
que são chamadas de “deﬁcientes físicos”. Às vezes,
inclusive, ﬁcamos tentados a chamá-las de “pesso-
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as especiais”. Muitos amigos que tenho e que eram
chamados especiais diziam sempre assim: “Não, Lô,
especial é você; especial sou eu. O que tenho é uma
deﬁciência física mesmo”.
Também nós, Senador Paulo Paim, temos uma
deﬁciência física: sem óculos nem V. Exª nem eu andaríamos por aqui. Com certeza. Então, que sejamos
capazes de entender isso. E, do mesmo jeito, faço um
apelo a V. Exª. Sei que tenho seu apoio. V. Exª, inclusive, na época, fez questão de ir à Comissão de Educação para, junto ao Relator, Senador Aelton Freitas, que
também quis dar o parecer favorável, conseguirmos
fazer com que a transmissão das sessões do Senado
também sejam feitas em Libra. Já existe um programa
na TV Senado no qual é feita a transcrição imediata em
Libra, pois apenas aparecer o letreiro na televisão não
serve, porque nem todos os televisores têm o dispositivo.
Além disso, a gramática e a pontuação do surdo-mudo
é diferenciada. Assim, por ser a TV Senado também
uma tevê educativa, ela possibilita a democratização do
acesso pela visualização. E já é natural as pessoas se
comunicarem por meio de gestos com as mãos.
Tenho uma minha ﬁlha de leite que é cega, a
Fabrícia...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – AC) – Comentou V. Exª em outra oportunidade.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-Sol
– AL) – (...) e muitos amigos, como também tenho
amigos que são surdos-mudos. E como eu tenho uma
ﬁlha aﬁlhada que é terapeuta ocupacional, os surdosmudos brigam comigo. Há, inclusive, um funcionário
de serviços gerais, terceirizado, aqui na Casa, que é
surdo-mudo. Ele me ensina gírias, as mais diversas,
inclusive quando eu tiver que atacar alguém da elite
política sem que ele saiba é por meio da linguagem
dos surdos-mudos que vou fazê-lo. E me apelidam,
sabem muitas coisas etc.
Eu já tentei. Talvez V. Exª, junto à Comissão, tenha
oportunidade de conseguir a transmissão em Libra,
ao vivo, das sessões do Senado para que possamos
democratizar o acesso. E estarei lutando para que as
pessoas passem a ver com naturalidade os meninos e
as meninas se comunicando em Libra também.
Então, que isso possa ser democratizado. E, da
mesma maneira, uma coisa que eu tentei muito, também, aqui no Senado – daqui a pouco termina o meu
mandato e eu não vou conseguir ver isso concretizado
–, se V. Exª conseguir no ano que vem, vou me sentir
muito feliz...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vamos
conseguir neste ano, com a presença de V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Eu sei que o Senador José Sarney se esforçou
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muito, fez muitas publicações em braile como, também,
todas as Mesas Diretoras do Senado têm feito também.
O Senador José Sarney teve, inclusive, a delicadeza de,
carinhosamente, mandar para mim a primeira Ordem do
Dia em braile. Mas espero que nós, Senadores e Deputados, possamos também ter uma quota de publicação
em braile que não precise ser convertida na da graﬁa
comum. Para que V. Exª tenha uma idéia, para que nós
possamos publicar 100 livros em braile, temos de abrir
mão de publicar 35 mil livros considerados visíveis, por
cada um de nós, com essa graﬁa. Então, se os Parlamentares puderem ter essa cota em braile e que não
precisasse ser convertida na comum...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Facilitaria muito.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Facilitaria muito que as pessoas pudessem
fazer essa publicação.
Espero, então, que, se eu não conseguir ver no
exercício do mandato, V. Exª, junto à Comissão, faça
todo o esforço necessário.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora
Heloísa Helena, se V. Exª me permite, primeiramente
eu entendo que há possibilidades de conseguirmos
neste ano, mas eu não quero, também, descartar que
V. Exª não estará aqui no ano que vem, porque V. Exª
tem três possibilidades reais: voltar como Senadora
– e V. Exª sabe que as pesquisas mostram que V. Exª
voltaria como Senadora; V. Exª pode ser Governadora
de seu Estado de Alagoas – as pesquisas mostram
também – e V. Exª, também, está aqui em pleno mandato e tem com um belo índice nas pesquisas para
Presidência da República.
Então, tenho a certeza de que, de uma forma
ou de outra, V. Exª estará nesta Casa e no conjunto
da sociedade, fazendo um grande trabalho, no ano
que vem.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Agradeço a V. Exª, de coração, como sempre,
a generosidade, o carinho e o companheirismo, e independentemente de qualquer coisa e de onde estivermos, mesmo que eu esteja em sala de aula, no ano
que vem, quero que esta causa, esteja permanentemente, como sei que já está, no coração de V. Exª, do
mesmo jeito que tanto V. Exª, como o Senador Sérgio
Zambiasi, Senador Magno Malta, Senador Pedro Simon e tantos outros trazem a questão da exploração
dos ﬁlhos da pobreza, que são tragados, pela marginalidade e pelo narcotráﬁco, como último refúgio. E só
vão porque outras coisas não têm para fazer.
Sabe V. Exª, Senador Paulo Paim, que, diﬁcilmente, uma criança – são raros os casos; existem, mas são
raros – que tem acesso à educação, ao lazer, à cultu-
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ra, à expressão mais bela, à exploração mais bela do
mundo, é tragada pela marginalidade, pelo narcotráﬁco,
como último refúgio. Existem casos, é fato, e quando
acontece nos pobres, a situação é muito mais grave.
E, às vezes, as famílias ricas escondem, para ﬁcar sob
a égide da farsa da família perfeita, como se família
perfeita pudesse haver, e acabam jogando mais ainda
seus ﬁlhos no submundo da marginalidade.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Para não
enfrentar a questão publicamente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Exatamente. E as crianças pobres, como sabe
V. Exª, que já falou aqui, como eu já falei também,
cada vez mais pequenininhas, são tragadas pela marginalidade. Todos os dados mostram isso: crianças
de cinco e seis anos, agora, são as mais escolhidas
para se tornarem olheiras da estrutura do narcotráﬁco. São escondidas facilmente embaixo de uma caixinha, recebem pelo “trabalho” realizado um sanduíche
de mortadela, a proteção do traﬁcante, a iniciação no
craque, para que, pela dependência o resto da vida,
ﬁque refém daquele serviço. E toda a estrutura maldita
que movimenta o mundo do narcotráﬁco ﬁca absolutamente intocável, porque só quem tem iate e avião para
transportar pasta-base de cocaína, solvente e outras
coisas mais, sem dúvida, é a elite política e econômica, poderosíssima, que tem raízes na estrutura do
Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Poder
Judiciário. É uma coisa terrível.
V. Exª diz que promoverá um seminário, que eu
quero ter a honra de participar.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vamos
participar juntos na elaboração, inclusive.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – O seminário será sobre uma droga psicotrópica, infelizmente, com potencial provocador de mais
danos proporcionalmente do que todas as outras: o
álcool. Ele é uma droga psicotrópica, infelizmente,
socialmente aceita e irresponsavelmente estimulada
pela publicidade oﬁcial e pela covardia de parte do
Congresso Nacional – não de V. Exª nem minha – e
pela covardia do Palácio do Planalto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se V. Exª
me permitir dar um depoimento bem pessoal. O maior
problema que eu tenho na minha família – veja bem,
na minha família – é o problema do álcool.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Na minha, na sua e em muitas outras famílias
brasileiras. E não nos move, nem a V. Exª nem a mim,
nenhum falso moralismo, nenhuma conveniência do
moralismo farisaico. O que nos move é uma questão
de saúde pública e uma preocupação, até porque os
estupros de crianças, a violência contra as mulheres,
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os acidentes de trânsito que matam e fazem pessoas
morrer, os assassinatos e a violência são vinculados
também a essa droga psicotrópica.
Então, agradeço e parabenizo V. Exª pelas iniciativas e pelo pronunciamento.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Embora muito ainda havendo a tratar, mas sem
mais oradores inscritos, encerro esta sessão, convocando para quinta-feira, dia 2 de março, às 14 horas,
uma sessão não deliberativa. E para a próxima sextafeira também, às 9 horas da manhã.
Encerro mais uma vez esta sessão com a nossa
cantilena de pedir a Deus, embora saibamos que não
depende Dele, que a elite política e econômica tenha
vergonha na cara e amor no coração, o que certamente
ajudará muito o nosso País!
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena. P-SOL
– AL) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 56
minutos.)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO NA SESSÃO DO
DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2006, QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO ORADOR,
ORA SE PUBLICA.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tem dado o
que falar, mais do que as viagens do Presidente Lula,
a forma como ele as tem realizado.
Aﬁrma serem de trabalho e vemos, por exemplo,
a inauguração, várias vezes, de um mesmo trecho de
aeroporto; a inauguração de pedra fundamental de
universidades para ser concluída não sei quando, caracterizando nitidamente desrespeito à lei eleitoral e
caracterizando nitidamente campanha eleitoral disfarçada, mas campanha eleitoral. O Presidente coloca a
máquina do Estado brasileiro a serviço de sua candidatura desrespeitando em níveis inéditos a consciência dos brasileiros.
Srª Presidente, peço a V. Ex.ª autorizar a inclusão nos Anais da Casa de editorial de O Estado de
S. Paulo do dia 22, ontem, em que esse editorial diz
coisas do tipo que, aliás, parafraseando o Presidente,
“que nunca antes neste País o Presidente conseguiu
inventar tantos pretextos para aparecer nos telejornais
um dia sim, o outro também”. Mais ainda, se refere a
“dois lançamentos de pedra fundamental de campi
universitários com ‘visita ao futuro prédio’”, ou seja,
parece aquela ﬁgura que vende terreno na lua ou a
daquele construtor pouco escrupuloso das anedotas e
até das realidades, que vende o mesmo apartamento
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trezentos e um, que tem vista para o mar, para o rio
para três ou quatro pessoas.
Quando as pessoas vão lá... Esse, pelo menos,
ainda tem o prédio pronto. O Presidente lançou a pedra fundamental e depois foi visitar um terreno. Ele
inaugurou o futuro prédio. Não tem nada ali. Ele disse
“aqui vai ser o prédio”. Aqui podia ter dito “aqui vai ser
um avião, aqui vai ser um navio, aqui vai ser um chiqueiro”, qualquer coisa que ele dissesse.
Muito bem. Aí, ele diz: “duas visitas a obras em
universidades federais” – e um ‘anúncio das obras do
novo campus’ de uma terceira. Ele anunciou, foi inaugurar o anúncio das obras de um campus universitário.
No trecho, diz o editorial do Estadão: “Pena que
a explicação fosse chacrinhesca” – “Chacrinhesca” é
de Chacrinha. Na verdade, Chacrinha foi um grande
artista. A comparação é infeliz do ponto de vista de
que Chacrinha merecia todo respeito – “feita para confundir a Justiça Eleitoral, antes de mais nada – e não
para esclarecer.”
Aí, acrescenta o Presidente: “‘Nós trabalhamos três
anos plantando. Agora, está na hora de nós colhermos’,
disse isso em uma das suas raras entrevistas, em 22
de janeiro.”. E segue o Presidente,“ ‘Eu vou continuar
andando no limite do tempo que eu tenha para tomar
decisão’”. A decisão seria assumir oﬁcialmente que disputará o segundo mandato. Ele assume que está claramente transgredindo a Lei Eleitoral, está delinqüindo em
relação à legislação eleitoral. Esse é um comportamento
delinqüente em relação à Lei Eleitoral.
Muito bem, então vem ele novamente: “‘Eu não
sou obrigado a assumir candidatura. Quem são obrigados são os adversários, que têm de se afastar em
março’”.
Assinala então o Estadão: “Ao se ﬁngir de Presidente...” – e isso é muito grave, tratando-se de um
jornal vetusto como O Estado de S. Paulo – “Ao se
ﬁngir de Presidente, para não ser pilhado como o que
é – um candidato que se serve da condição de Presidente para promover a sua candidatura – Lula como
que se apropriou, a ﬁm de escarnecer da legislação
