CONGRESSO NACIONAL

ANAIS DO SENADO FEDERAL
ATAS DA 117ª SESSÃO À 120ª SESSÃO DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 52ª LEGISLATURA

VOLUME 30 Nº 41
25 JUL. A 31 JUL.

SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
SUBSECRETARIA DE ANAIS
BRASÍLIA – BRASIL
2006

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

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

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

SENADO FEDERAL
COMISSÃO DIRETORA
(2005-2006)

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

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

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
1º Senadora
2º Senador
3º Senador
4º Senador

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

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 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*
PRB – Marcelo Crivella**
PMDB – Sérgio Cabral**

Ceará
PSDB – Luiz Pontes*
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*
PMDB – 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
PSDB – Marcos Guerra**S
BLOCO-PL – Magno Malta**

Mato Grosso do Sul
PSDB – Juvêncio da Fonseca*
PTB – Antônio João **S
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**

Tocantins
PSDB – Eduardo Siqueira Campos*

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

Minas Gerais
Santa Catarina
BLOCO-PL – Aelton Freitas* S
PFL – Jorge Bornhausen *
PSDB – Eduardo Azeredo**
BLOCO-PT – Ideli Salvatti**
PMDB – Wellington Salgado de Oliveira** S PSDB – Leonel Pavan **

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

Goiás
PMDB – Iris de Araújo* S
PFL – Demóstenes Torres **

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

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

PSDB – Lúcia Vânia**

PSDB – João Tenório** S

PMDB – Valdir Raupp**

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

Sergipe
Roraima
PFL – Maria do Carmo Alves *
PTB – Mozarildo Cavalcanti*
PMDB – Almeida Lima**
PDT – Augusto Botelho**
BLOCO-PSB – Antônio Carlos Valadares** PMDB – Romero Jucá**

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

ÍNDICE TEMÁTICO
Pág.

Pág.

ARTIGO DE IMPRENSA
Transcrição do artigo intitulado “Vale nada,
a vida”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo,
edição do dia 25 de julho de 2006. Senador Alvaro
Dias. ......................................................................
Registro do editorial intitulado “Discriminação oficial”, publicado no jornal Folha de S. Paulo,
edição de 5 de julho de 2006. Registro da matéria
intitulada “BNDES oferece crédito à Bolívia”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 11
de julho de 2006. Senador Alvaro Dias. ................
Comentários sobre a matéria intitulada “Selvagens”, publicada na revista IstoÉ, edição de 22
de junho de 2006. Senador Luiz Pontes. ...............
Comentários sobre a matéria intitulada “Boas
idéias superam as divergências”, publicada no Jornal
do Brasil, edição de 22 de junho de 2006. Senador
João Tenório. .........................................................
Registro da matéria intitulada “Um tesoureiro
encrencado demais”, publicada na revista IstoÉ, edição de 12 de julho de 2006. Senador Antero Paes
de Barros. ..............................................................
Registro da matéria intitulada “Tio Mário pagou dívida, diz tesoureiro de Lula”, publicada no
jornal O Estado de S. Paulo, edição de 6 de julho
de 2006. Senador Sérgio Guerra. . ........................
Registro da matéria intitulada “Sem diretores,
agência reguladora bloqueia licitação de portos”,
publicada no jornal Folha de S. Paulo, edição de
18 de julho de 2006. Senadora Lúcia Vânia. .........
Comentários sobre o editorial intitulado “O PT
apresenta aos eleitores uma lista de ‘mensaleiros’”,
publicado no jornal Valor Econômico, edição de 19
de julho de 2006. Senador Flexa Ribeiro. . ............
Transcrição da entrevista concedida pelo professor da Faculdade de Educação da Universidade
Federal de Minas Gerais, o Senhor Carlos Roberto
Jamil Cury, publicada na revista CartaCapital do dia
23 de julho de 2007. Senadora Ideli Salvatti. ........

117

138

140

142

144

145

146

148

178

Comentários sobre matéria publicada no jornal
O Estado de S. Paulo, intitulada “PCC manda matar
políticos do PFL e PSDB mostra escuta”. Senador
José Jorge. ............................................................
Registro de carta da Senhora Ana Maria Buccini Rose e do artigo intitulado “A travessia do Jordão”, de autoria do Frei Betto, sobre a adoção de um
novo critério para a fila de transplantes de órgãos
humanos. Senador Eduardo Suplicy. . ...................
Comentários sobre a matéria intitulada “TCU
questiona dados federais”, publicada no jornal O
Estado de S. Paulo, edição de 17 de julho de 2006.
Senadora Lúcia Vânia. . .........................................
Registro da matéria intitulada “Lula dobra patrimônio em 4 anos”, publicada no jornal O Estado
de S. Paulo, edição de 6 de julho de 2006. Senador
Sérgio Guerra. .......................................................
Registro da matéria intitulada “Supersafra de
derrotas”, publicada na revista Veja, edição de 5 de
julho de 2006. Senador Flexa Ribeiro. . .................
Registro da matéria intitulada “PFL diz que
governo do PT é ‘corja’ e que Lula é ‘ladrão’”, publicada no jornal Folha de S. Paulo, edição de 22
de junho de 2006. Registro da matéria “Lula veta
reajuste de 16,7% a aposentados”, publicada no
jornal Folha de S. Paulo, do dia 11 de julho de 2006.
Senador Alvaro Dias. .............................................
Transcrição da matéria intitulada “Governo
casa liberação de verbas com a viagem de Lula”,
publicada no jornal Folha de S. Paulo, do dia 29
de julho de 2006. Senador Antonio Carlos Magalhães. .....................................................................
Registro da matéria intitulada “Carga tributária atinge 38,8% do PIB”, publicada no jornal O
Estado de S. Paulo, edição de 12 de julho de 2006.
Senador Flexa Ribeiro. ..........................................
Comentários sobre o artigo intitulado “Agricultura ameaçada”, publicado na seção Notas &

190

197

226

228

229

229

387

398

II
Pág.

Informações do jornal O Estado de S. Paulo, edição
de 30 de julho de 2006. Senadora Lúcia Vânia. ....
Registro da matéria intitulada “PT confirma
candidatura de mensaleiros”, publicada no jornal O
Estado de S. Paulo, edição de 6 de julho de 2006.
Senador Sérgio Guerra. ........................................

400

401

ATUAÇÃO PARLAMENTAR
Agradecimentos aos seus pares pelas referências a respeito de S.Exa. Senador José Sarney. ...
Impacto dos pronunciamentos de parlamentares na sociedade. Aparte ao Senador José Jorge.
Senadora Ideli Salvatti. . ........................................
Relato da participação na Reunião Conjunta
Parlamentar do MERCOSUL, na cidade de Córdoba, Argentina. Senador Geraldo Mesquita Júnior. .

115

192

376

COMÉRCIO INTERNACIONAL
Lamento pela interrupção da rodada de Doha,
da Organização Mundial do Comércio. Senador Alvaro Dias. . .............................................................

151

(CPI)

Pág.

mento das instituições. Elogios à ação da Polícia
Federal. Senadora Ideli Salvatti. ............................
Apresentação de dados sobre a execução
orçamentária e questionamentos sobre a CPI dos
“Sanguessugas”. Senadora Heloísa Helena. ........
Questionamentos e considerações sobre a
CPI dos “Sanguessugas”. Aparte à Senadora Heloísa Helena. Senador Heráclito Fortes. ................
Questionamentos e considerações sobre a
CPI dos “Sanguessugas”. Aparte à Senadora Heloísa Helena. Senador Antônio João. ....................
Questionamentos e considerações sobre a
CPI dos “Sanguessugas”. Aparte à Senadora Heloísa Helena. Senador Eduardo Suplicy. ...............
Referências às palavras da Senadora Ideli
Salvatti a respeito da inclusão do nome do Deputado Paulo Magalhães entre os “Sanguessugas”.
Senador Antonio Carlos Magalhães. .....................
Referências às palavras da Senadora Ideli
Salvatti a respeito da inclusão do nome do Deputado
Paulo Magalhães entre os “Sanguessugas”. Aparte
ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador
Arthur Virgílio. ........................................................

170

184

185

186

187

209

213

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Apoio à defesa da Senadora Serys Slhessarenko, contra as acusações que insistem em envolvê-la com os “sanguessugas”. Aparte à Senadora
Serys Slhessarenko. Senador Marco Maciel. ........
Apoio à defesa da Senadora Serys Slhessarenko, contra as acusações que insistem em envolvê-la com os “sanguessugas”. Aparte à Senadora
Serys Slhessarenko. Senadora Ideli Salvatti. ........
Apoio à defesa da Senadora Serys Slhessarenko, contra as acusações que insistem em envolvê-la com os “sanguessugas”. Aparte à Senadora
Serys Slhessarenko. Senador Roberto Saturnino. .
Apoio à defesa da Senadora Serys Slhessarenko, contra as acusações que insistem em envolvê-la com os “sanguessugas”. Aparte à Senadora
Serys Slhessarenko. Senador Romeu Tuma. ........
Apoio à defesa da Senadora Serys Slhessarenko, contra as acusações que insistem em envolvê-la com os “sanguessugas”. Aparte à Senadora
Serys Slhessarenko. Senadora Heloísa Helena. ...
Apoio à defesa da Senadora Serys Slhessarenko, contra as acusações que insistem em
envolvê-la com os “sanguessugas”. Aparte à Senadora Serys Slhessarenko. Senador João Batista
Motta. ..................................................................
Observações relativas à ética na política e o
combate efetivo à corrupção, através do fortaleci-

30

30

Registro da participação de S.Exa. em audiência pública com o Ministro da Justiça e representantes das empresas da Amazônia que detêm
o controle da distribuição e abastecimento de combustíveis, que estão sendo vitimados por constantes
assaltos. Senador Luiz Otávio. ..............................

122

DROGAS
31

31

33

Alerta para o perigo das drogas não consideradas ilícitas, como o álcool. Senador Paulo
Paim. . .................................................................

365

ECONOMIA
Desaprovação às declarações do Governo
Lula de que houve melhora na economia nacional.
Senador Leonel Pavan. .........................................

383

EDUCAÇÃO

34

Considerações sobre o Manifesto dos Senadores pela Educação, seus objetivos, e destaque
para a necessidade de se converter a educação
em prioridade. Senador Paulo Octávio. .................

121

III
Pág.

Relato dos avanços alcançados pelo programa Interlegis. Aparte ao Senador Sérgio Zambiasi.
Senador Efraim Morais. .........................................
Considerações sobre o sistema educacional
brasileiro, grande problema estrutural ainda não
resolvido. Destaque para a criação do Fundef, que
teve grande importância no alavancamento do ensino básico no País. Os Centros Experimentais de
Ensino no Estado de Pernambuco. A recuperação
das instalações do antigo Ginásio Pernambucano.
Senador Marco Maciel. . ........................................
A recuperação das instalações do antigo Ginásio Pernambucano. Aparte ao Senador Marco
Maciel. Senador Heráclito Fortes. . ........................
Considerações sobre o sistema educacional
brasileiro. Aparte ao Senador Marco Maciel. Senadora Ideli Salvatti. ..................................................
Considerações sobre o sistema educacional
brasileiro. Aparte ao Senador Marco Maciel. Senador Eduardo Suplicy. . ............................................
Análise do resultado da “Prova Brasil”, o maior
exame realizado no país para avaliar o ensino fundamental do Brasil. Senador Papáleo Paes. .........
Destaque para alguns pontos da entrevista
concedida pela Sra. Viviane Senna, à revista IstoÉ,
da semana do dia 31 de julho de 2006, sobre o
ensino fundamental e o alto índice de repetência.
Senador Geraldo Mesquita Júnior. ........................

137

173

175

176

176

Presidência da República. Senador Heráclito Fortes. .........................................................................
Registro da visita do candidato à Presidência
da República, Geraldo Alckmin, no dia 29 de julho
de 2006, ao Espírito Santo. Críticas às notícias que
alguns setores da imprensa têm explorado, sobre
a possibilidade de que José Serra ou Aécio Neves
traiam Alckmin. Senador João Batista Motta. ........
Comentários sobre a pesquisa realizada pela
CNT/Sensus, acerca da credibilidade da população
nas instituições brasileiras. Senadora Iris de Araújo. ...........................................................................
Alerta para o uso da máquina federal e de
recursos públicos com vistas à reeleição do Presidente Lula. Senador César Borges. ......................
Alerta para o uso da máquina federal e de
recursos públicos com vistas à reeleição do Presidente Lula. Aparte ao Senador César Borges. Senador Antonio Carlos Magalhães. .........................
Comentário sobre o crescimento nas pesquisas eleitorais do candidato Geraldo Alckmin, à
Presidência da República. Senadora Lúcia Vânia. .