eleitoral, da língua para fora que é a marca dos Rowlling Stones. Mas alguém há de tê-lo advertido de que
a versão pastoral da colheita poderia não bastar para
neutralizar uma ação judicial por seus safáris em busca
de votos. Pois, enquanto sua equipe tratava de tomar
providências cosméticas – no sentido de disfarçar a
feiúra ética do comportamento do chefe – pedindo à
companheirada que se abstenha de falar em reeleição
nos palanques armados para isso, Lula invocou um
novo pretexto, presumivelmente à prova de processos,
para continuar fazendo mais do mesmo”.
Então, o editorial aﬁrma que o Presidente diz
estar viajando para ﬁscalizar – aquilo que ele deveria
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mandar os seus ministros fazerem. Mas ele diz que
ele próprio vai fazer.
E acrescenta: “Mesmo presumindo que ele saiba
como quer que andem essas obras – o que engloba
mais do que acompanhar o cumprimento de um cronograma de trabalho –, o argumento desdenha da inteligência do público”.
Finalmente, ele conclama o meu Partido e o PFL.
E se há indecisão, se há mau encaminhamento, a culpa
tem sido mais do meu próprio Partido. Essa é uma hora
em que temos de aliar, no meu Partido, generosidade,
coragem, ousadia, bom senso e pouco egoísmo. Ou o
Lula não é tão perigoso assim, ou o meu Partido precisa aprender que vai pagar um preço muito caro se
ﬁcar colada na imagem dele ou de qualquer dos seus
líderes a idéia do egoísmo, a idéia do querer demais,
enﬁm. Peço que isso vá para os Anais.
Leio também uma matéria que é fantástica. Antes
de mais nada, peço que vá para os Anais só o título:
“Eleições 2006 – Lula ataca elite e faz promessas para
até 2008”. Crime eleitoral, ou seja, prometendo para
2008, ele supõe que se elegerá em 2006. Então, ele
está, na verdade, usando o palanque oﬁcial, o dinheiro
público, para trabalhar como candidato fora do período
aprazado para isso.
Ele ataca a elite, e o faz o tempo inteiro cercado
da elite de cada Estado que visita. E numa hora em
que se anunciam os lucros dos bancos e o Presidente
diz que é contra a elite, que joga sempre na direção
dos menores da sociedade. Aqui temos: “Polícia Federal indicia Lamas, ex-tesoureiro do PL”. É um negócio
impressionante como ainda se vai contar uma história.
Tinha que se chamar Lamas? Pense bem. Podia ser
qualquer outro, mas Lamas é algo que vai do trocadilho à verdade.
Quero apenas a parte dos cabeçalhos dos jornais, Srª. Presidente. Aqui há uma foto do Presidente,
de short, parecendo o Arnold Schwarzenegger, dizendo
– e aí ele confessa o crime – que “o homem público faz
campanha 365 dias por ano.” Isso depois de haver falado
mal de cidades do seu Estado, Senador Mão Santa. Ele
diz assim: “Eu estou chateado porque venho ao Piauí
desde 1980. É a primeira vez que visito Parnaíba. Vou
levar essa mágoa dos companheiros do meu partido,
porque só me levaram para Picos, para Oeiras, para
Floriano – aí diz o jornal ‘cidades que ﬁcam no Sertão’
– e aqui que tem praia nunca me trouxeram, mas hoje
eu me vinguei deles, levantei às 5h30m e, às 6h30m,
sem chamar o Wellington – o Governador –, eu fui para
a praia sozinho, tomar um banho de praia”.
Ou seja, ele acorda cedo para se vingar dos outros, não para trabalhar. Ele acorda cedo para se vingar
de alguém. É um caso crônico de preguiça, de inape-
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tência, de falta de aplicação ao cumprimento do dever.
Mas, muito bem. Ele segue dizendo: “O homem público
faz campanha 365 dias por ano.” E sempre brincando, sempre revelando algo que V. Exª, Srª Presidente,
conhece melhor do que nós. Eu estou impressionado,
porque V. Exª já viu esse pessoal aqui de canto chorado.
Primeiro, eles confundem eleição com esse vaivém de
pesquisa eleitoral. Segundo, eles estavam se sentindo
tão desmoralizados que achavam que não mereciam
mais a contemplação de ninguém. Eu sempre achei que
eles podiam crescer, sim, na medida em que gastassem dinheiro público para promover uma candidatura,
quando nenhuma outra está em condições de competir
com ela, até porque não possui os mesmos espaços de
mídia, não possui a mesma capacidade de se deslocar.
Mas é impressionante como recuperaram a arrogância,
como estão arrogantes, como estão remplis, cada um
deles rempli de soi-même, como está cada um deles
imaginando que o objetivo de manter o poder a qualquer preço vai ser cumprido, a qualquer preço. Doa a
quem doer, rompa-se qualquer cordão que possa ligar
essas pessoas à ética. Não importa. Ele aqui assumiu.
Peço que a matéria inteira vá para os Anais, porque
aqui ele assumiu o crime eleitoral.
Hoje acordei e pensei: olha, alguma coisa tem que
ser feita, isso aqui não é uma república bananeira; nós
não lutamos por democracia à toa, nós não lutamos
para estabelecer regras que transformassem no mais
justo possível o pleito eleitoral. Acordei de manhã e pedi
à minha assessoria que preparasse um parecer sobre
se eu deveria encaminhar esse caso do Presidente
Lula, as transgressões que ele faz à lei, ao Conselho
de Ética da República. A assessoria disse que o Conselho de Ética cuida de funcionários públicos e até de
ministros, não cuida de presidente da República. Quer
dizer, em virtude das suas prerrogativas constitucionais, o Presidente da República somente responderá
por seus atos perante o Senado Federal, em caso de
crime de responsabilidade, perante o STF nos casos
de infração penal comum, art. 86 da Constituição de
88, ou ainda perante o Tribunal Superior Eleitoral nos
casos de infração à Legislação Eleitoral. Ele não responde por seus atos junto à Comissão de Ética pública, tendo em vista essa comissão regular o código de
conduta da alta administração Federal, que em seu art.
2º não inclui o presidente como uma das autoridades a
ter sua conduta analisada. E mais ainda, o presidente
é quem nomeia os seis membros que compõem essa
comissão, o que impede que o subordinado tenha
competência de investigar seu superior.
É importante notar que o Presidente nada fez para
que essa Comissão investigasse os seus subordinados, como o ex-Ministro José Dirceu, o ex-Ministro Luiz
Gushiken, o ex-subchefe de assuntos parlamentares
Waldomiro Diniz, todos eles, dentre tantos outros, sujeitos ao código de conduta das altas autoridades.
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Muito bem, Srª Presidente, sendo assim, o que
fez o meu Partido? Optou pelo que parecia o caminho mais lógico, mais justo. Não se pode questionar
o Presidente em um conselho de ética da República,
mas é possível ir – e o PSDB foi; os seus advogados
já concluíram essa tarefa – ao Tribunal Superior Eleitoral, buscando conﬁgurar a propaganda eleitoral que
o Presidente Lula fez em seus últimos discursos.
São duas as representações impetradas pelo PSDB.
Na primeira delas, destacamos, nós do PSDB, que em
Parnaíba, no Piauí, vários trechos da falação de Lula signiﬁcam crime eleitoral, como, por exemplo, quando o Presidente aﬁrma que “a partir de 2007 nós vamos começar
a criar biomedicina, ﬁsioterapia, psicologia e licenciatura
em matemática, com cem vagas cada um”.
Ora, como o mandato do Presidente se encerra
em 31 de dezembro deste ano, ele falou como candidato, com aquele otimismo que é permitido a quem
está no palanque pedindo votos. No palanque, diz:
vou fazer, vou acontecer. Ele falou como se fosse um
palanque eleitoral. Então é clara a delinqüência em
relação à lei eleitoral brasileira.
É nesse discurso que o Presidente admite estar realizando campanha eleitoral implicitamente, ao
aﬁrmar “o homem público não precisa de época de
eleição para fazer campanha. Ele faz campanha da
hora em que acorda à hora em que dorme, 365 dias
por ano.” Quer dizer, ele demonstra claramente que é
um ser vazio quanto aos compromissos com o País,
despreparado mesmo, sem compostura para governar,
que não faz outra coisa a não ser proselitismo político,
a não ser tomar atitudes chulas, dizer coisas chulas,
governar de maneira chula, apadrinhando o esquema
de corrupção mais chulo que já se viu praticado nesta
República.
Muito bem. O Presidente termina por fazer, mais
uma vez, comparações entre supostos números do
seu Governo e governos anteriores, tais como: “... esses dias, algumas pessoas ﬁcarão nervosas comigo,
porque disse que nós ﬁzemos, em quatro anos, 21%
das extensões de rede elétrica feitas em 122 anos ...”.
Nós ﬁzemos 21% de tudo o que foi feito em 122 anos
neste País.
Quer dizer, a raiva dele é de Marechal Deodoro,
D. Pedro II, D. Pedro I, Epitácio Pessoa. O Presidente
é homem dado a surtos. Eu queria que ele tivesse um
surto de decência, Senador Mão Santa, de repente.
Não ia fazer mal nenhum. Ele iria ver que a decência
não mata ninguém.
Muito bem, na segunda representação, focamos
dois discursos: o de Juazeiro e o de Imperatriz, ressaltando que, em dois dias, ele esteve em sete cidades,
realizando “inaugurações”, ou lançando “obras futuras”,
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terreno na lua mesmo. Em Juazeiro, aﬁrmou o Presidente
Lula que “falta muita coisa a fazer no Brasil ainda, muita
e muita coisa” e que “na sabedoria popular, o povo sabe
que não é possível fazer em quatro anos aquilo que não
foi feito em 500 anos pelo nosso País”.
Essas palavras são sempre pronunciadas na primeira pessoa, comparando supostos números do atual
– ele chama de meu – Governo com anteriores, ao asseverar que “a Bahia nunca teve a quantidade de contratos do Pronaf que tem no meu Governo”. De alguns
poucos contratos, é importante dizer. “Saímos, Governador” – dirigindo-se ao Governador Paulo Souto –, “na
safra 2001/2002, de apenas 87 mil contratos, com um
gasto do Banco do Brasil, um ﬁnanciamento de apenas
R$111 milhões; na safra 2005/2006 pulamos de 87 mil
contratos para 158 mil contratos, e nós pulamos de um
ﬁnanciamento de R$111 milhões para um ﬁnanciamento
de R$434 milhões, aqui no Estado da Bahia”.
Depois vou falar um pouco sobre isso, Srª Presidente.
Para completar, ele disse que ia “atravessar a
ponte para Petrolina”, localidade na qual ele ia fazer
“o mesmo discurso”.
Então, nessas representações, o PSDB pede
a penalidade de multa, conforme o § 3º do art. 36 da
Lei 9.504, e também o encaminhamento do processo
ao Ministério Público Eleitoral, para que possa tomar
as providências que a espécie comportar. Com essas
duas representações, o PSDB totaliza sozinho – fora
os outros Partidos – sete representações no Tribunal
Superior Eleitoral, contra o Presidente Lula, por fazer
propaganda eleitoral antecipada, contrariando frontalmente a legislação vigente.
Faço agora algumas aﬁrmações, Srª Presidenta.
Primeiro, o Presidente da República já foi multado uma
vez, em R$30 mil, por decisão provocada pelo PSDB. Se
for multado uma, duas, três, dez vezes, haja Okamotto
para pagar sua conta, haja Delúbio, porque o Presidente
não tem poupança para isso – que eu saiba, ele não é
nenhum Antônio Ermírio de Moraes*; pelo menos não
era. Haja Okamotto! E brincar de Okamotto pagando
conta agora, com a vigilância das CPIs e deste Congresso, que não conﬁa no Presidente nem um pouco,
será uma tarefa muito dura, muito rude.
Chamo a atenção para um outro dado: o Presidente da República rebaixa o debate político a esse nível.
Ele, pura e simplesmente, demonstra não respeitar a
lei. A lei não representa nada para ele. Ele não é aquela
ﬁgura austera que não transgride por ter compromisso
com a lei; é aquela ﬁgura nada austera, aquela ﬁgura,
eu diria, até debochada, que transgride entendendo
que encontrou uma brecha para poder transgredir.
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Assim, o Presidente, dá um péssimo exemplo
para os nossos ﬁlhos, dá um péssimo exemplo para
a juventude brasileira. Ele dá a entender que se pode
tranqüilamente transgredir porque isso não tem nada
demais, desde que não seja apanhado, desde que não
seja punido, desde que ele tenha saídas, evasões, que
ele tenha portas secretas de fuga. Ele não está preocupado em passar para as pessoas a idéia de que, na
gestão dele, o caráter dos brasileiros se tornou cada
vez mais ﬁrme, a juventude aprendeu exemplos de
dignidade, de amor à coisa pública, de respeito à coisa
pública. E assim vai. Ele não é candidato – embora o
seja de fato – e pode ﬁcar até junho brincando assim,
se não houver um cobro imposto pela Justiça Eleitoral.
Então, estamos fazendo a nossa parte.
Considero o Presidente uma ﬁgura lamentável,
mas lamentável mesmo. Uma ﬁgura que, por sorte do
Brasil, governa em uma época de enorme bonança