370

283

286

386

393

394

396

ÉTICA

376

ELEIÇÃO
Considerações sobre as eleições 2006. Senador Luiz Otávio. . ................................................
Considerações sobre as eleições 2006. Aparte
ao Senador Luiz Otávio. Senador Flexa Ribeiro. ...
Considerações sobre as eleições 2006. Aparte ao Senador Luiz Otávio. Senadora Heloísa Helena. . ........................................................................
Ênfase ao tom que os candidatos à Presidência da República vêm dando durante a campanha
eleitoral. Senador Alvaro Dias. ..............................
Elogios à TV Globo por imparcialidade no
noticiário eleitoral. Senador Luiz Otávio. ...............
Referências elogiosas à Senadora Heloísa
Helena, candidata que vem surpreendendo na disputa pela Presidência da República; alerta à Senadora
com relação aos marqueteiros. Questionamentos
sobre a presença do Presidente Lula nos debates
com os candidatos à Presidência da República.
Senador Heráclito Fortes. . ....................................
Registro do apoio do ex-Presidente Itamar
Franco à candidatura de Geraldo Alckmin, para a

Pág.

Reflexão sobre a motivação que leva as pessoas a se engajarem na vida pública. Senador Ney
Suassuna. . ............................................................

381

EXPLICAÇÃO PESSOAL

122

Contrariedade em razão das tentativas constantes de envolverem S.Exa. com a máfia dos sanguessugas. Senadora Serys Slhessarenko. ..........

29

123
GOVERNO ESTADUAL
124

Repúdio ante o uso da polícia política para a
invasão da privacidade dos cidadãos e à espionagem de estado. Senador José Sarney. ..................

115

151
GOVERNO FEDERAL
207

219

Críticas aos gastos excessivos do governo
com o programa Bolsa Família e com publicidade.
Senador Alvaro Dias. .............................................
Críticas aos gastos excessivos do governo
com o programa Bolsa Família e com publicidade.
Aparte ao Senador Alvaro Dias. Senador Antero
Paes de Barros. .....................................................
Defesa do Governo Federal contra as acusações do Senador Antonio Carlos Magalhães. Aparte

149

150

IV
Pág.

ao Senador Antonio Carlos Magalhães. Senador
Eduardo Suplicy. ....................................................

MENSAGEM
210

HOMENAGEM
Registro do cinqüentenário do poema Morte e Vida Severina, da autoria de João Cabral de
Melo Neto. Homenagem ao Doutor Celso Lafer,
ex-Ministro das Relações Exteriores, pela posse
na Academia Brasileira de Letras. Senador Marco
Maciel. ...................................................................
Registro do cinqüentenário do poema Morte
e Vida Severina, da autoria de João Cabral de Melo
Neto. Aparte ao Senador Marco Maciel. Senador
Roberto Saturnino. ................................................
Homenagem ao Doutor Celso Lafer, ex-Ministro das Relações Exteriores, pela posse na Academia Brasileira de Letras. Senador Romeu Tuma. ..
Registro da comemoração do sexagésimo
primeiro aniversário da Associação Comercial do
Estado do Amapá. Senador José Sarney. .............
Exaltação do candidato ao governo do Estado
de São Paulo, José Serra, pela sua nobre conduta
em relação às eleições. Aparte ao Senador Antonio
Carlos Magalhães. Senador Heráclito Fortes. .......

38

39

40

188

212

HOMENAGEM PÓSTUMA
Voto de pesar pelo falecimento do jornalista
Ajuricaba Monassa de Paula. Senador Arthur Virgílio. .......................................................................
Justificação de requerimentos apresentados,
de votos de pesar pelo falecimento do ator Raul Cortez e do ator e dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri.
Senador Eduardo Suplicy. .....................................

Pág.

202

Mensagem nº 571, de iniciativa do Presidente
da República, que submete ao Congresso Nacional
o texto do projeto de lei que “Abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Câmara dos Deputados, da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral e do
Ministério Público da União, crédito especial no
valor global de R$5.834.330,00, para os fins que
especifica, e dá outras providências”. ...................
Mensagem nº 73, de 2006, do Congresso
Nacional (nº 586/2006, na origem), de autoria do
Presidente da República, que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao terceiro bimestre
de 2006. . ...............................................................
Mensagem nº 190, de 2006 (nº 562, na origem), que submete à consideração dos Senhores
Membros do Senado Federal, o nome do Senhor
Milton Barbosa Cordeiro para exercer o cargo de
Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da
Amazônia – ADA. ..................................................
Mensagem nº 191, de 2006 (nº 591, na origem), que submete à apreciação dos Senhores
Membros do Senado Federal, o nome do Senhor
Michel Dib Tachy para exercer o cargo de Diretor
do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes – DNIT. ...............................................
Mensagem nº 192, de 2006 (nº 622, na origem), que informa aos Senhores Membros do Senado Federal, que o Presidente da República se
ausentará do País nos dias 27 e 28 de julho de
2006, a fim de participar da solenidade de posse
do novo Presidente do Peru, em Lima. .................

19

155

155

158

162

224
(MERCOSUL)

IMPRENSA
Revolta em razão da invasão de privacidade
de que estão sendo vítimas o Senador José Sarney
e a Senadora Roseana Sarney. Senador Romeu
Tuma. .....................................................................
Revolta em razão da invasão de privacidade
de que estão sendo vítimas o Senador José Sarney
e a Senadora Roseana Sarney. Aparte ao Senador
Romeu Tuma. Senador Alvaro Dias. ......................

110

111

INFRA-ESTRUTURA
Alerta sobre a aplicação de recursos em infraestrutura pelo governo Lula. Comentários sobre a
situação da infra-estrutura no Estado do Paraná.
Senador Alvaro Dias. .............................................

117

Encaminhamento à Mesa de pronunciamento
registrando que o Senador Sérgio Zambiasi assumiu
a presidência da Comissão Parlamentar Conjunta
do MERCOSUL. Senadora Ideli Salvatti. . .............
Interação entre o Estado do Acre e o MERCOSUL. Expectativa com a instalação do Parlamento do
MERCOSUL. Senador Geraldo Mesquita Júnior. ..
Comentários sobre a ampliação do MERCOSUL, com a finalidade de criar um único bloco sulamericano. Aparte ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior. Senador Sérgio Zambiasi. . ........................
Considerações acerca da interação entre o
Estado do Acre e o MERCOSUL. Aparte ao Senador
Geraldo Mesquita Júnior. Senador Romeu Tuma. .
Relato da vigésima sétima Reunião da Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL, re-

34

126

128

129

V
Pág.

alizada em Córdoba, Argentina. Expectativa com
a instalação do Parlamento do MERCOSUL até o
final de 2006. Senador Sérgio Zambiasi. . .............

134

OFÍCIO
Ofício nº 313, de 2006 que encaminha em
anexo os originais de três propostas de emenda à
Constituição; quatro projetos de lei; um projeto de lei
complementar e um projeto de resolução apresentados como conclusão do Relatório Final da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do
Requerimento nº 3, de 2005, do Congresso Nacional, para investigar as causas e conseqüências de
denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios – Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos. ............................................

55

ORÇAMENTO
A corrupção no País, destacando o Orçamento como uma de suas causas principais. Proposta
de um Orçamento exclusivo da União, sem prejuízo para Estados e Municípios. Senador Almeida
Lima. ......................................................................

371

PARECER
Parecer nº 996 de 2006, (da Comissão de
Fiscalização e Controle), sobre o Aviso nº 97, de
2001, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 337, de 2001-TCU, bem
como Relatório e Voto que a fundamentam, sobre
a representação do Procurador da República José
Guilherme Ferraz da Costa, do Ministério Público
de São José dos Campos – SP, a respeito de autorização concedida pela DNER à Concessionária
da Rodovia Presidente Dutra S/A – Novadutra, para
instalação de nova praça de pedágio em Jacareí/
SP, supostamente em desacordo com o contrato de
concessão (TC–014.824/2000-8). Senador Wellington Roberto. ...........................................................
Parecer nº 997 de 2006, (da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle), sobre o Aviso nº 97, de 2001, do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
da Decisão nº 337, de 2001-TCU, bem como Relatório e Voto que a fundamentam, sobre a representação do Procurador da República José Guilherme
Ferraz da Costa, do Ministério Público de São José
dos Campos – SP, a respeito de autorização concedida pela DNER à Concessionária da Rodovia
Presidente Dutra S/A – Novadutra, para instalação
de nova praça de pedágio em Jacareí/SP, suposta-

301

Pág.

mente em desacordo com o contrato de concessão
(TC–014.824/2000-8). Senador Amir Lando. . .......
Parecer nº 998 de 2006, (da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle), sobre o Aviso nº 97, de 2001, do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
da Decisão nº 337, de 2001-TCU, bem como Relatório e Voto que a fundamentam, sobre a representação do Procurador da República José Guilherme
Ferraz da Costa, do Ministério Público de São José
dos Campos – SP, a respeito de autorização concedida pela DNER à Concessionária da Rodovia
Presidente Dutra S/A – Novadutra, para instalação
de nova praça de pedágio em Jacareí/SP, supostamente em desacordo com o contrato de concessão
(TC–014.824/2000-8). Senador Valdir Raupp. . .....
Parecer nº 999, de 2006, da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre o Aviso (nº 32/2002 nº 822sgs-TCU) do Tribunal de Contas da União e Controle, que encaminha cópia da Decisão nº 367, de
2002 – TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente a
informações solicitadas pela Câmara dos Deputados, encaminhadas por intermédio do relatório final
da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a verificar possíveis irregularidades ocorridas em
obras públicas inacabadas (TC – 002.059/2002-3).
Senador Ney Suassuna. . ......................................
Parecer nº 1.000, de 2006, da Comissão do
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre o Ofício “S” nº 6, de 2006,
(nº 962/2006/SGM/P, de 27-4-2006), do Presidente
da Câmara dos Deputados, que encaminha o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar o tráfico de animais e plantas silvestres brasileiros, a exploração e comércio
ilegal de madeira e a biopirataria no país (CPI da
Biopirataria), criada na Câmara dos Deputados.
Senador Sibá Machado. ........................................
Parecer nº 1.001, de 2006, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 69,
de 2005 de auditoria do Senador Marcelo Crivella,
que altera dispositivos da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, que “institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC)”. Senador José
Maranhão. . ............................................................
Parecer nº 1.002, de 2006, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 63,
de 2006, de autoria do Senador Pedro Simon, que
institui, no ensino fundamental e médio, componente curricular dedicado aos valores éticos e de
cidadania. Senador Cristovam Buarque. ...............

343

348

350

353

355

358

VI
Pág.

(PETROBRÁS)
Questionamentos sobre a fragilidade dos argumentos usados pelo Presidente da PETROBRÁS,
na entrevista do dia 27 de julho de 2006, concedida
à jornalista Miriam Leitão. Senador Heráclito Fortes. .........................................................................

283

Pág.

instalação de uma Escola Técnica de Construção
Naval no Estado do Acre. Senador Geraldo Mesquita Júnior. ...........................................................
Suporte às propostas elaboradas pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior sobre programas
de primeiro emprego. Aparte ao Senador Geraldo
Mesquita Júnior. Senador João Batista Motta. ......

POLÍTICA AGRÍCOLA

POLÍTICA DE TRANSPORTES

Relato dos problemas que estão ocorrendo
com os repasses do Pronaf, que dependem da entrega de projetos pelos governos estaduais. Senadora Ideli Salvatti. ..................................................
Apelo a favor do perdão das dívidas dos pequenos e micro produtores rurais do Brasil, sobretudo os do Nordeste, ameaçados de perder suas
terras. Defesa da aprovação do Projeto de Lei do
Senado nº 259, de 2004, de autoria de S.Exa., que
trata do perdão das dívidas de pequenos agricultores. Senador Efraim Morais. ..................................
Defesa da aprovação do Projeto de Lei do
Senado nº 259, de 2004, que trata do perdão das
dívidas de pequenos agricultores. Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador José Agripino. ...........
Defesa da aprovação do Projeto de Lei do
Senado nº 259, de 2004, que trata do perdão das
dívidas de pequenos agricultores. Aparte ao Senador Efraim Morais. Senador Flexa Ribeiro. ............
Críticas à política agrícola “inexistente”, do
Governo Lula. Senador Alvaro Dias. .....................
Alerta sobre o risco que ronda a agricultura
familiar, especialmente no Estado de Santa Catarina. Aparte ao Senador Ney Suassuna. Senador
Leonel Pavan. ........................................................
Considerações sobre a crise da agricultura
brasileira, em particular no Estado de Santa Catarina. Senador Leonel Pavan. .................................
Defesa de um equilíbrio no preço de produtos
agrícolas. Aparte ao Senador Leonel Pavan. Senador Valdir Raupp. ...................................................
Questionamentos à falta de incentivos governamentais à agricultura e pecuária. Aparte ao
Senador Leonel Pavan. Senador César Borges. ...