internacional. Não sei como estaria este País se crises de fora para dentro estivessem a complicar a vida
econômica brasileira. Não sei como estaria. Ele não
tem equipe, não tem serenidade, não tem preparo.
Durante esse tempo inteiro, não governou; viveu de
metáforas, de brincadeiras.
Srª Presidente, V. Exª avisou-me muitas vezes sobre isso. Certa vez, V. Exª me disse: “Você o conheceu
como parceiro de lutas, conheceu-o até como ﬁgura de
sua relação pessoal, mas não o conheceu por dentro”.
Minha decepção é completa com ele, porque eu, o tempo inteiro, acreditava que ele era a melhor ﬁgura do PT,
que ele era a ﬁgura mais conversável, mais dialogável
do PT. Era assim que, estando em outro Partido, eu o
via; companheiro de jornadas – aqui não concordávamos, ali concordávamos um pouco.
Estou vendo alguém que, tendo seu Governo
acossado pelas mais absolutamente verazes e duras
acusações de corrupção, o tempo inteiro resolveu não
responder, o tempo inteiro resolveu se esconder feito
tatu que se refugia na toca; refugiou-se no cinismo, refugiou-se nas evasivas, na conversa ﬁada, no sorriso
amarelo, refugiou-se na tentativa de atacar ao invés
de se defender. O Presidente é uma decepção muito
grande. Espero que esse pesadelo passe logo – porque é um pesadelo.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Arthur
Virgílio, permite-me V. Exª um aparte?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ouço
V. Exª com muita honra.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Arthur
Virgílio, o papel do Senado é este mesmo: educativo.
Senadora Heloísa Helena, eu disse no começo aqui
que ninguém do núcleo duro chegaria aqui, no Senado. E isso está acontecendo, pois o núcleo duro está se
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dissolvendo. Atentai bem! O que me constrange é que,
primeiro, ele se arvora a dizer que ninguém fez tanto
pelos pobres. Eu digo que ninguém fez tanto pelos ricos,
porque nunca banqueiros ganharam tanto na vida; dos
quatro Bancos que mais ganharam no mundo, Senador
Arthur Virgílio, três são brasileiros. Então, ele é o pai e a
mãe dos banqueiros. Mas atentai bem: sei que o Presidente não pensou que houve Capitanias Hereditárias,
Governos Gerais, Mem de Sá, Duarte da Costa, Tomé
de Souza, os imperadores D. Pedro I e D. Pedro II, Isabel – mulher como V. Exª, Srª Presidente – Deodoro,
Floriano e tal, mas a pior afronta é a ingratidão. Entre
os que governaram o País, há três que votaram nele,
apaixonadamente. E ainda o estão apoiando. O Presidente Sarney merecia gratidão e respeito. Então, Lula
vai a Imperatriz e diz: “Ninguém fez o que eu ﬁz pelos
pobres”. Diz isso lá no coração do Maranhão, em Imperatriz, que é uma cidade avançada, graças às muitas
ações do Presidente Sarney. Há inclusive uma fábrica
de leite em pó que Sarney levou para lá. Da mesma forma, Itamar e Collor também o apoiaram. Todos três o
apoiaram, contribuíram para essas melhoras. Senador
Arthur Virgílio, a história se repete e ensina; esse é o
valor do estudo. Senadora Heloísa Helena, lá na Itália do
Renascimento, que todos nós valorizamos, houve uma
ﬁgura que se destacou muito e ﬁcou na História. Dos
doze césares, o maior foi Júlio César – houve também o
primeiro, Augusto César –, que expandiu, como militar, a
Itália, vencedor de muitas batalhas. Houve o triunvirato
de Júlio César, Pompeu e Crasso. Crasso também era
guerreiro e expandiu; Pompeu ﬁcava como cônsul, no
Senado, administrando a encantadora e eterna Roma.
Porém, o Senado fez uma lei que dispunha que Júlio
César só podia adentrar Roma, atravessar o Rubicão,
sozinho e não com o Exército. Um dia, ele, temeroso,
dá umas voltas com o Exército, atravessa o Rubicão e
diz: “Alea jacta est”. Do lado dele, todos o transformaram em único. Naquela emoção da vitória, da tomada
do poder, os subalternos destruíram algumas estátuas
e obras de Pompeu. Júlio César mandou parar, reconstruir tudo, recuperar todas as obras e respeitar o nome
dos que lhe antecederam. Os historiadores dizem que
aí nasceu o estadista: no respeito aos governantes.
Ninguém escolhe a época e os problemas. Jamais ouvi
Arthur Virgílio falar que foi melhor prefeito que outros.
Houve outros problemas, outras épocas, e sei que V.
Exª foi extraordinário prefeito – se não o fosse, não
estaria aí. Na minha cidade, eu jamais disse que fui o
melhor; governei o Estado e também jamais disse que
fui o melhor. E Lula está dizendo que, em 505 anos,
ninguém fez nada, só ele fez. Ele tem de participar de
uma sessão de psicologia. A humildade une os homens;
o orgulho divide os homens. Qual a condição hoje de o
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Presidente Sarney pedir voto para a sua ﬁlha, se o seu
aliado, o Presidente Lula, chegou e disse que ninguém
fez nada, só ele fez? Quero prestar minha solidariedade.
A ignorância é audaciosa. O Piauí tem um litoral pequeno: 66 quilômetros. Mas o meu Estado tem três cidades
extraordinárias. Chamo Picos de São Paulo do Piauí,
pois é onde se trabalha mais; Floriano é uma cidade de
um potencial cultural extraordinário; e Oeiras foi a nossa
primeira capital, como Salvador foi a primeira do Brasil.
São encantadoras. Mas o que Sua Excelência foi fazer
lá? Um aeroporto internacional. Senador Arthur Virgílio, lá existe uma crença. Quero convidar V. Exª a tomar
banho nas praias, nos verdes mares bravios, dunas
brancas, ventos que nos acariciam, sol que nos tosta
o ano inteiro. Foi bom o Presidente ter tomado banho
de mar. Ele tem o direito de ser feliz. Como dizia um ﬁlósofo, “muitas são as maravilhas da natureza, mas a
maior maravilha é o ser humano”. E o Presidente Lula
teve a hospitalidade e o carinho do povo de nossa terra. Lá existe uma crença em dois santos, dois irmãos.
O Ceará é um Estado muito seco. Nos anos 40, houve
uma seca, e dois irmãos foram para o Piauí. Eles iam
acompanhando o trilho pela praia. Nisso, passam pelo
aeroporto e vêem um avião. Atentai bem! Como eram
surdos e mudos, não ouviram o trem que se aproximava nem o apito que o maquinista tocava. O trem, então,
os esmagou. Isso nos anos 40. Lá tem um cemitério
que se chama Dois Irmãos. Sei que é São Sebastião,
porque fui Prefeito, mas o povo não sabe. E eles fazem
milagres. Eles eram surdos e mudos, não viram o trem
se aproximar, olhando extasiados um avião que nunca
haviam visto. Então, esse aeroporto existe desde 1940
e foi ampliado no governo revolucionário, pelas mãos
de João Paulo dos Reis Velloso. Infelizmente, hoje, não
temos mais nem uma linha nacional. E estão prometendo um avião internacional.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
bem, Senador Mão Santa.
Concluo, Srª Presidente, dizendo a V. Exª e ao
Senador Mão Santa, que me concede esse aparte tão
brilhante, que o nosso Presidente é mesmo uma ﬁgura.
Ele fala que o diploma lhe faz falta, como se ele não
tivesse os meios para obtê-lo. Ele não tem o diploma,
depois de ter vivido 25 anos como uma pessoa de
renda de classe média tipo A, como funcionário muito
bem pago pelo PT e com despesas baixíssimas de
moradia, conforme conta a crônica.
O Presidente não estudou porque não quis, não
leu porque não gosta, porque não tem curiosidade intelectual, não se preparou porque prefere muito mais
a facilidade da demagogia à densidade do debate inteligente e que vise efetivamente a investigar os fatos da vida brasileira. É um Presidente que comemo-
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ra o fato de que acordou cedo. Então... O Presidente
saúda: “Acordei cedo”. Então, não é normal para ele
acordar cedo.
É alguém que chega ao Piauí e afronta o povo
de várias cidades ao dizer: “Puxa, nunca me trouxeram para conhecer o que seria bom no Piauí”. Então,
o que o levaram para conhecer até então era desprezível. Quero apresentar a V. Exª, Senador Mão Santa,
e aos Senadores Heráclito Fortes e Alberto Silva minha solidariedade muito clara. Essa mania de o Presidente de desrespeitar os governados dele é, de fato,
constrangedora.
Um outro dia, diante de um dirigente político etíope, que considera o camelo um animal de extrema
utilidade, extremamente querido, tanto quanto para as
tradições do gaúcho é o cavalo, e faz brincadeira sobre
o camelo, contando uma piada absolutamente estúpida
e imbecil. Ele disse que quando as pessoas começam
a dar muito palpite, as coisas vão se complicando. E
conta, então, a piada. Diz que Deus inventou o cavalo,
fantástico e perfeito, mas começaram a dar palpite e a
obra ﬁcou imperfeita, virando camelo.
Disseram que foi visível o constrangimento do
dirigente etíope, porque estava diante de um Presidente que não sabia o valor do camelo para a vida
dos etíopes.
É um Presidente que fala sempre essa linguagem
de “pai dos pobres”, demagógica, populista, de baixo
nível, dizendo que nunca ninguém fez tanto pelos pobres. O que ele fez foi muito pelo Sr. Duda Mendonça.
Aqui para nós, o Sr. Duda Mendonça é um ingrato. Vir
aqui para denunciar aquelas maracutaias todas, tendo
sido beneﬁciário delas? É um ingrato. Eles tinham de
ﬁcar calados. O Delúbio é o modelo de maﬁoso perfeito:
aquele que não fala mesmo, não se abre mesmo, nem
sob tortura. O Presidente beneﬁciou foi o Sr. Valério.
Foi quem eu o vi beneﬁciar. Mas os pobres? Enquanto houver um quadro de corrupção crônica no País,
é bom termos consciência de que esse dinheiro está
sendo subtraído precisamente dos mais pobres, para
enriquecer pessoas que vivem à tripa forra. Enfrentam
esses “processinhos”. Esta é que é a verdade: enfrentam os “processinhos”, depois, com seus advogados
e com a vantagem dos prazos elásticos, terminam ﬁcando impunes mesmo.
Mas encerro o pronunciamento dizendo que entramos com a representação. Vamos ver o que diz o
Tribunal e aguardar as próximas movimentações, os
próximos lances dessa trágica comédia que o Presidente encena com suas viagens, com seus gastos
absurdos de dinheiro público, com seu desrespeito à
lei brasileira e com sua incapacidade de compreender
que ele é uma ﬁgura olhada pela juventude brasileira.
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Muita gente já teria discernimento, pela idade, de dizer:
“Ele está fazendo uma coisa que não quero para mim”.
Um jovem pode dizê-lo. Uma pessoa muito mais nova
pode dizer: “Puxa vida, se o Presidente transgride a
lei, por que eu não posso fazê-lo?”
V. Exª sabe melhor do que eu, Senadora Heloísa
Helena, que a arrogância do PT não resistiu a duas
pesquisas e já o Sr. José Dirceu põe a cara de fora,
dando palestra como alguém que, reeleito Lula, seria
imediatamente beneﬁciário de uma anistia proposta
por algum pau mandado. Manda o pau mandado apresentar o projeto de anistia e volta tudo como se fosse
igual à anistia requerida por um José Dirceu que foi
cassado por ser o chefe do Mensalão, igual à anistia
que merecia quando era um perseguido nos tempos
da Ditadura Militar. É bem diferente.
Mas não tenho dúvida alguma de que estão imaginando que este o destino deste País é o de ser literalmente tomado de assalto. Digo “literalmente”, porque o que estamos presenciando é uma ﬁgura literal
de assalto aos cofres públicos, à máquina pública, às
leis, aos tribunais. É um desrespeito constante e que
vai ter, da parte do meu Partido, vigilância. Vamos
provocar os tribunais todas as vezes que o Presidente transgredir. Se a pena for de multa, volto a dizer,
haja Delúbio e haja Okamoto para pagar tanta multa.
Se depender do PSDB ele será multado mil vezes e
quero ver como vai pagar.
Quero acreditar que o Presidente Lula continua
um homem pobre. Que eu saiba ele não ganhou na
loteria e, se não ganhou na loteria, ele não tem como
ser um homem rico. Ele tem que ser necessariamente pobre, a não ser que tenha ganhado na loteria e
não tenha dito. Fora disso, ele é pobre e tem que ser
pobre. E homem pobre não tem dinheiro para pagar
trinta mil aqui, vinte mil acolá de multa, cinqüenta mil
mais adiante, a não ser que o dinheiro seja de origens
“okamotianas” ou “delubianas”, ou que sejam dinheiros
de origens “valerianas”, ou que sejam dinheiros de origens “visanetianas” ou “bancodopovianas”, ou “ivanguimaraesianas”. Enﬁm, essa trupe toda que temos visto
desﬁlar nessa triste escola de samba da corrupção
investigada pelas CPIs em curso nesta Casa.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
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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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 52ª LEGISLATURA
Bahia
PFL – Rodolpho Tourinho* S
PFL – Antonio Carlos Magalhães **
PFL – César Borges**

Rio Grande do Sul
PMDB – Pedro Simon*
BLOCO-PT – Paulo Paim**
PTB – Sérgio Zambiasi**

Amazonas
PMDB – Gilberto Mestrinho*
PSDB – Arthur Virgílio**
PDT – Jefferson Péres**

Rio de Janeiro
BLOCO-PT – Roberto Saturnino*
PMR – Marcelo Crivella**
PMDB – Sérgio Cabral**

Ceará
PSDB – Reginaldo Duarte* S
BLOCO-PSB – Patrícia Saboya Gomes**
PSDB – Tasso Jereissati**

Paraná
PSDB – Alvaro Dias *
BLOCO-PT – Flávio Arns**
PDT – Osmar Dias**

Maranhão
PMDB – João Alberto Souza *
PFL – Edison Lobão**
PFL – Roseana Sarney **

Paraíba
PMDB – Ney Suassuna *
PFL – Efraim Morais**
PMDB – José Maranhão **

Acre
BLOCO-PT – Tião Viana*
Sem partido – Geraldo Mesquita Júnior**
BLOCO-PT – Sibá Machado** S

Pará
PMDB – Luiz Otávio*
BLOCO-PT – Ana Júlia Carepa**
PSDB – Flexa Ribeiro** S

Espírito Santo
PSDB – João Batista Motta* S
PMDB – Gerson Camata**
BLOCO-PL – Magno Malta**

Mato Grosso do Sul
PSDB – Juvêncio da Fonseca*
BLOCO-PT – Delcídio Amaral**
PMDB – Ramez Tebet**

Pernambuco
PFL – José Jorge*
PFL – Marco Maciel**
PSDB – Sérgio Guerra**

Piauí
PMDB – Alberto Silva*
PFL – Heráclito Fortes**
PMDB – Mão Santa **

Distrito Federal
PTB – Valmir Amaral* S
PDT – Cristovam Buarque **
PFL – Paulo Octávio **