Indignação com a demissão em massa de
funcionários da Varig. Senador Paulo Paim. . ........

POLÍTICA DE EMPREGO
Defesa da aprovação da PEC 25/2006, de
autoria de S.Exa., que propõe a contratação, através de processo seletivo público, de jovens entre
16 e 24 anos, para auxiliar na assistência técnica e
extensão rural em comunidades rurais. Anúncio da
intenção da apresentação de um projeto, visando a

25

130

282

365

POLÍTICA ECONÔMICA
Preocupação com o ocorrido no superávit
primário do primeiro trimestre de 2006, reduzindo
a qualidade da gestão pública. Senador Garibaldi
Alves Filho. ............................................................

129

280

223

POLÍTICA ENERGÉTICA
Alerta ao fato de até o momento não ter sido
dado início à construção do gasoduto Urucu/Porto
Velho. Senador Valdir Raupp. ................................

392

POLÍTICA EXTERNA
132
151

382

383

384

384

Registro de viagem feita em 2005 por S.Exa.
a Taiwan. Sugestão de parcerias comerciais bilaterais do Brasil com o governo daquele país. Senador
João Batista Motta. ................................................
Registro do pleno êxito alcançado na realização da Reunião de Cúpula do MERCOSUL, na
cidade argentina de Córdoba, com a participação
de seu mais novo sócio, a Venezuela. Senador Roberto Saturnino. .....................................................
Preocupação com as famílias brasileiras que
ainda se encontram no Oriente Médio e desejam
retornar ao Brasil. Senador Romeu Tuma. ............
Preocupação com as famílias brasileiras que
ainda se encontram no Oriente Médio e desejam
retornar ao Brasil. Aparte ao Senador Romeu Tuma.
Senador Paulo Octávio. .........................................
Preocupação com as famílias brasileiras que
ainda se encontram no Oriente Médio e desejam
retornar ao Brasil. Aparte ao Senador Romeu Tuma.
Senador Roberto Saturnino. . ................................
Preocupação com as famílias brasileiras que
ainda se encontram no Oriente Médio e desejam
retornar ao Brasil. Aparte ao Senador Romeu Tuma.
Senador Sérgio Zambiasi. .....................................

37

52

110

112

113

113

VII
Pág.

Considerações sobre a guerra no Líbano
e a importância de que o governo brasileiro se
empenhe na busca de esforços para o fim do
conflito naquela região. Senador Eduardo Suplicy. ......................................................................

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

193

Considerações sobre a guerra no Líbano e
a importância de que o governo brasileiro se empenhe na busca de esforços para o fim do conflito
naquela região. Aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
Senador Arthur Virgílio. .........................................

194

Registro da atuação do Ministro das Relações
Exteriores, Celso Amorim, com relação à crise no
Líbano. Senador Luiz Otávio. . ...............................

207

POLÍTICA MINERAL
Considerações a respeito da produção de
barrilha no Brasil. Senador José Agripino. . ...........

132

POLÍTICA PARTIDÁRIA
Comentários sobre os debates entre o PT
e o PFL. Aparte ao Senador José Jorge. Senador
Eduardo Suplicy. ....................................................

191

Informação de que nunca soube de qualquer ação do PT para retirá-lo do partido. Aparte
ao Senador Heráclito Fortes. Senador Eduardo
Suplicy. . ............................................................

219

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

27

Crítica às mudanças no discurso do Presidente Lula, ocorridas após sua eleição em 2002.
Aparte ao Senador João Batista Motta. Senador
Heráclito Fortes. ....................................................

287

387

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Expectativas da queda do denominado “fator
previdenciário”, na reforma previdenciária. Registro
de comparecimento à reunião da Cobap, a fim de
instruir a derrubada do veto presidencial ao reajuste dos aposentados e pensionistas. Senador Paulo
Paim. . ....................................................................

Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2006 (nº
70/2003, na Casa de origem), que dispõe sobre a
adição de ácido fólico e de ferro na farinha de trigo,
na farinha de milho e na farinha de mandioca. . ....
Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2006 (nº
1.244/2003, na Casa de origem), que altera a Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre
o Estatuto da Criança e do Adolescente. ..............
Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2006 (nº
3.142/2004, na Casa de origem), que assegura à
mulher, na condição do chefe de família, o direito
de aquisição de terras públicas. ............................
Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2006 (nº
5.136/2005, na Casa de origem), que acrescenta
parágrafo único ao art. 79 da Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente e dá outras providências. .......................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2006 (nº
5.630/2005, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que revoga o Decreto-Lei
nº 7.270, de 25 de janeiro de 1945, e o Decreto-Lei
nº 7.776, de 25 de julho de 1945. . ........................
Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2006 (nº
6.248/2005, na Casa de origem), que acrescenta §
3º-C ao art. 30 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e
dá outras providências. . ........................................

292

293

294

295

296

297

PROJETO DE LEI DO CONGRESSO NACIONAL

Preocupação com as ações de campanha do
presidente Lula, que S.Exa. compara ao Decálogo
de Lênin. Senador Flexa Ribeiro. .........................

Críticas ao Presidente Lula pela desmoralização das instituições nacionais. Senador Antonio
Carlos Magalhães. . ...............................................

Pág.

365

Projeto de Lei nº 5, de 2006, do Congresso
Nacional, proveniente da Mensagem nº 71, de 2006,
do Congresso Nacional (Nº 571/2006, na origem),
que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor
da Câmara dos Deputados, da Justiça Federal, da
Justiça Eleitoral e do Ministério Público da União,
crédito especial no valor global de R$5.834.330,00,
para os fins que especifica, e dá outras providências. .......................................................................

10

PROJETO DE LEI DO SENADO
Projeto de Lei do Senado nº 230, de 2006,
que altera a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996,
que “Regulamenta o inciso XII, parte final, do art.
5º da Constituição Federal”, para que seja disciplinada a interceptação de comunicações de qualquer
natureza. Senador Romeu Tuma. ..........................
Projeto de Lei do Senado nº 231, de 2006Complementar, que altera a redação da alínea g

1

VIII
Pág.

do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64,
de 18 de maio de 1990, para impedir que a mera
propositura de ação judicial que vise desconstituir
a decisão que rejeitou as contas de agente público suspenda sua inelegibilidade. Senador Romeu
Tuma. .....................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 232, de 2006,
que altera o § 3º do art. 18 da Lei nº 8.313, de 1991,
para incluir a literatura de cordel entre os segmentos
beneficiados com a dedução integral do Imposto
de Renda devido sobre as quantias destinadas a
doações e patrocínios. Senador Efraim Morais. ....

4

9

REFORMA CONSTITUCIONAL
Apoio à proposta da Ordem dos Advogados
do Brasil para a implantação de uma Assembléia
Nacional Constituinte exclusiva para a votação das
reformas necessárias ao País. Senadora Iris de
Araújo. ...................................................................

386

REQUERIMENTO
Requerimento nº 850, de 2006, que requer
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento,
dia 18 de julho de 2006, do ator Raul Cortez, bem
como apresentação de condolências às suas filhas
Ligia e Maria e às netas Vitória e Clara. Senador
Eduardo Suplicy. ....................................................
Requerimento nº 851, de 2006, que requer
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, dia 22 de julho de 2006, do ator Gianfrancesco
Guarnieri, bem como apresentação de condolências
aos seus familiares. Senador Eduardo Suplicy. .....
Requerimento nº 852, de 2006, que requer
voto de pesar pelo falecimento do jornalista Ajuricaba Monassa de Paula, ocorrido no dia 24 de julho
de 2006, no Município de Guapimirim - RJ. Senador
Arthur Virgílio. ........................................................
Requerimento nº 853, de 2006, que requer
voto de aplauso ao jovem atleta Fabrício Gutemberg,
nova promissora revelação do Caratê no Amazonas.
Senador Arthur Virgílio. .........................................
Requerimento nº 854, de 2006, que requer
voto de aplauso ao atleta amazonense Alex Taveira, tricampeão de Jiu-Jitsu no Amazonas, pela sua
perseverança e dedicação como desportista que
venceu inclusive uma pequena deficiência física.
Senador Arthur Virgílio. .........................................
Requerimento nº 855, de 2006, que requer
voto de pesar pelo falecimento do ator e dramaturgo
Giafrancesco Guarnieri, ocorrido em São Paulo, no
dia 22 de julho de 2006. Senador Arthur Virgílio. ..

164

165

166

166

167

167

Pág.

Requerimento nº 856, de 2006, que requer
voto de pesar pela morte, em Manaus, no dia 13
de julho de 2006, de Jorge Antonio Seffair Bulbol,
mais uma vítima da violência no País. Senador Arthur Virgílio. . ..........................................................
Requerimento nº 857, de 2006, que requer
voto de aplauso ao fotógrafo Silvestre Silva, pelo
lançamento de seu novo livro “Árvores da Amazônia”, publicado pela Editora Empresa das Artes.
Senador Arthur Virgílio. .........................................
Requerimento nº 858, de 2006, que requer
voto de aplauso ao ex-volante Dunga, por ter aceitado o convite para assumir o cargo de Técnico da
Seleção Brasileira de Futebol. Senador Arthur Virgílio. .......................................................................
Requerimento nº 859, de 2006, que requer
voto de aplauso para a pesquisadora Noemi Vianna e ao jornalista Silvestre Silva, que realizaram
um trabalho inédito no Brasil sobre as espécies de
árvores da Amazônia. Senador Arthur Virgílio. . ....
Requerimento nº 860, de 2006, que requer
voto de aplauso para o ex-Ministro Celso Lafer, por
sua eleição para a Academia Brasileira de Letras,
como sucessor do jurista Miguel Reale. Senador
Arthur Virgílio. ........................................................
Requerimento nº 861, de 2006, que requer
voto de aplauso para João Bosco Brasil Bindá, responsável pelo projeto social “Craques do Futuro”.
Senador Arthur Virgílio. .........................................
Requerimento nº 862, de 2006, que requer
Voto de Aplauso para a seleção amazonense de
Karatê Interestilos, que conquistou o bicampeonato brasileiro de faixas pretas. Senador Arthur
Virgílio. ................................................................
Requerimento nº 863, de 2006, que requer
voto de aplauso para a estudante Suene Moraes.
Senador Arthur Virgílio. .........................................
Requerimento nº 864, de 2006, que requer
Voto de Aplauso para Jander Cardoso, por sua
atuação nas Olimpíadas Universitárias de 2006.
Senador Arthur Virgílio. .........................................
Requerimento nº 865, de 2006, que requer
voto de pesar pelo falecimento do advogado José
Wagner do Amaral, ocorrido em 24 de julho de 2006.
Senador Arthur Virgílio. .........................................
Requerimento nº 866, de 2006, que requer
autorização para visitar o Chile, com a finalidade
de identificar a melhor forma de institucionalizar o
intercâmbio e a cooperação na área do Turismo,
entre o Brasil e aquele País. Comunica ainda que
estará ausente do Brasil no período de 28 de julho
a 4 de agosto de 2006. Senador Paulo Octávio. ...

167

167

168

168

169

169

169

170

170

170

290

IX
Pág.

Requerimento nº 867, de 2006, que requer
a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 201, de
2006, que estabelece o fim do fator previdenciário para o cálculo do salário-de-benefício do Regime Geral de Previdência Social. Senador Paulo
Paim. . .................................................................
Requerimento nº 868, de 2006, que requer
a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento
nº 675, de 2006, de autoria do requerente, no qual
é solicitado, ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, uma
relação com a inscrição de ocupantes de áreas demarcadas como terrenos de marinha, no Estado do
Amapá. Senador José Sarney. ..............................
Requerimento nº 869, de 2006, que requer
licença para tratamento de saúde no período de 1º
a 8 de agosto de 2006. Senador José Maranhão. .
Requerimento nº 870, de 2006, que requer
licença para tratar de interesse particular no período
de 9 de agosto a 30 de novembro de 2006. Senador
José Maranhão. .....................................................

298

Pág.

Requerimento nº 871, de 2006, que requer
licença para tratamento de saúde, no período de 25
a 29 de julho de 2006. Senador Gilvam Borges. ...
Requerimento nº 872, de 2006, que requer
licença dos trabalhos da Casa, pelo prazo de 118
dias, a fim de tratar de interesses particulares, a
partir do dia 30 de julho de 2006. Senador Gilvam
Borges. ..................................................................

298

298

SEGURANÇA PÚBLICA

298

298

298

Ausência de propostas concretas, de parte
dos candidatos aos principais cargos da República, para melhorar a segurança no País. Senador
Romeu Tuma. ........................................................
Ausência de propostas concretas, de parte
dos candidatos aos principais cargos da República, para melhorar a segurança no País. Aparte ao
Senador Romeu Tuma. Senadora Heloísa Helena....
Apelo em favor das medidas necessárias para
o fim da “guerra civil” que reina no Brasil, especialmente em São Paulo. Senador Eduardo Suplicy. ..

110

112

193

25020

Quarta-feira 26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2006

Ata da 117ª Sessão Não Deliberativa,
em 25 de julho de 2006
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Alvaro Dias, da Srª Heloísa Helena,
e dos Srs. Romeu Tuma e Flexa Ribeiro

(Inicia-se a sessão às 14 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa Projeto de Lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 230, DE 2006
Altera a Lei nº 9.296, de 24 de julho de
1996, que “Regulamenta o inciso XII, parte
ﬁnal, do art. 5º da Constituição Federal”,
para que seja disciplinada a interceptação
de comunicações de qualquer natureza.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei objetiva alterar a Lei nº 9.296, de
24 de julho de 1996, que “Regulamenta o inciso XII,
parte ﬁnal, do art. 5º da Constituição Federal”, para que
seja disciplinada a interceptação de comunicações de
qualquer natureza.
Art. 2º Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 8º e 10 da Lei nº
9.296, de 24 de julho de 1996 passam a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 1º A interceptação de comunicações
de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal,
observará o disposto nesta lei e dependerá de
ordem do juiz competente da ação principal,
sob segredo de justiça.
Parágrafo único. O disposto nesta lei aplica-se à interceptação de comunicações de
qualquer natureza. (NR)
Art. 2º Não será admitida a interceptação
de comunicações de qualquer natureza quando
ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
..................................................... (NR)

Art. 3º A interceptação das comunicações
de qualquer natureza poderá ser determinada
pelo juiz, de ofício, no caso de clamor público,
ou a requerimento:
..................................................... (NR)
Art. 4º O pedido de interceptação de comunicação de qualquer natureza conterá a
demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com
indicação dos meios a serem empregados.
..................................................... (NR)
Art. 8º A interceptação de comunicação
de qualquer natureza, ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se
o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectivas.
..................................................... (NR)
Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações de qualquer natureza,
ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados
em lei.
.................................................... (NR)”
Art. 3º A Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996,
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 90-A A prova produzida a partir da
interceptação de comunicações de qualquer
natureza, que não observe as prescrições
desta lei, será nula de pleno direito e, portanto, incapaz de produzir qualquer efeito jurídico-processual.
..............................................................
Art. 10-A O art. 323 do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
“Art. 323. ..............................................
..............................................................
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VI – no crime de interceptação de comunicações de qualquer natureza ou quebra de segredo de justiça, sem autorização
judicial ou com objetivos não autorizados
em lei. (NR)”
Art. 4º A ementa da Lei nº 9.296, de 24 de julho
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Disciplina a interceptação de comunicações de qualquer natureza”.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O presente projeto de lei objetiva alterar a Lei
nº 9.296, de 24 de julho de 1996, que “Regulamenta
o inciso XII, parte ﬁnal, do art. 5º da Constituição Federal”, para que seja disciplinada a interceptação de
comunicações de qualquer natureza.
Encontra-se, lamentavelmente, disseminada na
sociedade brasileira, a espúria prática de ﬁlmar, gravar
ou por qualquer outro meio registrar clandestinamente
reuniões, encontros ou outros eventos em que haja a
comunicação entre duas ou mais pessoas.
Vivemos, no País, um clima policialesco de
investigação, espionagem, delação, montagem de
dossiês e extorsão, extremamente nocivo ao bom
desenvolvimento das relações pessoais e institucionais.
Em diversas ocasiões, esses registros transformam-se, no momento seguinte, em poderoso instrumento de extorsão destinado a obter vantagens ilícitas
daquele que teve sua privacidade devassada.
A Constituição Federal de 1988 é contundente
na defesa da privacidade, da imagem e da honra das
pessoas. Nesse sentido, seu art. 5º, inciso X estabelece que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito
à indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação“.
Essa proteção estende-se ao campo da correspondência e das comunicações telegráﬁcas, de dados
e das comunicações telefônicas, consoante o disposto
no art. 5º, inciso XII da CF de 1988, que declara inviolável o sigilo dessas formas de comunicação. A parte
ﬁnal do dispositivo constitucional mencionado estatui
ressalva em que a inviolabilidade das comunicações
pode ser mitigada: somente por ordem judicial e naquelas estreitas hipóteses em que a lei estabelecer
para ﬁns de investigação criminal ou instrução do
processo penal.
A Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, veio regulamentar a parte ﬁnal do art. 5º, inciso XII da CF.
Seu art. 2º estabeleceu hipóteses em que não seria
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admitida a interceptação das comunicações telefônicas, nem mesmo com autorização judicial: quando não
houver indícios razoáveis de autoria ou participação
em infração penal; quando a prova puder ser feita por
outros meios disponíveis ou quando o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com
pena de detenção.
É imperioso pois, a bem da organicidade do ordenamento jurídico nacional, que se estabeleça um
paralelo normativo entre as comunicações telefônicas, telegráﬁcas e de dados de que trata o inciso XII
do art. 5º da CF e as hipóteses albergadas no inciso
X do art. 5º.
Nada justiﬁca que, no primeiro caso, somente
admita-se a interceptação das comunicações por autorização judicial nas hipóteses permitidas em lei e
no segundo caso, não haja qualquer espécie de regramento.
Registre-se, ademais, que o estágio atual de desenvolvimento tecnológico da indústria de microeletrônica tem o poder de transformar em letra morta a tutela
constitucional da privacidade e da imagem, caso não
haja uma disciplina normativa efetiva da interceptação
das comunicações de qualquer natureza, objetivo da
presente iniciativa.
Propugna-se, pois, com o presente projeto, a extensão da proteção do Estado a todas as formas de
comunicação não previstas no inciso XII do art. 5º da
CF, de modo a permitir que a interceptação e o registro de conversas, reuniões, palestras ou qualquer outro evento, em que haja a comunicação entre duas ou
mais pessoas, somente se faça com o consentimento
dos interlocutores ou com autorização judicial nas hipóteses previstas em lei.
As medidas propostas neste projeto têm como
objetivo central preservar o direito fundamental de
todos à privacidade, à honra e à imagem, sem contudo, impedir, quando preenchidos os requisitos legais,
sejam esses direitos mitigados em prol do bem-estar
coletivo e da moralidade pública.
Pelo exposto, pleiteio a aprovação do presente
projeto.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e
das comunicações telegráﬁcas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para ﬁns de investigação criminal ou instrução
processual penal;
....................................................................................
LEI Nº 9.296, DE 24 DE JULHO DE 1996
Regulamenta o inciso XII, parte ﬁnal,
do art. 5º da Constituição Federal.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal,
observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem
do juiz competente da ação principal, sob segredo
de justiça.
Parágrafo único. O disposto nesta lei aplica-se à
interceptação do ﬂuxo de comunicações em sistemas
de informática e telemática.
Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das
seguintes hipóteses:
I – não houver indícios razoáveis da autoria ou
participação em infração penal;
II – a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
III – o fato investigado constituir infração penal
punida, no máximo, com pena de detenção.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser
descrita com clareza a situação objeto da investigação,
inclusive com a indicação e qualiﬁcação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente
justiﬁcada.
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Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, de ofício ou
a requerimento:
I – da autoridade policial, na investigação criminal;
II – do representante do Ministério Público, na
investigação criminal e na instrução processual penal.
Art. 4º O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua
realização é necessária à apuração de infração penal,
com indicação dos meios a serem empregados.
§ 1º Excepcionalmente, o juiz poderá admitir
que o pedido seja formulado verbalmente, desde que
estejam presentes os pressupostos que autorizem a
interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo.
§ 2º O juiz, no prazo máximo de vinte e quatro
horas, decidirá sobre o pedido.
....................................................................................
Art. 8º A interceptação de comunicação telefônica,
de qualquer natureza, ocorrerá em autos apartados,
apensados aos autos do inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das diligências,
gravações e transcrições respectivas.
Parágrafo único. A apensação somente poderá
ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito policial (Código de Processo Penal, art. 10, § 1º) ou na conclusão
do processo ao juiz para o despacho decorrente do
disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do Código de Processo Penal.
....................................................................................
Art. 10. Constitui crime realizar interceptação de
comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem autorização
judicial ou com objetivos não autorizados em lei.
Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal.
....................................................................................
Art. 323. Não será concedida ﬁança:
I – nos crimes punidos com reclusão em que a
pena mínima cominada for superior a 2 (dois) anos;
(Redação dada pela Lei nº 6.416, de 24-5-1977)
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II – nas contravenções tipiﬁcadas nos arts. 59 e
60 da Lei das Contravenções Penais; (Redação dada
pela Lei nº 6.416, de 24-5-1977)
III – nos crimes dolosos punidos com pena privativa da liberdade, se o réu já tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada
em julgado; (Redação dada pela Lei nº 6.416, de
24-5-1977)
IV – em qualquer caso, se houver no processo
prova de ser o réu vadio;
V – nos crimes punidos com reclusão, que provoquem clamor público ou que tenham sido cometidos
com violência contra a pessoa ou grave ameaça. (Incluído pela Lei nº 6.416, de 24-5-1977)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 231,
DE 2006 – COMPLEMENTAR
Altera a redação da alínea g do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64,
de 18 de maio de 1990, para impedir que
a mera propositura de ação judicial que
vise desconstituir a decisão que rejeitou
as contas de agente público suspenda sua
inelegibilidade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar altera a redação
da alínea g do inciso I do Art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para impedir que
a propositura de ação judicial que vise desconstituir
decisão que rejeitou as contas de agente público suspenda sua inelegibilidade.
Art. 2º A alínea g do inciso I do Art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................................
I – .........................................................
g) os que tiverem suas contas relativas
ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável e por
decisão irrecorrível do órgão competente para
as eleições que se realizarem nos 5 (cinco)
anos seguintes, contados a partir da data da
decisão, salvo decisão judicial transitada em
julgado, proferida antes da impugnação do
registro da candidatura, em ação que obje-
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tive desconstituir a decisão que rejeitou as
contas;
.................................................... “(NR)
Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