São Paulo
BLOCO-PT – Eduardo Suplicy*
BLOCO-PT – Aloizio Mercadante**
PFL – Romeu Tuma**

Rio Grande do Norte
PTB – Fernando Bezerra *
PMDB – Garibaldi Alves Filho**
PFL – José Agripino**

Minas Gerais
BLOCO-PL – Aelton Freitas* S
PSDB – Eduardo Azeredo**
PMDB – Wellington Salgado de Oliveira** S

Santa Catarina
PFL – Jorge Bornhausen *
BLOCO-PT – Ideli Salvatti**
PSDB – Leonel Pavan **

Amapá
PMDB – José Sarney *
PMDB – Gilvam Borges**
PSDB – Papaléo Paes**

Goiás
PMDB – Maguito Vilela*
PFL – Demóstenes Torres**

Alagoas
P-SOL – Heloísa Helena*
PMDB – Renan Calheiros**

Rondônia
PMDB – Amir Lando*
BLOCO-PT – Fátima Cleide**

PSDB – Lúcia Vânia**

PSDB - Teotonio Vilela Filho **

PMDB – Valdir Raupp**

Mato Grosso
PSDB – Antero Paes de Barros *
PFL – Jonas Pinheiro **
BLOCO-PT – Serys Slhessarenko**
------------------------------------

Sergipe
PFL – Maria do Carmo Alves *
PMDB – Almeida Lima**
BLOCO-PSB – Antônio Carlos Valadares**

Roraima
PTB – Mozarildo Cavalcanti*
PDT – Augusto Botelho**
PMDB – Romero Jucá**

Mandatos
*: Período 1999/2007 **: Período 2003/2011

Tocantins
PSDB – Eduardo Siqueira Campos*

BLOCO-PL – João Ribeiro **
PC do B – Leomar Quintanilha**

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1)

Comissão Externa, composta de oito Senhores Senadores e Senhoras Senadoras, com a
finalidade de acompanhar as investigações sobre o assassinato da missionária norteamericana naturalizada brasileira Dorothy Stang, que vêm sendo desenvolvidas pela
Polícia Federal e pela Polícia Militar do Estado do Pará.
(Ato do Presidente nº 8, de 2005)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa – PT/ PA
Vice-Presidente: Senador Flexa Ribeiro – PSDB/PA
Relator: Demóstenes Torres – PFL/GO
Ana Júlia Carepa – PT/ PA
Eduardo Suplicy – PT/SP
Fátima Cleide – PT/RO
Flexa Ribeiro – PSDB/PA
Luiz Otávio – PMDB/PA
Demóstenes Torres – PFL/GO
Serys Slhessarenko – PT/MT
Sibá Machado – PT/AC

Prazo Final: 18.3.2005
Designação: 16.2.2005

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
(27 titulares e 27 suplentes)
Presidente: Senador Luiz Otávio – PMDB
Vice-Presidente: Senador Romeu Tuma - PFL
TITULARES
César Borges – PFL
Edison Lobão – PFL
Jonas Pinheiro – PFL
Jorge Bornhausen – PFL
Rodolpho Tourinho – PFL
Romeu Tuma – PFL
Arthur Virgílio – PSDB
Eduardo Azeredo – PSDB
Lúcia Vânia – PSDB
Sérgio Guerra – PSDB
Tasso Jereissati – PSDB
Ramez Tebet
Luiz Otávio
Garibaldi Alves Filho
Mão Santa
Sérgio Cabral
Gilberto Mestrinho
Valdir Raupp
José Maranhão
Aloizio Mercadante – PT
Ana Júlia Carepa – PT
Delcídio Amaral – PT
Eduardo Suplicy – PT
Fernando Bezerra – PTB
João Ribeiro - PL
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2)
Osmar Dias
(1)
(2)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. José Agripino – PFL
2. Antonio Carlos Magalhães – PFL
3. Heráclito Fortes – PFL
4. Demóstenes Torres – PFL
5. José Jorge – PFL
6. Roseana Sarney – PFL
7. João Batista Motta – PSDB
8. Alvaro Dias – PSDB
9. Leonel Pavan – PSDB
10. Flexa Ribeiro – PSDB
11. Teotonio Vilela Filho – PSDB
PMDB
1. Ney Suassuna
2. Romero Jucá
3. Wellington Salgado de Oliveira
4. Pedro Simon
5. Maguito Vilela
6. Gerson Camata
7. Almeida Lima
8. Gilvam Borges
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Ideli Salvatti – PT
2. Aelton Freitas – PL
3. Antônio Carlos Valadares – PSB
4. Roberto Saturnino – PT
5. Flávio Arns – PT
6. Sibá Machado – PT
7. Serys Slhessarenko – PT
PDT
1. Jefferson Péres

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005.

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
(9 titulares e 9 suplentes)
Presidente: Senador Garibaldi Alves Filho - PMDB
Vice-Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Heráclito Fortes – PFL
1. César Borges – PFL
José Jorge – PFL
2. Jonas Pinheiro – PFL (4)
Sérgio Guerra – PSDB
3. Arthur Virgílio – PSDB
Eduardo Azeredo – PSDB
4. Lúcia Vânia – PSDB
PMDB
Mão Santa
1. Valdir Raupp
Garibaldi Alves Filho
2. (vago) (3)
(1)
Ney Suassuna
3. Serys Slhessarenko (1)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL)
Ana Júlia Carepa – PT
1. Delcídio Amaral – PT
Sibá Machado – PT
2. Roberto Saturnino – PT
PDT
(1)
(2)
(3)
(4)

Vaga decidida em comum acordo entre o PMDB e o Bloco de Apoio ao Governo.
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Hélio Costa afastou-se do exercício do mandato em 8.7.2005 para assumir o cargo de Ministro de Estado das Comunicações.
O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Sala nº 19 – Ala Sen. Alexandre Costa.
Telefones: 3311-3255, 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE MINERAÇÃO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT
Vice-Presidente: Senador Rodolpho Tourinho - PFL
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Rodolpho Tourinho - PFL
1. (vago)
Edison Lobão – PFL
2. Almeida Lima – PMDB (4)
Sérgio Guerra – PSDB
3. Eduardo Azeredo – PSDB
PMDB
Luiz Otávio
1. (vago) (3)
Sérgio Cabral
2. Gerson Camata
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL)
Ana Júlia Carepa – PT
1. Delcídio Amaral – PT
Aelton Freitas – PL
2. (vago) (1)
PDT
(vago)
1. (vago)
(1)
(2)
(3)
(4)

Vago, em virtude de o Senador Cristovam Buarque não mais pertencer à Comissão de Assuntos Econômicos.
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Hélio Costa afastou-se do exercício do mandato em 8.7.2005 para assumir o cargo de Ministro de Estado das Comunicações.
O Senador Almeida Lima comunicou que passou a integrar a bancada do PMDB a partir de 18.8.2005

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Quartas – Feiras às 9:30 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DOS ESTADOS
(9 titulares e 9 suplentes)
Presidente: Senador César Borges - PFL
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra - PTB
Relator: Senador Ney Suassuna - PMDB
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
César Borges – PFL
1. Jonas Pinheiro – PFL (3)
Paulo Octávio – PFL
2. José Jorge – PFL
Sérgio Guerra – PSDB
3. Lúcia Vânia - PSDB
PMDB
Ney Suassuna
1. Valdir Raupp
Pedro Simon
2. Gerson Camata
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
Roberto Saturnino – PT
1. Eduardo Suplicy – PT
Fernando Bezerra – PTB
2. Aelton Freitas – PL
Delcídio Amaral – PT
3. Antônio Carlos Valadares – PTB
(2)
Mozarildo Cavalcanti – PTB
4. Patrícia Saboya Gomes – PSB
PDT
Obs: em 19.11.2003 a Subcomissão aprovou o Relatório Final, que será submetido à apreciação da
Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos do art. 73, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal.
(1)
(2)
(3)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005.
O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Quartas – Feiras às 18:00 horas – Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Aelton Freitas - PL
Vice-Presidente: Senador Fernando Bezerra - PTB
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Edison Lobão – PFL
1. César Borges – PFL
Romeu Tuma – PFL
2. (vago) (2)
Sérgio Guerra – PSDB
3. Alvaro Dias – PSDB
PMDB
Romero Jucá
1. Ney Suassuna
Valdir Raupp
2. Maguito Vilela
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
Aelton Freitas – PL
1. Ideli Salvatti – PT
Fernando Bezerra – PTB
2. Delcídio Amaral – PT
PDT
(vago)
1. (vago)
(1)
(2)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular.

Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: Plenário nº 19 – Ala Alexandre Costa.
Telefones: 3311-4605 e 3311-3516 Fax: 3311-4344
E – Mail: sscomcae@senado.gov.br

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
(21 titulares e 21 suplentes)
Presidente: Senador Antônio Carlos Valadares - PSB
(2)
Vice-Presidente: Senadora Patrícia Saboya Gomes – PSB
TITULARES
Marco Maciel – PFL
Jonas Pinheiro – PFL
Maria do Carmo Alves – PFL
Rodolpho Tourinho – PFL
Flexa Ribeiro – PSDB
Leonel Pavan – PSDB
Lúcia Vânia – PSDB
Reginaldo Duarte – PSDB
Ney Suassuna
Romero Jucá
Valdir Raupp
Mão Santa
Sérgio Cabral
(vago) (3)
Antônio Carlos Valadares – PSB
Flávio Arns – PT
Ideli Salvatti – PT
Marcelo Crivella – PMR (4)
Paulo Paim – PT
(2)
Patrícia Saboya Gomes – PSB
Augusto Botelho
(1)
(2)
(3)
(4)

SUPLENTES

Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Heráclito Fortes – PFL
2. José Jorge – PFL
3. Demóstenes Torres – PFL
4. Romeu Tuma – PFL
5. Eduardo Azeredo – PSDB
6. Papaléo Paes
7. Teotonio Vilela Filho – PSDB
8. Sérgio Guerra – PSDB
PMDB
1. Wellington Salgado de Oliveira
2. Ramez Tebet
3.José Maranhão
4. Pedro Simon
5. Maguito Vilela
6. Gerson Camata
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Delcídio Amaral – PT
2. Magno Malta – PL
3. Eduardo Suplicy – PT
4. Fátima Cleide – PT
5. Mozarildo Cavalcanti – PTB
6. (vago) (5)
PDT
1. Cristovam Buarque

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005.
O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005.
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.