Justiﬁcação
A Lei Complementar nº 64, de 1990, foi publicada
com o intuito de regulamentar e integrar o subsistema
das inelegibilidades, consoante previsão do § 9º do art.
14 da CF, nos termos da Emenda Constitucional de
Revisão nº 4, de 1994.
O objetivo da lei complementar mencionada é
proteger a probidade e a moralidade administrativa,
bem como a normalidade e legitimidade das eleições
contra a inﬂuência perversa do poder econômico e do
poder político.
Nesse contexto, é de extrema relevância a norma
contida na alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64,
de 1990, que declara inelegíveis aqueles que tiverem
suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e
por decisão irrecorrível do órgão competente para as
eleições que se realizarem nos cinco anos seguintes,
contados a partir da data da decisão.
Contudo, a ressalva contida na parte ﬁnal do dispositivo que se objetiva alterar – “salvo se a questão houver
sido ou estiver sendo submetida à apreciação do Poder
Judiciário” – joga por terra todo o esforço empreendido
pelas cortes de contas e casas legislativas de todas as
esferas da federação no sentido de impedir que aqueles
que tenham os recursos públicos tenham a possibilidade de novamente exercer cargos eletivos.
É que a corrente jurisprudencial que se consolidou
no Egrégio Tribunal Superior Eleitoral sobre a matéria
considera que a mera propositura de ação desconstitutiva da decisão que rejeitou as contas de um dado
agente público tem o condão de suspender sua inelegibilidade para as próximas eleições.
A matéria foi sumulada – Súmula nº 1 do TSE
– nos seguintes termos, verbis:
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“1. Proposta a ação para desconstituir
a decisão que rejeitou as contas, anteriormente à impugnação, ﬁca suspensa a inelegibilidade (Lei Complementar nº 64/1990,
art. 1º, I, g).
Referências:
Lei Complementar nº 64/1990, artigo
1º, I, g;
Recursos Especiais nº 9.816, 10.136,
10.626 e 10.503.”
É apropriado, neste momento, trazer à baila a
declaração do Exmº Sr. Ministro Marco Aurélio, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, quando
recebeu, em 3-7 próximo passado, das mãos do Presidente do Tribunal de Contas da União, a relação dos
2.900 (dois mil e novecentos) agentes públicos declarados inelegíveis para as eleições de 2006 pelo fato
de terem tido suas contas rejeitadas, consoante notícia
veiculada no sítio do TSE:
Brasília, 3-7-2006 – O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ministro Marco
Aurélio, recebeu nesta segunda-feira, do Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU),
Ministro Adylson Motta, a relação de gestores
públicos, ocupantes de cargos ou funções, que
nos últimos cinco anos tiveram suas contas
julgadas irregulares.
A íntegra da relação pode ser conferida
na home page do TSE (www.tse.gov.br), no
centro da página, no ícone Eleições 2006,
abaixo de normas, em relação de responsáveis por contas julgadas irregulares para ﬁns
de inelegibilidade.
Da relação constam os nomes de 2.900
pessoas, sendo 1.500 ex-prefeitos, além de
cinco ex-governadores e nove juízes de Direito, segundo informou ao ﬁnal do encontro o presidente do TCU. Essa lista, disse o
Ministro Adylson Motta, irá subsidiar o TSE
no registro das candidaturas nas próximas
eleições. “Cabe à Justiça Eleitoral declarar
ou não a inelegibilidade”, aﬁrmou. Os pedidos de registro de candidaturas devem ser
homologados pela Justiça Eleitoral até o dia
23 de agosto.
Para o Ministro Marco Aurélio, o ideal
seria que as pessoas que estão na lista não
se apresentem como candidatos nas eleições
de outubro. “Se alguém que esteja na lista se
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apresentar, nós teremos como conseqüência
o indeferimento do registro”, aﬁrmou.
Os dois presidentes ressalvaram, contudo, que a Lei Complementar nº 64/90 (conhecida como Lei das Inelegibilidades) permite
que o gestor público que estiver na lista do
TCU e for declarado inelegível pela Justiça
Eleitoral, ingresse com ação na justiça comum
para que os efeitos da decisão do TCU sejam
suspensos.
“Esvazia-se um trabalho seriíssimo feito
quando se viabiliza, mediante uma norma, o
afastamento da eﬁcácia da decisão pelo simples ingresso em juízo, pouco importando a
relevância do que articulado na ação proposta,” disse o Ministro Marco Aurélio.
O Presidente do TCU salientou que a lista
é pública e que “a sociedade tem o direito de
saber”, porque a maioria dos nomes que compõe a lista já participou de eleições. Segundo
o Ministro Adylson Motta, as irregularidades
mais comuns cometidas pelos gestores que
estão na relação são licitações irregulares,
desvio de recursos, aplicação e pagamento
de preços acima do mercado.
De acordo com a Lei nº 9.504/97, o TCU
deve encaminhar essa relação à Justiça Eleitoral até o dia 5 de julho do ano em que se
realizarem eleições.
Assim, objetivando eliminar brecha na legislação que dá ensejo à prática deletéria que afronta a
probidade e moralidade administrativa, que mitiga a
normalidade e legitimidade do processo eleitoral e que
desnatura todo o esforço ﬁscalizatório empreendido
no âmbito do controle externo de que trata o art. 71
da Constituição Federal e dispositivos simétricos nas
Constituições estaduais e Leis Orgânicas municipais,
submeto à apreciação do Senado Federal o presente
projeto de lei, certo de contar com sua rápida apreciação e aprovação.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2006.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I – obrigatórios para os maiores de dezoito
anos;
II – facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma
da lei:
I – a nacionalidade brasileira;
II – o pleno exercício dos direitos políticos;
III – o alistamento eleitoral;
IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;
V – a ﬁliação partidária;
VI – a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz
de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e
quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos
mandatos poderão ser reeleitos para um único período
subseqüente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997)
§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição
do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos
ou aﬁns, até o segundo grau ou por adoção, do Pre-
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sidente da República, de Governador de Estado ou
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem
os haja substituído dentro dos seis meses anteriores
ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as
seguintes condições:
I – se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
II – se contar mais de dez anos de serviço, será
agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a
inatividade;
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos
de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a ﬁm
de proteger a probidade administrativa, a moralidade
para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das
eleições contra a inﬂuência do poder econômico ou o
abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta. (Redação dada pela
Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará
em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma
da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
....................................................................................
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso
Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas da União, ao qual compete:
I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo
Presidente da República, mediante parecer prévio que
deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de
seu recebimento;
II – julgar as contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta, incluídas as fundações
e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daquelas que derem causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao erário público;
III – apreciar, para ﬁns de registro, a legalidade
dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na
administração direta e indireta, incluídas as fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as
nomeações para cargo de provimento em comissão, bem
como a das concessões de aposentadorias, reformas e
pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não
alterem o fundamento legal do ato concessório;
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IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica
ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades
referidas no inciso II;
V – ﬁscalizar as contas nacionais das empresas
supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado
constitutivo;
VI – ﬁscalizar a aplicação de quaisquer recursos
repassados pela União mediante convênio, acordo,
ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado,
ao Distrito Federal ou a Município;
VII – prestar as informações solicitadas pelo
Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas,
ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a
ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias
e inspeções realizadas;
VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções
previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade
adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se veriﬁcada ilegalidade;
X – sustar, se não atendido, a execução do ato
impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal;
XI – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será
adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que
solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eﬁcácia de título
executivo.
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 64,
DE 18 DE MAIO DE 1990
Estabelece, de acordo com o art. 14, §
9º da Constituição Federal, casos de inele-
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gibilidade, prazos de cessação, e determina
outras providências.
Art. 1º São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
a) os inavistáveis e os analfabetos;
b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das
Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos
mandatos por infringência do disposto nos incisos I e
II do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos
equivalentes sobre perda de mandato das Constituições
Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito
Federal, para as eleições que se realizarem durante o
período remanescente do mandato para o qual foram
eleitos e nos oito anos subseqüentes ao término da legislatura; (Redação dada pela LCP 81, de 13-4-94)
c) o Governador e o Vice-Governador de Estado
e do Distrito Federal, o Prefeito e o Vice-Prefeito que
perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual da Lei Orgânica do
Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para
as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 3 (três) anos subseqüentes ao término
do mandato para o qual tenham sido eleitos;
d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, transitada em julgado, em processo de apuração de abuso
do poder econômico ou político, para a eleição na qual
concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para
as que se realizarem 3 (três) anos seguintes;
e) os que forem condenados criminalmente, com
sentença transitada em julgado, pela prática de crime
contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público, o mercado ﬁnanceiro,
pelo tráﬁco de entorpecentes e por crimes eleitorais,
pelo prazo de 3 (três) anos, após o cumprimento da
pena;
f) os que forem declarados indignos do oﬁcialato, ou
com ele incompatíveis, pelo prazo de 4 (quatro) anos;
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão
competente, salvo se a questão houver sido ou estiver
sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário,
para as eleições que se realizarem nos 5 (cinco) anos
seguintes, contados a partir da data da decisão;
h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneﬁciarem
a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou
político apurado em processo, com sentença transitada
em julgado, para as eleições que se realizarem nos 3
(três) anos seguintes ao término do seu mandato ou
do período de sua permanência no cargo;

8

Julho de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

i) os que, em estabelecimentos de crédito, ﬁnanciamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo
objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores
à respectiva decretação, cargo ou função de direção,
administração ou representação, enquanto não forem
exonerados de qualquer responsabilidade;
II – para Presidente e Vice-Presidente da República:
a) até 6 (seis) meses depois de afastados deﬁnitivamente de seus cargos e funções:
1. os Ministros de Estado:
2. os chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar, da Presidência da República;
3. o chefe do órgão de assessoramento de informações da Presidência da República;
4. o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;
5. o Advogado-Geral da União e o Consultor-Geral da República;
6. os chefes do Estado-Maior da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica;
7. os Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica;
8. os Magistrados;
9. os Presidentes, Diretores e Superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações públicas e as mantidas
pelo poder público;
10. os Governadores de Estado, do Distrito Federal e de Territórios;
11. os Interventores Federais;
12. os Secretários de Estado;
13. os Prefeitos Municipais;
14. os membros do Tribunal de Contas da União,
dos Estados e do Distrito Federal;
15. o Diretor-Geral do Departamento de Polícia
Federal;
16. os Secretários-Gerais, os Secretários-Executivos,
os Secretários Nacionais, os Secretários Federais dos Ministérios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes;
b) os que tenham exercido, nos 6 (seis) meses
anteriores à eleição, nos Estados, no Distrito Federal,
Territórios e em qualquer dos poderes da União, cargo
ou função, de nomeação pelo Presidente da República,
sujeito à aprovação prévia do Senado Federal;
c) (Vetado);
d) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição,
tiverem competência ou interesse, direta, indireta ou
eventual, no lançamento, arrecadação ou ﬁscalização
de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive paraﬁscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades;
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e) os que, até 6 (seis) meses antes da eleição,
tenham exercido cargo ou função de direção, administração ou representação nas empresas de que tratam
os arts. 3º e 5º da Lei nº 4.137, de 10 de setembro de
1962, quando, pelo âmbito e natureza de suas atividades,
possam tais empresas inﬂuir na economia nacional;
f) os que, detendo o controle de empresas ou grupo
de empresas que atuem no Brasil, nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do art. 5º da
lei citada na alínea anterior, não apresentarem à Justiça
Eleitoral, até 6 (seis) meses antes do pleito, a prova de
que ﬁzeram cessar o abuso apurado, do poder econômico, ou de que transferiram, por força regular, o controle
de referidas empresas ou grupo de empresas;
g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção,
administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder Público ou com recursos
arrecadados e repassados pela Previdência Social;
h) os que, até 6 (seis) meses depois de afastados
das funções, tenham exercido cargo de presidente, diretor ou superintendente de sociedades com objetivos
exclusivos de operações ﬁnanceiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusive através
de cooperativas e da empresa ou estabelecimentos que
gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas
pelo poder público, salvo se decorrentes de contratos
que obedeçam a cláusulas uniformes;
i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao
pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em
empresa que mantenha contrato de execução de obras,
de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com
órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso
de contrato que obedeça a cláusulas uniformes;
j) os que, membros do Ministério Público, não se
tenham afastado das suas funções até 6 (seis) meses
anteriores ao pleito;
l) os que, servidores públicos, estatutários ou não,
dos órgãos ou entidades da Administração direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações
mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3
(três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à
percepção dos seus vencimentos integrais;
III – para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente e
Vice-Presidente da República especiﬁcados na alínea a
do inciso II deste artigo e, no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação
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ou empresas que operem no território do Estado ou do
Distrito Federal, observados os mesmos prazos;
b) até 6 (seis) meses depois de afastados deﬁnitivamente de seus cargos ou funções:
1. os chefes dos Gabinetes Civil e Militar do governador do Estado ou do Distrito Federal;
2. os comandantes do Distrito Naval, Região Militar e Zona Aérea;
3. os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos municípios;
4. os secretários da administração municipal ou
membros de órgãos congêneres;
IV – para prefeito e vice-prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de
situações, os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador
e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal,
observado o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização;
b) os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício na Comarca, nos 4 (quatro)
meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais;
c) as autoridades policiais, civis ou militares, com
exercício no município, nos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito;
V – para o Senado Federal:
a) os inelegíveis para os cargos de Presidente
e Vice-Presidente da República especiﬁcados na alínea a do inciso II deste artigo e, no tocante às demais
alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no território do Estado,
observados os mesmos prazos;
b) em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de Governador e Vice-Governador, nas mesmas condições estabelecidas, observados
os mesmos prazos;
VI – para a Câmara dos Deputados, Assembléia
Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para
o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos;
VII – para a Câmara Municipal:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e para a
Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 (seis)
meses para a desincompatibilização;
b) em cada município, os inelegíveis para os cargos de prefeito e vice-prefeito, observado o prazo de 6
(seis) meses para a desincompatibilização.
§ 1º Para concorrência a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito
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Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos
mandatos até 6 (seis) meses antes do pleito.
§ 2º O vice-presidente, o vice-governador e o
vice-prefeito poderão candidatar-se a outros cargos,
preservando os seus mandatos respectivos, desde
que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao pleito,
não tenham sucedido ou substituído o titular.
§ 3º São inelegíveis, no território de jurisdição do
titular, o cônjuge e os parentes, consangüíneos ou aﬁns,
até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito
Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro
dos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, salvo se já titular
de mandato eletivo e candidato à reeleição.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 232, DE 2006
Altera o § 3º do art. 18 da Lei nº 8.313,
de 1991, para incluir a literatura de cordel
entre os segmentos beneﬁciados com a dedução integral do Imposto de Renda devido
sobre as quantias destinadas a doações e
patrocínios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 18 da Lei nº 8.313, de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18. ................................................
..............................................................
§ 3º As doações e os patrocínios na produção cultural, a que se refere o § 1º, atenderão
exclusivamente aos seguintes segmentos:
..............................................................
h) edição de literatura de cordel.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A literatura de cordel é uma das mais signiﬁcativas formas de expressão da cultura brasileira. Também
conhecida como folheto, a literatura de cordel – assim
chamada por sua tradicional forma de exibição, estendida em cordas, pelas feiras do Nordeste – remonta à
Antigüidade Clássica. Posteriormente introduzida na
Península Ibérica, por volta do século XVI, recebeu,
na Espanha, a designação de pliegos sueltos e, em
Portugal, de folhas soltas ou volantes. Trazida para terras brasileiras, o cordel ﬁncou raízes, particularmente
no Nordeste, estabelecendo uma genuína identidade
com a região.
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Objeto de análise de importantes estudiosos da
cultura e da literatura, daqui e do estrangeiro, essa espécie de poesia popular impressa passou a ser valorizado
entre nós por volta dos anos 1950, quando o valor que
ela sempre ostentou passou a ser reconhecido em todo
o País. Tal importância pode ser atestada por textos de
Câmara Cascudo, no Brasil, e de Raymond Cantel, na
França, por exemplo. Atualmente, o interesse por essa
produção ultrapassa as nossas fronteiras, enquanto o
seu cultivo mantém o mesmo viço, especialmente nas
comunidades interioranas do Nordeste.
Entretanto, o mercado para a literatura de cordel tem
sofrido, atualmente, uma expressiva redução, por conta das
diﬁculdades encontradas pelos autores para sua publicação: por um lado, os conhecidos obstáculos a edições impressas, de qualquer natureza, em nosso País; por outro, o
fato de os cordelistas serem, geralmente, pessoas simples,
de reduzido poder aquisitivo. O objetivo deste projeto de
lei é minorar e, mais ainda, reverter essa situação.
A Lei nº 8.313, de 1991 (a chamada Lei Rouanet
ou Lei de Incentivos Fiscais à Cultura), ao contemplar
com seus efeitos a literatura brasileira e a cultura popular, inclui, implicitamente, a poesia de cordel entre seus
beneﬁciários. No entanto, os segmentos enumerados
no § 3º do art. 18 não incluem a literatura de cordel,
conquanto a seus patrocinadores e mecenas é facultado, para efeitos sobre o Imposto de Renda, o abatimento integral das quantias efetivamente – investidas
naquelas atividades ou expressões culturais.
A presente proposição visa o fomento dessa atividade cultural, ao propor uma nova redação para o dispositivo mencionado, como forma de atrair o interesse dos
patrocinadores e dos beneméritos do setor cultural.
Convictos da relevância da iniciativa, solicito o
acolhimento do projeto de lei pelos ilustres pares.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2006. – Efraim
Morais.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Restabelece princípios da Lei nº 7.505,
de 2 de julho de 1986, institui o Programa
Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) e
dá outras providências.
“Art. 18. .............................................................
....................................................................................
§ 3º As doações e os patrocínios na produção
cultural, a que se refere o § 1º, atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos:
a) artes cênicas;
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico;
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c) música erudita ou instrumental;
d) exposições de artes visuais;
e) doações de acervos para bibliotecas públicas,
museus, arquivos públicos e cinematecas, bem como
treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos
para a manutenção desses acervos;
f) produção de obras cinematográﬁcas e videofonográﬁcas de curta e média metragem e preservação
e difusão do acervo audiovisual; e
g) preservação do patrimônio cultural material e
imaterial.” (NR)
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos
e de Educação, cabendo a última a decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI Nº 5, DE 2006-CN
MENSAGEM Nº 71, DE 2006-CN
(Nº 571/2006, na origem)
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Câmara dos Deputados, da Justiça
Federal, da Justiça Eleitoral e do Ministério
Público da União, crédito especial no valor
global de R$5.834.330,00, para os ﬁns que
especiﬁca, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 11.306, de 16 de maio de 2006), em favor da Câmara dos Deputados, da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral e do Ministério Público da União, crédito especial no
valor global de R$5.834.330,00 (cinco milhões, oitocentos
e trinta e quatro mil, trezentos e trinta reais) para atender
às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no
Anexo II desta Lei.
Art. 3º O Plano Plurianual 2004-2007 passa a
incorporar as alterações constantes do Anexo III desta Lei, em conformidade com o art. 5º, § 11, da Lei nº
10.933, de 11 de agosto de 2004.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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MENSAGEM Nº 571
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor da Câmara dos Deputados, da
Justiça Federal, da Justiça Eleitoral e do Ministério
Público da União, crédito especial no valor global de
R$5.834.330,00, para os ﬁns que especiﬁca, e dá outras providências”.
Brasília, 19 de julho de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
EM nº 120/2006/MP
Brasília, 6 de julho de 2006
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
projeto de lei que abre ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 11.306, de 16 de maio de 2006), crédito especial no valor global de R$5.834.330,00 (cinco milhões,
oitocentos e trinta e quatro mil, trezentos e trinta reais), em favor da Câmara dos Deputados, da Justiça
Federal, da Justiça Eleitoral e do Ministério Público da
União, e dá outras providências.
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2. A solicitação visa à inclusão de categorias de
programação na Lei Orçamentária vigente para adequar os orçamentos dos referidos Órgãos às suas
reais necessidades de execução, conforme demonstrado a seguir:

3. O crédito à Câmara dos Deputados permitirá
a construção da Subestação Elétrica e do Reservatório d’Água em seu Complexo Avançado, com vistas
ao atendimento do crescimento do consumo de água
e energia elétrica decorrente, principalmente, da ampliação de seu espaço físico.
4. Segundo a Justiça Federal, o crédito viabilizará a reforma da infra-estrutura lógica e telemática
dos pavimentos do Fórum de Execução Fiscal em São
Paulo, a aquisição e a instalação de ambiente de segurança de equipamentos de informática de grande
porte, destinados à guarda de todo o processamento eletrônico das varas de execução ﬁscal; e o pagamento de parcela complementar relativa à aquisição
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de imóvel para a Sede da Subseção de Juazeiro do
Norte no Ceará.
5. No caso da Justiça Eleitoral, a alteração proposta possibilitará a continuidade ou conclusão de
obras relativas à construção de imóveis para o funcionamento de cartórios eleitorais e para o armazenamento de urnas eletrônicas nos Estados do Amazonas, da Bahia, do Paraná, de Pernambuco e de
Tocantins.
6. De acordo com o Ministério Público da União,
o crédito permitirá a elaboração, por parte do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, do
projeto básico para a construção do Edifício-Sede da
Promotoria de Justiça em Santa Maria, no Distrito
Federal, uma vez que ocupa, atualmente, um espaço
inadequado, cedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, além de atuar com um volume expressivo e crescente de processos dadas as
características da região envolvida.
7. O pleito viabilizar-se-á mediante Projeto de Lei
a ser encaminhado ao Congresso Nacional, à conta
de anulação parcial de dotações orçamentárias dos
próprios Órgãos, e está em conformidade com o art.
43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, obedecidas as prescrições contidas no art. 167,
inciso V, da Constituição.
8. Os remanejamentos de dotações propostos
não trarão, segundo os Órgãos envolvidos, prejuízo à
execução das programações objeto de cancelamento,
uma vez que foram decididos com base em projeções
de suas possibilidades de dispêndio até o ﬁnal do presente exercício.
9. Ressalta-se, a propósito do que determina o
art. 63, § 13, da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de
2005, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2006, LDO2006, que a abertura do presente crédito não afeta a
obtenção da meta de resultado primário estabelecida
para o corrente exercício, tendo em vista que se refere a remanejamento entre despesas primárias para
priorização das novas programações.
10. Cabe destacar, ﬁnalmente, que integra o presente Projeto de Lei, em atendimento ao disposto no
art. 5% § 11, da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de
2004, anexo especiﬁco com as informações sobre
as projeções plurianuais e os atributos da ação 1H27
– Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria – DF, que passa a integrar o Plano
Plurianual 2004-2007.
11. Nessas condições, submeto à consideração
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que visa
à abertura do referido crédito especial.
Respeitosamente, – Paulo Bernardo Silva.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.306, DE 16 DE MAIO DE 2006
Estima a receita e ﬁxa a despesa da
União para o exercício ﬁnanceiro de 2006.
....................................................................................
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARCO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de
exposição justiﬁcativa.
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o ﬁm deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no DO 3-6-1964)
I – o superávit ﬁnanceiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 36-1964)
§ 2º Entende-se por superávit ﬁnanceiro a diferença positiva entre o ativo ﬁnanceiro e o passivo ﬁnanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos
adicionais transferidos e as operações de credito a eles
vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os ﬁns deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação
prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a
tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-61964)
§ 4º Para o ﬁm de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á
a importância dos créditos extraordinários abertos no
exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
....................................................................................
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LEI Nº 11.178, DE 20 DE SETEMBRO DE 2005
Mensagem de veto
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2006 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão encaminhados pelo Poder Executivo ao
Congresso Nacional, também em meio magnético, de
forma consolidada, de acordo com as áreas temáticas
deﬁnidas no Parecer Preliminar sobre a proposta orçamentária de 2006, ajustadas a reformas administrativas
supervenientes, preferencialmente e na segunda quinzena de maio e na primeira de outubro, sem prejuízo
do disposto no art. 66 desta Lei.
§ 1º Observado o disposto no caput deste artigo, o prazo ﬁnal para o encaminhamento dos referidos
projetos é 15 de outubro de 2006.
§ 2º Serão encaminhados projetos de lei especíﬁcos relativos a créditos destinados ao atendimento
das seguintes despesas:
I – pessoal e encargos sociais;
II – serviço da dívida; ou
III – precatórios e sentenças judiciais transitadas
em julgado, consideradas de pequeno valor.
§ 3º As despesas a que se refere o inciso I deste artigo poderão integrar os créditos de que trata o
inciso III quando decorrentes de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado, consideradas de
pequeno valor.
§ 4º O disposto no caput deste artigo não se
aplica quando a abertura do crédito for necessária
para atender a novas despesas obrigatórias de caráter
constitucional ou legal.
§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos
circunstanciadas que os justiﬁquem e que indiquem
as conseqüências dos cancelamentos de dotações
propostos sobre a execução das atividades, projetos, operações especiais, e respectivos subtítulos
e metas.
§ 6º Cada projeto de lei deverá restringir-se a um
único tipo de crédito adicional, conforme deﬁnido no
art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.
§ 7º Para ﬁns do disposto no art. 165, § 8º, da
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de
despesa em subtítulo existente.
§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Congresso Nacional serão considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.
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§ 9º O texto da lei orçamentária somente poderá
autorizar remanejamentos na programação constante
do anexo previsto no art. 3º desta Lei quando recaírem exclusivamente em subtítulos com o identiﬁcador
de resultado primário previsto no art. 7º, § 4º, inciso
IV, desta lei.
§ 10. Nos casos de créditos á conta de recursos de excesso de arrecadação, as exposições de
motivos conterão a atualização das estimativas de
receitas para o exercício, comparando-as com as estimativas constantes da lei, apresentadas de acordo
com a classiﬁcação de que trata o art. 9º, inciso III,
alínea a, desta Lei, a identiﬁcação das parcelas já
utilizadas em créditos adicionais, abertos ou cujos
projetos se encontrem em tramitação no Congresso Nacional, e a demonstração da observância do
disposto no § 1º do art. 9º da Lei Complementar nº
101, de 2000.
§ 11. Nos casos de abertura de créditos adicionais à conta de superávit ﬁnanceiro, as exposições de
motivos conterão informações relativas a:
I – superávit ﬁnanceiro do exercício de 2005, por
fonte de recursos;
II – créditos reabertos no exercício de 2006 e
seus efeitos sobre o superávit referido no inciso I deste parágrafo;
III – valores do superávit ﬁnanceiro já utilizados
para ﬁns de abertura de créditos adicionais, detalhando-os por projeto de lei e medida provisória em tramitação no Congresso Nacional, inclusive o ato a que
se referir a exposição de motivos, demonstrando-se
o saldo do superávit ﬁnanceiro do exercício de 2005
por fonte de recursos.
§ 12. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, com
indicação dos recursos compensatórios, exceto se
destinados a pessoal e divida, serão encaminhados ao
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a
contar da data do pedido, observados os prazos previstos neste artigo.
§ 13. Os projetos de lei de créditos adicionais
destinados a despesas primárias deverão conter demonstrativo de que não afetam o resultado primário
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei,
ou indicar as compensações necessárias, em nível
de subtítulo.
§ 14. O disposto nos arts. 15, 16 e 17 desta lei
aplica-se aos projetos de lei de que trata este artigo.
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§ 15. O Poder Executivo encaminhará à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, após três dias do término dos prazos previstos
no caput deste artigo, demonstrativo consolidado,
por fonte de recursos, do uso do superávit ﬁnanceiro
e dos excessos de arrecadação, com as respectivas
reestimativas de receitas.
§ 16. Acompanharão os projetos de lei relativos
a créditos adicionais de órgãos do Poder Judiciário
e do Ministério Público da União, encaminhadas nos
termos do caput deste artigo, pareceres de mérito do
Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional
do Ministério Público de que tratam os arts. 103-B e
130-A da Constituição, sem prejuízo do disposto no §
5º deste artigo.
....................................................................................
LEI Nº 10.933, DE 11 DE AGOSTO DE 2004
Dispõe sobre o Plano Plurianual para
o período 2004/2007.
....................................................................................
Art. 5º A alteração ou a exclusão de programa
constante do Plano, assim como a inclusão de novo
programa, será proposta pelo Poder Executivo, por
meio de projeto de lei de revisão anual ou especíﬁco,
ressalvado o disposto nos §§ 9º, 10 e 11. (Redação
dada pela Lei nº 11.318, de 2006)
§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão
encaminhados ao Congresso Nacional até o dia 31 de
agosto dos exercícios de 2004, 2005 e 2006. (Redação
dada pela Lei nº 11.318, de 2006)
§ 2º É vedada a execução de ação orçamentária
constante do Plano, cuja alteração esteja sendo proposta, antes da aprovação do respectivo projeto de lei.
(Redação dada pela Lei nº 11.318, de 2006)
§ 3º A proposta de alteração ou inclusão de programa, conterá, no mínimo: (Redação dada pela Lei
nº 11.318, de 2006)
I – diagnóstico do problema a ser enfrentado ou
da demanda da sociedade a ser atendida; (Incluído
pela Lei nº 11.318, de 2006)
II – demonstração da compatibilidade com os
megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos no Plano: (Incluído pela Lei nº 11.318, de 2006)
III – estimativa do impacto orçamentário e ﬁnanceiro no exercício de sua apresentação e nos três
exercícios subseqüentes. (Incluído pela Lei nº 11.318,
de 2006)
§ 4º A estimativa de que trata o inciso III do § 3º,
no caso de proposta que contemple despesa obrigatória
de caráter continuado, será considerada na margem de
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, constante das leis de diretrizes orçamentárias
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e das leis orçamentárias. (Redação dada pela Lei nº
11.318, de 2006)
§ 5º A proposta de exclusão de programa conterá exposição das razões que a justiﬁquem e o seu
impacto nos megaobjetivos, desaﬁos e diretrizes deﬁnidos no Plano. (Redação dada pela Lei nº 11.318,
de 2006)
§ 6º Considera-se alteração de programa: (Redação dada pela Lei nº 11.318, de 2006)
I – alteração do megaobjetivo ou do desaﬁo associados ao programa; (Redação dada pela Lei nº
11.318, de 2006)
II – adequação de denominação ou do objetivo
do programa e modiﬁcação do seu público-alvo; (Redação dada pela Lei nº 11.318, de 2006)
III – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;
(Redação dada pela Lei nº 11.318, de 2006)
IV – alteração do titulo, do produto e da unidade
de medida das ações orçamentárias; (Redação dada
pela Lei nº 11.318, de 2006)
V – alteração da meta física de projetos de grande
vulto. (Incluído pela Lei nº 11.318, de 2006)
§ 7º As alterações no Plano deverão ter a mesma
formatação e conter todos os elementos presentes nesta lei. (Redação dada pela Lei nº 11.318, de 2006)
§ 8º Os códigos e os títulos dos programas e
ações orçamentárias do Plano serão aplicados nas leis
de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e
seus créditos adicionais e nas leis que o modiﬁquem.
(Redação dada pela Lei nº 11.318, de 2006)
§ 9º As alterações de que trata o inciso IV do §
6º poderão ocorrer por meio da lei orçamentária ou de
seus créditos adicionais, desde que mantenha a mesma codiﬁcação e não modiﬁque a ﬁnalidade da ação
ou a sua abrangência geográﬁca. (Redação dada pela
Lei nº 11.318, de 2006)
§ 10. A inclusão de ação orçamentária, quando
decorrente de fusão e desmembramento de atividades
do mesmo programa, poderá ocorrer por meio da lei
orçamentária ou de seus créditos adicionais, hipótese em que, a partir do exercício de 2006, deverão ser
apresentados, em anexo à mensagem que encaminha
o respectivo projeto de lei: (Redação dada pela Lei nº
11.318, de 2006)
I – o alinhamento da série histórica das alterações
decorrentes da fusão ou do desmembramento das atividades; (Incluído pela Lei nº 11.318, de 2006)
II – os atributos dessas atividades; (Incluído pela
Lei nº 11.318, de 2006)
III – as justiﬁcativas. (Incluído pela Lei nº 11.318,
de 2006)
§ 11. A inclusão de ação orçamentária, se plurianual, poderá ocorrer por meio de crédito especial
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ou extraordinário, desde que esses apresentem, a
partir do exercício de 2006, em anexo especiﬁco, as
informações referentes às projeções plurianuais e aos
atributos constantes do Plano. (Redação dada pela Lei
nº 11.318, de 2006)
§ 12. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar,
no que se refere aos programas constantes do Plano:
(Redação dada pela Lei nº 11.318, de 2006)
I – o órgão responsável; (Incluído pela Lei nº
11.318, de 2006)
II – os indicadores e os índices; e (Incluído pela
Lei nº 11.318, de 2006)
III – os órgãos responsáveis pela execução das
ações orçamentárias. (Incluído pela Lei nº 11.318, de
2006)
....................................................................................
LEI Nº 11.178, DE 20 DE SETEMBRO DE 2005
Mensagem de veto
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2006 e dá
outras providências.
....................................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Nos termos das normas constantes da Resolução nº
1, de 2001 – CN (Ofícios CN nºs 823 e 824, de 2004),
a Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do projeto:
Leitura: 15-7-2006
Até 30-7 Publicação e distribuição de avulsos;
Até 7-8 Prazo ﬁnal para apresentação de emendas;
Até 12-8 Publicação e distribuição de avulsos das
emendas;
Até 22-8 Encaminhamento do parecer ﬁnal à Mesa do
Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– O projeto que acaba de ser lido vai à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
Sobre a mesa, Mensagem do Presidente da República que passo a ler.
É lida a seguinte:

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 186, de 2006 (nº 570/2006, na origem), de 19
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
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Lei da Câmara nº 16, de 2006 (nº 6.448/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que autoriza o Poder Executivo a
alienar, por doação, um helicóptero Esquilo Biturbina para Armada da República Oriental do
Uruguai, sancionado e transformado na Lei nº
11.323, de 19 de julho de 2006.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Será encaminhado à Câmara dos Deputados um
exemplar do autógrafo do projeto sancionado.
O processado vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– A Presidência recebeu do Ministério da Fazenda o
Aviso nº 28, de 2006 (nº 287/2006, na origem), encaminhando, nos termos do art. 3º da Resolução nº 20,
de 2004, do Senado Federal, o relatório da Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro
Nacional no Exterior, no mês de junho de 2006, bem
como informando que não foram realizadas emissões
de títulos no segundo trimestre de 2006.
O expediente, juntado ao processado da Resolução nº 20, de 2004, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– 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 62, de 2004, de autoria
do Senador Rodolpho Tourinho, que disciplina os
alimentos gravídicos e a forma como será exercido e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 170, de 2005, de autoria do Senador Paulo Paim, que modiﬁca o
art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho,
concedendo adicional de periculosidade aos
eletricitários; e
– Projeto de Lei do Senado nº 343, de 2005, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, que altera o art. 434
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943 (dispõe sobre utilização de mão de obra de
menores de dezesseis anos).
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e
de Assuntos Sociais, os projetos vão à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– A Presidência defere os Requerimentos nºs 848 e
849, de 2006, da Senadora Patrícia Saboya Gomes,
nos termos do art. 41 do Regimento Interno, em virtude
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de a próxima sessão deliberativa estar prevista para o
dia 1º de agosto vindouro.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– A Presidência recebeu as Mensagens nºs 187 e
188, de 2006 (nºs 572 e 574/2006, na origem), encaminhando, respectivamente, a Programação Monetária e o Relatório de Execução para o terceiro trimestre
de 2006.
Com referência às Mensagens que acabam de
ser lidas, a Presidência comunica ao Plenário que
as matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos, em regime de urgência, tendo em vista o § 2º do
art. 6º da Lei nº 9.069, de 25 de junho de 1995, que
preceitua: “O Congresso Nacional poderá, com base
em parecer da Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal, rejeitar a programação monetária a que se refere o caput deste artigo, mediante
decreto legislativo, no prazo de dez dias a contar do
seu recebimento.”
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Of. Nº 205/GABSAV/2006
Brasília, 25 de julho de 2006
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Tendo em vista minha participação na Audiência
Pública sobre a limitação provisória das áreas do entorno da Rodovia BR-163, bem como ações relativas
à implementação do Plano de Ação para Prevenção e
Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, no dia
24 de julho de 2006, em Humaitá-AM, solicito a Vossa
Excelência considerar como missão oﬁcial, tendo em
vista a relevância do assunto para a região amazônica, dentro da competência do Senado Federal como
Casa representativa dos estados.
– Senador Arthur Virgílio Neto, Líder do PSDB
no Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Sem prejuízo da lista de inscrições, concedo a
palavra à Senadora Ideli Salvatti.
V. Exª dispõe de quinze minutos para o seu pronunciamento.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos vivendo
no sul do País uma situação extremamente delicada.
Há uma conjugação de situações que submete parcela
signiﬁcativa da economia dos Estados da região Sul do
Brasil, mais especiﬁcamente na área da agricultura, a
momentos graves, delicados.
Estamos no quarto ano consecutivo de estiagem,
sendo que, no ano passado, tivemos a estiagem mais
violenta das últimas décadas. Apesar desses quatro
anos difíceis para a agricultura, principalmente para a
agricultura familiar em Santa Catarina, no Rio Grande
do Sul e em boa parte do Paraná, houve um aporte
signiﬁcativo de recursos para a região e foram adotadas políticas pelo Governo Federal da mais absoluta
relevância.
O Pronaf, Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar, praticamente foi multiplicado
por quatro: de R$2,4 bilhões passou, este ano, para
R$10 bilhões, valor disponibilizado para os nossos
pequenos agricultores. Além disso, o Pronaf foi diversiﬁcado e agora oferece ﬁnanciamento para o jovem
que reside com os pais. Se ele tem algum projeto que
necessite de ﬁnanciamento especíﬁco, além daquele
que a sua família já tem, pode lançar mão dos recursos oferecidos pelo Pronaf Jovem. Há o Pronaf Mulher,
para que as mulheres agricultoras familiares possam
ter acesso a ﬁnanciamento para os seus projetos. Há
também o Pronaf Pesca.
Além da ampliação signiﬁcativa dos recursos
destinados ao programa – os recursos quase quadruplicaram – e da diversiﬁcação implementada pelo
Governo Lula, conseguimos instituir um seguro para
a agricultura familiar. Essa era uma reivindicação de
décadas. Em Santa Catarina, a propósito, tivemos momentos emocionantes. Depois da fortíssima estiagem
do ano passado, pela primeira vez, o seguro da agricultura familiar cobriu os prejuízos que os agricultores
tiveram. Eles mal podiam acreditar!
Temos o programa da compra direta da agricultura
familiar, que garante mercado, preço, e a compra antecipada da produção desse segmento da agricultura.
No meu Estado temos uma importante linha de ﬁnanciamento, algo que possui uma grande repercussão
até pelo volume: nada mais nada menos do que dez
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mil moradias começaram a ser construídas a partir da
abertura de linhas de ﬁnanciamento, subsidiadas em
sua maior parte, para que os agricultores pudessem
construir ou reformar suas residências. Tínhamos uma
situação estranhíssima: os agricultores podiam contratar ﬁnanciamentos junto ao sistema bancário para
custear alojamentos para os porcos, para os frangos
e para o gado, mas não tinham recursos a sua disposição para a construção de suas próprias moradias,
para a moradia de sua família, de seus ﬁlhos.
Lamentavelmente, apesar desse volumoso aporte de recursos e do alcance ampliado de programas e
de iniciativas extremamente positivas, principalmente
para a agricultura familiar, vivenciamos atualmente
uma situação dramática. Os quatro anos de estiagem
consecutivos foram implacáveis e quase anularam os
benefícios trazidos por esse dinheiro e por esses programas. Dizemos que tudo isso quase virou pó apesar dessas políticas. O fundamental é produzir e poder colher o que se produziu, e a estiagem desmonta
efetivamente todas essas políticas, que acabam se
transformando, na prática, em pó.
Se juntarmos a isso o embargo da carne suína;
a gripe aviária, que prejudicou de forma signiﬁcativa
as exportações e, de forma muito ostensiva, as exportações de frango em Santa Catarina; e os problemas
sanitários, que não têm origem em Santa Catarina,
mas, pela vizinhança, afetam o Estado – é o caso da
doença de Newcastle no Rio Grande do Sul –, chegaremos à conclusão de a situação da agricultura em
Santa Catarina é uma situação muito grave.
Senador Saturnino, com o quarto ano consecutivo
de estiagem, ﬁcou claro que seria necessário adotar
medidas emergenciais de socorro para fazer frente à
calamidade. Tivemos, então, no início de maio, a visita
do Ministro da Integração Nacional, o Ministro Pedro
Brito, que fez reunião com o Governador, mostrou-se
receptivo à gravidade da situação e comprometeu-se
com o repasse emergencial de R$10 milhões para socorrer as vítimas da estiagem, principalmente para a
execução de obras necessárias.
Está cada vez mais claro que estamos num processo de mudança climática no sul do País. Isso, por
uma série de situações que não gostaria aqui de aprofundar, mas aquela cena, que inclusive foi capa de
vários jornais, do solo do Rio Grande do Sul e de algumas áreas de Santa Catarina, rachado, como se
do Nordeste fosse, nunca imaginávamos presenciar
no sul do País. Esse fato nos leva, obviamente, a ter
uma preocupação efetiva, porque a mudança climática, toda a situação vivenciada não é uma mera coincidência. Foram quatro estiagens graves, seguidas,
causando prejuízos.
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Quando o Ministro esteve lá e se comprometeu
com os R$10 milhões, todos nós entendemos que
era necessário somar esforços para que esse recurso
efetivamente viesse. Todos nós estamos mobilizados
para isso. Eu, particularmente, busquei acompanhar
as negociações com o Governo do Estado e com o
Ministério da Integração para que esse recurso pudesse ser liberado o mais rapidamente possível, porque o objetivo desses recursos é a construção de cisternas, de açudes, de poços artesianos. Ou seja, ele
está principalmente voltado para obras que tenham
capacidade de enfrentar as estiagens, que sabemos
vão continuar acontecendo, porque esse é o cenário,
infelizmente, do sul do Brasil e essa é a perspectiva
que está colocada.
Infelizmente, mais uma vez, estamos submetidos
a uma guerra político-partidária em cima da desgraça
da população. Não bastasse uma série de declarações
infelizes, levianas, de alguma forma até fascistas sob
alguns aspectos, como tivemos a oportunidade de,
lamentavelmente, ter que ouvir e ler com relação aos
episódios da segurança pública em São Paulo, tentando,
inclusive, fazer ilações de envolvimento do Partido dos
Trabalhadores com o PCC, em Santa Catarina há um
fato assemelhado. A desgraça da estiagem, o sofrimento dos agricultores está, neste momento, infelizmente,
servindo de disputa político-partidária. O Governo do
Estado e as principais lideranças argumentam que o
Governo Federal se recusa a cumprir a promessa do
repasse dos R$10 milhões. Dizem que o dinheiro não
veio, que não vai vir, que é uma burocracia, que estão
exigindo documentos, que estão exigindo não-sei-o-quê
e que, portanto, os agricultores vão continuar sofrendo, porque o Governo Lula não está atendendo e não
está cumprindo com os seus compromissos e com as
suas deliberações.
O fato é interessante, porque vimos monitorando
o caso passo a passo. Liberação de recursos, mesmo
em casos emergenciais, deve seguir a lei, até porque
R$10 milhões não são R$10,00 e não existe nenhuma
possibilidade de haver repasse de recurso se não houver todo o cumprimento da legislação. Ou seja, devem
ser apresentados os documentos, deve ser apresentado
o plano de trabalho, deve-se dizer onde vai ser aplicado, em qual Município; há determinadas questões que
necessitam de licença ambiental, senão, nada se pode
fazer. Não adianta mandar o dinheiro, porque, se não
houver a licença ambiental, nada pode ser feito. Então,
há uma série de exigências que são da legislação.
Essa exigência seria recomendável e óbvia e
absolutamente necessária em qualquer ano, mas, em
plena época de eleições, pior ainda, porque estão todos
sendo monitorados, e o ordenador primário do recurso
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é nada mais, nada menos do que um Ministro. É ele
quem vai repassar R$10 milhões, que não é pouco
dinheiro. Talvez não seja necessário, talvez acho até
que não seja suﬁciente para cobrir tudo o que temos
de demanda no Estado. Mas, se não se cumprir a lei,
se o Governo do Estado não mandar a documentação,
não disser onde vai ser aplicado, não se pode mandar
o dinheiro, não há como mandar o dinheiro.
Estamos lá, em Santa Catarina, com essa polêmica.
A documentação que o Ministério da Integração
me repassa mostra que o plano de trabalho – está aqui,
em mão –, encaminhado por fax, só foi enviado no dia
20 de julho de 2006. O Ministro esteve em Santa Catarina no dia 12 de maio; e o Governo do Estado manda
no dia 20 de julho, mais de dois meses depois, o plano
de trabalho! E o faz errado, solicitando que o Ministério
da Integração o devolva para ser corrigido – e, para que
não haja dúvida, o Ministério manda direitinho como deve
ser preenchido, inclusive quem deve assinar.
Vamos parar de brincadeira! É o quarto ano, só
no Governo Lula, de calamidade com estiagem em
que há recursos no Ministério da Integração a serem
repassados para Santa Catarina. Em quatro anos, não
aprenderam? Não aprenderam a preencher a documentação e a mandá-la?
O que me deixou mais pasma foi o fato de, depois de levar mais de dois meses para mandar o plano
de trabalho, por fax, com erros, não terem solicitado
R$10 milhões. O Ministro se comprometeu com R$10
milhões, mas o plano de trabalho é de R$5 milhões
– portanto, a metade.
Enquanto isso, o Governador anuncia que vai fazer concentração em São Miguel do Oeste e não-seimais-onde para denunciar que o Governo Federal, que
o Governo Lula não está cumprindo os compromissos,
não tem responsabilidade com os agricultores.
Não fazem a lição de casa e transformam a desgraça dos agricultores em guerra político-partidária.
Não preciso dizer de quem é o palanque de nosso
principal adversário em Santa Catarina. É da reeleição
do atual Governador do PMDB.
Estou falando deste assunto da tribuna porque é
um exemplo. Não é a primeira vez. Podemos ver o que
ocorre em outros Estados. Na hora de utilizar os recursos federais, como se dinheiro dos Estados fosse, para
executar obras e aparecer bem na foto, nos “samus” da
vida, nas penitenciárias da vida, nos ﬁnanciamentos
e nas inaugurações de conjuntos habitacionais, o que
tem de Governador adorando! Dessa forma, se apropriam do recurso e não concedem o crédito!
Agora, quando não fazem a lição de casa, não
cumprem com suas obrigações, não apresentam a