(5)

O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal
Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: Quintas – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 09 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senador Paulo Paim - PT
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella – PMR (2)
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Lúcia Vânia – PSDB
1. Leonel Pavan - PSDB
PMDB
Mão Santa
1. (vago)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
Marcelo Crivella – PMR (2)
1. (vago) (3)
Paulo Paim - PT
2. Flávio Arns – PT
PDT
Augusto Botelho
1. (vago)
(1)
(2)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.

(3)

O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal
Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA SAÚDE
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senador Papaléo Paes - PSDB
Vice-Presidente: Senador Augusto Botelho - PDT
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Eduardo Azeredo – PSDB
1. Flexa Ribeiro - PSDB
2. Romeu Tuma - PFL
PMDB
Papaléo Paes (3)
1. (vago) (2)
Mão Santa
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
Flávio Arns – PT
1. Paulo Paim - PT
PDT
Augusto Botelho
(1)
(2)
(3)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular.
O Senador Papaléo Paes comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 1.9.2005

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB
Vice-Presidente: Senador Flávio Arns - PT
Relator:
TITULARES
Eduardo Azeredo – PSDB
(vago) (4)
Papaléo Paes (3)
Flávio Arns – PT
Patrícia Saboya Gomes – PSB (2)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Lúcia Vânia – PSDB
2. Demóstenes Torres – PFL
PMDB
1. Mão Santa
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Paulo Paim – PT
PDT
1. Augusto Botelho

(1)
(2)
(3)
(4)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005.
O Senador Papaléo Paes comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 1.9.2005
O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular.

Secretária: Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Sala nº 11/A – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3515 Fax: 3311-3652
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador Antonio Carlos Magalhães - PFL
Vice-Presidente: (vago) (2)
TITULARES

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Antonio Carlos Magalhães – PFL
1. Romeu Tuma – PFL
César Borges – PFL
2. Maria do Carmo Alves – PFL
Demóstenes Torres – PFL
3. José Agripino – PFL
Edison Lobão – PFL
4. Jorge Bornhausen – PFL
José Jorge – PFL
5. Rodolpho Tourinho – PFL
João Batista Motta - PSDB
6. Tasso Jereissati – PSDB
Alvaro Dias – PSDB
7. Eduardo Azeredo – PSDB
Arthur Virgílio – PSDB
8. Leonel Pavan – PSDB
Juvêncio da Fonseca – PSDB (4)
9. Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (6) (cedida pelo
PSDB)
PMDB
Ramez Tebet
1. Luiz Otávio
Ney Suassuna
2. Gilvam Borges
José Maranhão
3. Sérgio Cabral
Romero Jucá
4. Almeida Lima
Amir Lando
5. Leomar Quintanilha – PC do B (5) (cedida pelo PMDB)
Pedro Simon
6. Garibaldi Alves Filho
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
Aloizio Mercadante – PT
1. Delcídio Amaral – PT
Eduardo Suplicy – PT
2. Paulo Paim – PT
Fernando Bezerra – PTB
3. Sérgio Zambiasi – PTB
Magno Malta – PL
4. Patrícia Saboya Gomes - PSB
Ideli Salvatti – PT
5. Sibá Machado – PT
Antônio Carlos Valadares – PSB
6. Mozarildo Cavalcanti – PTB
Serys Slhessarenko – PT
7. Marcelo Crivella – PMR (3)
PDT
Jefferson Péres
1. Osmar Dias
(1)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.

(2)

O Senador Maguito Vilela encontrava-se licenciado do cargo durante o período de 17.8.2005 a 13.1.2006, tendo sido substituído pelo Senador Romero
Jucá. O Senador retornou ao exercício do cargo em 16.12.2005.
(3)
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.
(4)
(5)
(6)

O Senador Juvêncio da Fonseca comunicou que passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 30.9.2005.
O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B.
O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL.

Secretária: Gildete Leite de Melo
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3311-3972 Fax: 3311-4315
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br

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

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator: Geral:
TITULARES
Demóstenes Torres – PFL
César Borges – PFL
Tasso Jereissati – PSDB
Pedro Simon
Garibaldi Alves Filho
Serys Slhessarenko – PT
(vago)
(vago)
(1)

SUPLENTES

Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. (vago)
2. (vago)
3. Leonel Pavan – PSDB
PMDB
1. (vago)
2. (vago)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Sibá Machado – PT
2. Fernando Bezerra – PTB
PDT
1. (vago)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.

Secretária: Gildete Leite de Melo
Plenário nº 3 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3311-3972 Fax: 3311-4315
E – Mail: sscomccj@senado.gov.br

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

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Demóstenes Torres – PFL
1. Roseana Sarney – PFL
Jorge Bornhausen – PFL
2. Jonas Pinheiro – PFL
José Jorge – PFL
3. César Borges – PFL
Maria do Carmo Alves – PFL
4. Cristovam Buarque – PDT (8) (cedida pelo Bloco da Minoria)
Edison Lobão – PFL
5. Marco Maciel – PFL
Marcelo Crivella – PMR (5) (cedida pelo PFL) (1)
6. Romeu Tuma – PFL
Teotonio Vilela Filho – PSDB
7. Eduardo Azeredo – PSDB
Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (7) (cedida pelo PSDB)
8. Sérgio Guerra – PSDB
Leonel Pavan – PSDB
9. Lúcia Vânia – PSDB
Reginaldo Duarte – PSDB
10. Juvêncio da Fonseca – PSDB
PMDB
Wellington Salgado de Oliveira
1. Amir Lando
Ney Suassuna
2. Garibaldi Alves Filho
Valdir Raupp
3. Gilvam Borges
Gerson Camata
4. (vago) (4)
Sérgio Cabral
5. Mão Santa
José Maranhão
6. Luiz Otávio
7. Romero Jucá
Maguito Vilela
Gilberto Mestrinho
8. (vago)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL)
Aelton Freitas – PL
1. (vago) (6)
Paulo Paim – PT
2. Aloizio Mercadante – PT
Fátima Cleide – PT
3. Fernando Bezerra – PTB
Flávio Arns – PT
4. Delcídio Amaral – PT
Ideli Salvatti – PT
5. Antônio Carlos Valadares – PSB
Roberto Saturnino – PT
6. Magno Malta – PL
Mozarildo Cavalcanti – PTB
7. Patrícia Saboya Gomes – PSB (3)
Sérgio Zambiasi – PTB
8. João Ribeiro – PL
PDT
Augusto Botelho
1. (vago)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Vaga cedida ao PDT, que por sua vez cedeu ao PL, nos termos do Ofício nº 027/05-GLPFL, de 03.03.2005.
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005.
O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005.
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.

(6)

O Senador Paulo Paim passou a integrar a Comissão, como membro titular, em substituição ao Senador Cristovam Buarque, nos termos do Ofício nº
273/2005-GLDPT, de 19.10.2005.
(7)
O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL.
(8)

O Senador Cristovam Buarque ocupa vaga cedida pelo Bloco Parlamentar da Minoria à Bancada do PDT, nos termos do Ofício nº 100/05-GLPDT, de
9.10.2005.

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: Terças – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3498 Fax: 3311-3121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
(12 titulares e 12 suplentes)
Presidente: Senador Sérgio Cabral – PMDB
Vice-Presidente: Demóstenes Torres – PFL
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Demóstenes Torres – PFL
1. Maria do Carmo Alves - PFL
Marcelo Crivella – PMR (1) (5)
2. Romeu Tuma – PFL
Geraldo Mesquita Júnior – Sem partido (2) (6)
3. Edison Lobão – PFL
Leonel Pavan - PSDB
4. Reginaldo Duarte - PSDB
PMDB
Sérgio Cabral
1. (vago) (4)
Valdir Raupp
2. Luiz Otávio
Wellington Salgado de Oliveira
3. (vago)
(vago) (7)
4. (vago)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (3), PL)
Roberto Saturnino – PT
1. Paulo Paim – PT
(vago)
2. Flávio Arns – PT
Aelton Freitas – PL
3. (vago)
Sérgio Zambiasi – PTB
4. (vago)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Vaga cedida pelo PFL
Vaga cedida pelo PSDB
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Papaléo Paes deixou de integrar a comissão a partir de 26.10.2005, de acordo com o Ofício GLPMDB nº 405/2005.
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.
O Senador Geraldo Mesquita Júnior comunicou, da Tribuna, em 26.10.2005, que deixou de integrar o P-SOL.
A Senadora Íris de Araújo deixa o exercício do cargo em 15.12.2005 em virtude de reassunção do titular.

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Plenário nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3276 Fax: 3311-3121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
(9 titulares e 9 suplentes)
Presidente: Senador Flávio Arns - PT
Vice-Presidente: Senadora Lúcia Vânia - PSDB
TITULARES
Marco Maciel – PFL
(vago) (3)
Lúcia Vânia – PSDB
Gerson Camata
Wellington Salgado de Oliveira
Valdir Raupp
Roberto Saturnino – PT
Flávio Arns – PT
Delcídio Amaral – PT
(1)
(2)
(3)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Reginaldo Duarte – PSDB
2. Augusto Botelho – PDT (cedida pelo PFL)
3. Eduardo Azeredo – PSDB
PMDB
1. Gilberto Mestrinho
2. (vago) (2)
3. (vago)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Mozarildo Cavalcanti – PTB
2. Antônio Carlos Valadares – PSB
3. Aelton Freitas – PL

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular.
O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular.

Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares
Sala nº 15 – Ala Alexandre Costa.
Telefone: 3311-3276 Fax: 3311-3121
E – Mail: julioric@senado.gov.br.

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

5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE - CMA
(17 titulares e 17 suplentes)
Presidente: Senador Leomar Quintanilha – PC do B (4)
Vice-Presidente: Senador Jonas Pinheiro (2)
TITULARES
Heráclito Fortes – PFL
César Borges – PFL
Jonas Pinheiro – PFL (2)
Teotonio Vilela Filho - PSDB
Arthur Virgílio – PSDB
Flexa Ribeiro – PSDB
Gilvam Borges
Luiz Otávio
Gerson Camata
Valdir Raupp
Leomar Quintanilha – PC do B (4)
Aelton Freitas – PL
Ana Júlia Carepa – PT
Sibá Machado – PT
João Ribeiro - PL
Serys Slhessarenko – PT
Augusto Botelho
(1)
(2)
(3)
(4)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Jorge Bornhausen – PFL
2. José Jorge – PFL
3. Roseana Sarney – PFL
4. Almeida Lima – PMDB (3)
5. Leonel Pavan – PSDB
6. Alvaro Dias – PSDB
PMDB
1. Ney Suassuna
2. Romero Jucá
3. Sérgio Cabral
4. Amir Lando
5. Mão Santa
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Mozarildo Cavalcanti – PTB
2. Fátima Cleide – PT
3. Antônio Carlos Valadares – PSB
4. Ideli Salvatti – PT
5. Flávio Arns – PT
PDT
1. Osmar Dias

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Jonas Pinheiro retornou ao exercício do cargo em 9.12.2005.
O Senador Almeida Lima comunicou que passou a integrar a bancada do PMDB a partir de 18.8.2005
O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B.

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A FISCALIZAR AS AGÊNCIAS REGULADORAS
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT
Vice-Presidente: Senador Valmir Amaral – PTB (1)
TITULARES
(vago)
Leonel Pavan – PSDB
Valmir Amaral - PTB (1)
Ana Júlia Carepa – PT
Delcídio Amaral – PT

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. (vago)
2. (vago)
PMDB
1. Romero Jucá
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL)
1. Aelton Freitas – PL
2. (vago)
PDT

(1)

O Senador Valmir Amaral comunicou que desfiliou-se do PMDB, filiando-se ao PP, em 18.5.2005 e desfiliou-se do PP, filiando-se
ao PTB, em 30.09.2005.
(2)
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A ACOMPANHAR O PROSSEGUIMENTO DAS
INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL NO QUE DIZ RESPEITO À
DENOMINADA “OPERAÇÃO POROROCA”
(5 titulares e 5 suplentes)
Presidente: Senadora Ana Júlia Carepa - PT
Vice-Presidente: Senador César Borges - PFL
Relator: Senador João Alberto Souza - PMDB
TITULARES
(vago)
Leonel Pavan – PSDB
(vago)
Ana Júlia Carepa – PT
Aelton Freitas – PL
(vago)
(1)
(2)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. (vago)
2. João Ribeiro - PL (1)
PMDB
1. Luiz Otávio
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (2), PL)
1. Ideli Salvatti – PT
2. (vago)
PDT
1. (vago)

O Senador João Ribeiro desfiliou-se do PFL e filiou-se ao PL, conforme comunicação de 29.03.2005
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Plenário nº 6 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3311-3935 Fax: 3311-1060
E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br.

6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Cristovam Buarque - PDT
Vice-Presidente: Senador Paulo Paim - PT
TITULARES
Edison Lobão – PFL
(vago) (6)
Jorge Bornhausen – PFL
José Agripino – PFL
Romeu Tuma – PFL
Juvêncio da Fonseca – PSDB
Lúcia Vânia – PSDB
Reginaldo Duarte – PSDB
Leomar Quintanilha – PC do B (5)
Maguito Vilela
José Maranhão
Sérgio Cabral
Garibaldi Alves Filho
Flávio Arns – PT
Fátima Cleide – PT
Ana Júlia Carepa - PT
Marcelo Crivella – PMR (4)
Paulo Paim – PT
Cristovam Buarque
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Antonio Carlos Magalhães – PFL
2. Demóstenes Torres – PFL
3. Heráclito Fortes – PFL
4. (vago)
5. Maria do Carmo Alves – PFL
6. Arthur Virgílio – PSDB
7. Alvaro Dias – PSDB
8. Flexa Ribeiro – PSDB
PMDB
1. Luiz Otávio
2. (vago) (7)
3. Mão Santa
4. (vago) (2)
5. Valdir Raupp
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Magno Malta - PL
2. Sibá Machado – PT
3. Antônio Carlos Valadares – PSB
4. Mozarildo Cavalcanti – PTB
5. Aelton Freitas – PL
PDT
1. Osmar Dias

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular.
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.
O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B.
O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular.
O Senador Maguito Vilela passou a ocupar vaga de titular em 18/01/2006, nos termos do Of. GLPMDB nº 12/2005, da Liderança do PMDB.

Secretário: Altair Gonçalves Soares
Reuniões: Terças – Feiras às 12:00 horas – Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646
E – Mail: altairgs@senado.gov.br

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA IGUALDADE RACIAL E INCLUSÃO - IRI
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Paulo Paim - PT
Vice-Presidente: Senador Mão Santa - PMDB
TITULARES
Romeu Tuma – PFL
Reginaldo Duarte – PSDB
(vago)
Leomar Quintanilha – PC do B (4)
Mão Santa
Paulo Paim – PT
Mozarildo Cavalcanti – PTB
(1)
(2)
(3)
(4)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Heráclito Fortes – PFL
2. Alvaro Dias – PSDB
3. (vago)
PMDB
1. Luiz Otávio
2. José Maranhão
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Cristovam Buarque – PDT (2)
2. Marcelo Crivella – PMR (3)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Cristovam Buarque comunicou que se desligou do PT em 7.9.2005 e filiou-se ao PDT em 23.9.2005.
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.
O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B.

Secretário: Altair Gonçalves Soares
Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646
E – Mail: altairgs@senado.gov.br

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO - IDO
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente: Senador Sérgio Cabral – PMDB
Vice-Presidente: Senador Leomar Quintanilha – PC do B
TITULARES
Romeu Tuma – PFL
Lúcia Vânia – PSDB
(vago)
Leomar Quintanilha – PC do B (3)
Sérgio Cabral
Aelton Freitas – PL
Flávio Arns – PT
(1)
(2)
(3)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Maria do Carmo Alves – PFL
2. Sérgio Guerra – PSDB
3. (vago)
PMDB
1. (vago) (2)
2. Valdir Raupp
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. (vago)
2. Paulo Paim – PT

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Wirlande da Luz deixa o exercício do cargo em 21.07.2005 em virtude de reassunção do titular.
O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B.

Secretário: Altair Gonçalves Soares
Plenário nº 2 – Ala Nilo Coelho.
Telefone: 3311-4251/2005 Fax: 3311-4646
E – Mail: altairgs@senado.gov.br

7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
(19 titulares e 19 suplentes)
Presidente: Senador Roberto Saturnino - PT
Vice-Presidente: Senador Eduardo Azeredo - PSDB
TITULARES
Heráclito Fortes – PFL
José Jorge – PFL
José Agripino – PFL
Marco Maciel – PFL
Romeu Tuma – PFL
Alvaro Dias – PSDB
Arthur Virgílio – PSDB
Eduardo Azeredo – PSDB
Ney Suassuna
Pedro Simon
Mão Santa
Wellington Salgado de Oliveira
Gerson Camata
Serys Slhessarenko – PT
Eduardo Suplicy – PT
Mozarildo Cavalcanti – PTB
Roberto Saturnino – PT
Sérgio Zambiasi – PTB
Jefferson Péres
(1)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. César Borges – PFL
2. Edison Lobão – PFL
3. Maria do Carmo Alves – PFL
4. Rodolpho Tourinho – PFL
5. Roseana Sarney – PFL
6. Tasso Jereissati – PSDB
7. Lúcia Vânia – PSDB
8. Flexa Ribeiro – PSDB
PMDB
1. Ramez Tebet
2. Valdir Raupp
3. Romero Jucá
4. (vago) (4)
5. (vago) (1)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (3), PL)
1. Marcelo Crivella – PMR (5)
2. (vago) (6)
3. Aelton Freitas – PL
4. Ana Julia Carepa – PT
5. Fernando Bezerra – PTB
PDT
1. Osmar Dias

O Senador Mário Calixto deixa o exercício do cargo em 22.03.2005 em virtude de reassunção do titular.
(2)

O Senador Valmir Amaral comunicou que desfiliou-se do PMDB, filiando-se ao PP, em 18.5.2005 e desfiliou-se do PP, filiando-se
ao PTB, em 30.09.2005.
(3)
O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
(4)
(5)

O Senador Antônio Leite comunicou sua renúncia ao exercício da suplência a partir de 2.8.2005.
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.

(6)

A Senadora Serys Slhessarenko passou a integrar a Comissão, como membro titular, em substituição ao Senador Cristovam Buarque, nos termos do
Ofício nº 274/2005-GLDPT, de 19.10.2005.

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas.
E – Mail: luciamel@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS
CIDADÃOS BRASILEIROS NO EXTERIOR
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Heráclito Fortes – PFL
1. César Borges – PFL
Eduardo Azeredo – PSDB
2. Alvaro Dias – PSDB
PMDB
Wellington Salgado de Oliveira
1. João Batista Motta (2)
Mão Santa
2. Gerson Camata
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
Roberto Saturnino – PT
1. Sérgio Zambiasi – PTB
Marcelo Crivella – PMR (3)
2. Aelton Freitas – PL
PDT
Jefferson Péres
1. Osmar Dias
(1)
(2)
(3)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador João Batista Motta passou a integrar a bancada do PSDB a partir de 31.8.2005
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
E – Mail: sscomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
(7 titulares e 7 suplentes)
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
TITULARES
SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Romeu Tuma - PFL
1. Marco Maciel - PFL
Arthur Virgílio – PSDB
2. Flexa Ribeiro - PSDB
PMDB
Valdir Raupp
1. Ney Suassuna
Pedro Simon
2. (vago) (2)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
Ana Júlia Carepa -PT
1. Cristovam Buarque – PDT (3)
Mozarildo Cavalcanti – PTB
2. Aelton Freitas - PL
PDT
Jefferson Péres
1. Osmar Dias
(1)
(2)
(3)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Antônio Leite comunicou sua renúncia ao exercício da suplência a partir de 2.8.2005.
O Senador Cristovam Buarque comunicou que se desligou do PT em 7.9.2005 e filiou-se ao PDT em 23.9.2005.

Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello
Telefone 3311-3496 Fax: 3311-3546 – Plenário nº 7 – Ala Alexandre Costa
E – Mail: sscomcre@senado.gov.br

8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
(23 titulares e 23 suplentes)
Presidente: Senador Heráclito Fortes - PFL
Vice-Presidente: Senador Alberto Silva - PMDB
TITULARES
Heráclito Fortes – PFL
Demóstenes Torres – PFL
José Jorge – PFL
Marco Maciel – PFL
Rodolpho Tourinho – PFL
Leonel Pavan – PSDB
Sérgio Guerra – PSDB
Juvêncio da Fonseca – PSDB
Teotonio Vilela Filho – PSDB
Gerson Camata
Alberto Silva
Valdir Raupp
Ney Suassuna
Gilberto Mestrinho
Mão Santa
Delcídio Amaral – PT
Magno Malta – PL
Roberto Saturnino – PT
Sérgio Zambiasi – PTB
Serys Slhessarenko – PT
Sibá Machado – PT
Aelton Freitas – PL
Cristovam Buarque
(1)
(2)
(8)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Antonio Carlos Magalhães – PFL
2. César Borges – PFL
3. Jonas Pinheiro – PFL
4. Jorge Bornhausen – PFL
5. Maria do Carmo Alves – PFL
6. Flexa Ribeiro – PSDB
7. Eduardo Azeredo – PSDB
8. Papaléo Paes – PSDB
9. Arthur Virgílio – PSDB
PMDB
1. Romero Jucá
2. Luiz Otávio
3. Pedro Simon
4. Maguito Vilela
5. Wellington Salgado
6. Valmir Amaral - PTB(3)
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. (vago) (2)
2. Paulo Paim – PT
3. Fernando Bezerra – PTB
4. Fátima Cleide – PT
5. Mozarildo Cavalcanti – PTB
6. Flávio Arns – PT
7. João Ribeiro - PL
PDT
1. Augusto Botelho

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Roberto Saturnino passou a integrar a Comissão como titular, em vaga existente, nos termos do Ofício nº 327/2005 de 15.12.2005.
Vaga cedida pelo PMDB ao Senador Valmir Amaral, nos termos do Ofício nº 24/06-GLPMDB, de 31.1.2006.

Secretária: Dulcídia Ramos Calhao
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário nº 13 – Ala Alexandre Costa
Telefone: 3311-4607 Fax: 3311-3286
E – Mail: scomci@senado.gov.br

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

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
Antonio Carlos Magalhães – PFL
1. Demóstenes Torres – PFL
César Borges – PFL
2. Jonas Pinheiro – PFL
Rodolpho Tourinho – PFL
3. Roseana Sarney – PFL
Leonel Pavan – PSDB
4. Eduardo Azeredo – PSDB
Tasso Jereissati – PSDB
5. Lúcia Vânia – PSDB
Teotonio Vilela Filho – PSDB
6. Sérgio Guerra – PSDB
PMDB
Gilberto Mestrinho
1. Ney Suassuna
Sérgio Cabral
2. Valdir Raupp
Garibaldi Alves Filho
3. Luiz Otávio
José Maranhão
4. Mão Santa
Maguito Vilela
5. Romero Jucá
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
Ana Júlia Carepa – PT
1. (vago) (3)
Fátima Cleide – PT
2. Delcídio Amaral – PT
Fernando Bezerra – PTB
3. Sibá Machado – PT
Mozarildo Cavalcanti – PTB
4. Sérgio Zambiasi – PTB
(2)
Patrícia Saboya Gomes – PSB
5. Aelton Freitas – PL
PDT
Jefferson Péres
1. Augusto Botelho
(1)
(2)

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
A Senadora Patrícia Saboya Gomes comunicou que passou a integrar a bancada do PSB a partir de 29.9.2005.

(3)

O Senador João Capiberibe deixou de integrar o Senado Federal em 26.10.2005, nos termos do Ofício nº 1.236, de 21.10.2005, do Supremo Tribunal
Federal, e retornou em 28.10.2005, nos termos do Ofício nº 5.025, de mesma data, do Supremo Tribunal Federal. O Senador deixou de integrar
definitivamente o Senado Federal em 13.12.2005

Secretário: Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: Quartas – Feiras às 14 horas
Telefone: 3311-4282 Fax: 3311-1627
E – Mail: scomcdr@senado.gov.br

10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
(17 titulares e 17 suplentes)
Presidente: Senador Sérgio Guerra - PSDB
Vice-Presidente: Senador Flávio Arns - PT
TITULARES
Lúcia Vânia – PSDB
Flexa Ribeiro – PSDB
Sérgio Guerra – PSDB
Jonas Pinheiro – PFL
Demóstenes Torres – PFL
Heráclito Fortes – PFL
Ramez Tebet
Pedro Simon
Leomar Quintanilha – PC do B (4)
Gerson Camata
Maguito Vilela
Flávio Arns – PT
Aelton Freitas – PL
Sibá Machado – PT
Ana Júlia Carepa – PT
João Ribeiro - PL
Osmar Dias
(1)
(3)
(4)

SUPLENTES
Bloco da Minoria (PFL e PSDB)
1. Reginaldo Duarte – PSDB
2. Alvaro Dias – PSDB
3. Leonel Pavan – PSDB
4. Edison Lobão – PFL
5. Roseana Sarney – PFL
6. Rodolpho Tourinho – PFL
PMDB
1. Wellington Salgado de Oliveira
2. Romero Jucá
3. Amir Lando
4. Mão Santa
5. Valdir Raupp
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, (1), PL)
1. Serys Slhessarenko – PT
2. Delcídio Amaral – PT
3. Magno Malta – PL
4. Sérgio Zambiasi – PTB
5. Marcelo Crivella – PMR (3)
PDT
1. Cristovam Buarque

O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo em 8.6.2005.
O Senador Marcelo Crivella comunicou que se desligou do PL em 27.9.2005 e filiou-se ao PMR em 28.9.2005.
O Senador Leomar Quintanilha comunicou, em 3.10.2005, seu desligamento do PMDB e filiação ao PC do B.

Secretário: Marcello Varella
Reuniões: Quintas – Feiras às 12 horas –
Telefone: 3311-3506 Fax:
E – Mail: marcello@senado.gov.br

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

COMPOSIÇÃO
(Eleita na Sessão do Senado Federal de 23/11/2005)
1ª Eleição Geral: 19.04.1995
2ª Eleição Geral: 30.06.1999
3ª Eleição Geral: 27.06.2001

4ª Eleição Geral: 13.03.2003
5ª Eleição Geral: 23.11.2005

Presidente: Senador João Alberto Souza (3)
Vice-Presidente: Senador Demóstenes Torres (4)
BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB)
Demóstenes Torres (PFL)
GO 2091
1. (vago) (1)
MT 2271
Sérgio Guerra (PSDB)
PE
2382
2. César Borges (PFL)
BA 2212
Heráclito Fortes (PFL)
PI
2131
3. MªdoCarmo Alves(PFL) SE
1306
Leonel Pavan (PSDB)
SC
4041
4. (vago) (5)
Paulo Octávio (PFL)
DF
2011
5. Teotônio Vilela F (PSDB AL 4093
Antero Paes de Barros(PSDB) MT 4061
6. Arthur Virgílio (PSDB) AM 1413
PMDB
Titulares
UF Ramal
Suplentes
UF Ramal
Ney Suassuna
PB
4345
1. Gerson Camata
ES
3204
João Alberto Souza
MA 1415
2. Alberto Silva
PI
3055
Ramez Tebet
MS 2222
3. Valdir Raupp
RO 2252
Luiz Otávio
PA
3050
4. (vago) (2)
BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB)
Sibá Machado (PT)
AC 2184
1. (Vago)
Ana Júlia Carepa (PT)
PA
2104
2. (Vago)
Fátima Cleide (PT)
RO 2391
3. (Vago)
PDT
Jefferson Péres
AM 2063
1. Augusto Botelho
RR 2041
PTB
Mozarildo Cavalcanti
RR 4078
1. Valmir Amaral
DF
1961
Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93)
Senador Romeu Tuma (PFL/SP)
2051
(Atualizada em 23.11.2005)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

O Senador Gilberto Goellner deixa o exercício do cargo em 8.12.2005 em virtude de reassunção do titular.
O Senador Pedro Simon renunciou ao cargo de acordo com OF nº 101/05 – GSPSIM, publicado no DSF de 14.12.2005.
Eleito em 13.12.2005, na 1ª reunião, de 2005, do Conselho de Ética.
Eleito em 13.12.2005, na 1ª reunião, de 2005, do Conselho de Ética.
O Senador Alvaro Dias renunciou ao cargo de acordo com OF nº 1370/2005-SEM, publicado no DSF de 15.12.2005.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 3311-4561 e 3311-5258
sscop@senado.gov.br; www.senado.gov.br/etica

CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)

COMPOSIÇÃO 1
Senador Romeu Tuma (PFL-SP)

Corregedor
2

Senador Hélio Costa (PMDB-MG)

1º Corregedor Substituto

Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

2º Corregedor Substituto

Senador Teotonio Vilela Filho (PSDB-AL)

3º Corregedor Substituto
Composição atualizada em 14.09.2005

Notas:
1
Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93.
2
Afastado em decorrência da posse como Ministro de Estado das Comunicações em 8.7.2005.
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259
sscop@senado.gov.br

PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
1ª Designação: 16.11.1995
2ª Designação: 30.06.1999
3ª Designação: 27.06.2001
4ª Designação 25.09.2003
5ª Designação 22.03.2005
6ª Designação 20.04.2005
7ª Designação 16.05.2005
8ª Designação 16.05.2005

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259
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
Senador Papaléo Paes (AP) - PSDB
PFL
Senadora Roseana Sarney (MA)
PT
Senadora Serys Slhessarenko (MT)
PSDB
Senadora Lúcia Vânia (GO)
PDT
Senador Augusto Botelho (RR)
PTB
Senador Sérgio Zambiasi (RS)
PSB
Senador Geraldo Mesquita Júnior (AC) – s/ partido
PL
Senador Magno Malta (ES)
PPS
Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) – PSB
Atualizada em 27.10.2005

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259
sscop@senado.gov.br
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