JULHO 2006
25046

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

documentação correta, necessária, que a lei exige, a
responsabilidade não é deles, a responsabilidade é
do Governo Federal!
Estamos muito atentos, porque a situação é grave.
Estive pessoalmente em São Miguel do Oeste, Concórdia, Joaçaba e Chapecó nesse ﬁnal de semana
– coincidentemente, nos mesmos dias em que nosso
principal adversário esteve lá. E não reuniu quase ninguém. A capa dos principais jornais de Chapecó anunciava que seriam quase 10 mil pessoas aguardando
Alckmin, mas não chegaram a 300.
Como pude circular pelo oeste, quero dizer, de
forma concreta: há possibilidade de o recurso sair? Há.
Há possibilidade de o recurso sair rapidamente? Há. Há
disposição do Governo de editar medida provisória, de
imediato, para que o recurso possa chegar aos agricultores em Santa Catarina. O que precisa acontecer? O
Governo de Estado precisa fazer a lição de casa, fazer
aquilo que eles já ﬁzeram em outras oportunidades, algo
que não é nenhuma novidade. Precisam apresentar corretamente o plano de trabalho, a documentação. Quem
vai assumir o compromisso deve assinar o documento,
não pode colocar outro para fazê-lo, até porque se trata
de convênio entre Governo Federal e Governo Estadual
e quem assina é o Governador, não é o Secretário.
Então, se houver rapidez nesta semana – estamos torcendo para que isso aconteça –, em vez de eles
gastarem tempo fazendo concentrações para responsabilizar quem responsabilidade não tem, teremos condições de ter rapidamente os recursos. Não sei se serão
liberados os R$10 milhões, porque, depois de mais de
dois meses, eles chegaram à brilhante conclusão de
que eram necessários apenas R$5 milhões.
De qualquer forma, estaremos acompanhando,
pari passu, que a lição de casa seja feita pelo Governo de Santa Catarina, para que possamos monitorar
o recurso, que deve ser liberado o mais rapidamente
possível por meio de medida provisória.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Concedo a palavra, pela liderança do PSDB, ao Senador Flexa Ribeiro. V. Exª dispõe, regimentalmente,
de cinco minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Alvaro Dias, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna,
hoje, para registrar uma preocupação despertada há
mais de seis meses, quando li um artigo escrito por um
político e jornalista do meu querido Estado do Pará, o
ex-Governador e ex-Senador da República, meu amigo
Hélio Gueiros. Reﬁro-me ao artigo intitulado “Decálogo
para a vaca ir para o brejo...”.
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Nesse artigo, Hélio Gueiros cita o famoso decálogo escrito por Lênin, em 1913, e diz que, hoje, em
tempos de Governo Lula, esses mandamentos escritos
pelo ditador russo são mais cumpridos do que o decálogo da Bíblia, entregue por Deus a Moisés.
Ao reler o artigo e confrontá-lo – e este é o motivo
do meu pronunciamento – com o Governo petista e com
o decálogo do Lula ou “Os dez mandamentos da reeleição”, como foram denominadas as recomendações que
deverão ser seguidas pelo próprio Lula, pelos coordenadores petistas de sua campanha e pelos integrantes
do Governo, constato que a crise política em que vivemos não se trata de uma questão de incompetência,
de despreparo ou mesmo desmazelo para com a coisa
pública. Não se trata apenas de um caso de deslumbramento com o poder. Trata-se Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, de um projeto para desmoralizar a democracia e o Estado de Direito. O que não é novidade para
ninguém, pois é um projeto há muito acalentado pelas
tendências leninistas que compõem o PT.
Aﬁnal, é ingenuidade acreditar que alguém vá
partir para um aparelhamento descarado do Estado,
só para “ocupar” espaços políticos e participar do jogo
democrático.
A estratégia do Governo Lula, Presidente Alvaro Dias, é garantir a hegemonia do Partido dentro do
aparelho do Estado com ﬁns escusos. Quer dominar
a máquina e o dinheiro público em proveito próprio e
de um projeto de poder.
A síntese elaborada pelo articulista Hélio Gueiros
apontou os seguintes mandamentos leninistas:
Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual;
Inﬁltre e depois controle os veículos de
comunicação de massa;
Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais;
Destrua a conﬁança do povo em seus
líderes;
Fale sempre sobre Democracia e em
Estado de Direito.
Colabore com o esbanjamento do dinheiro público.
Promova distúrbios e contribua para que
eles não sejam coibidos.
Incite greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do País.
Contribua para a derrocada dos valores
morais e da honestidade.
Procure catalogar quem possua arma
de fogo, para que elas sejam conﬁscadas no
momento oportuno.
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Quase todas essas regras foram encampadas
de forma sutil pelo PT, algumas quando era Oposição,
outras agora, no Governo; e disfarçadamente introduzidas na tal cartilha da reeleição.
Enumeremos: o PT há muito tenta minar a resistência da mídia por meio da inﬁltração de seus quadros
nos meios de comunicação e, mais recentemente, com
a tentativa autoritária de criar o Conselho Federal de
Jornalismo ou regulamentar a proﬁssão de jornalista.
Também é bom lembrar a ameaça fascista de expulsão
do correspondente do New York Times, Larry Rohter,
só porque ele escreveu que o Presidente Lula gosta
de beber. A censura petista mira a revista Veja, que
quando abordava interesses do PT, era um importante e sério veículo de investigação; mas agora, que o
denuncia, trata-se de “jornalismo marrom” a ser combatido e processado.
O “Decálogo do PT” para a reeleição, Sr. Presidente, dentre outros mandamentos, prega o seguinte:
Evitar entrevistas individuais ou coletivas;
Só falar com a imprensa sobre um tema especíﬁco e deﬁnido pela campanha;
Não comentar assuntos negativos para o Governo;
Não participar de debates e explorar mais a
postura de Presidente da República do que de candidato. Ainda ontem, Senador João Batista Motta, na
inauguração do Comitê do PT para reeleição do Presidente, espantei-me ao ver a televisão mostrar uma
sala com um quadro que a identiﬁcava “Presidente da
República”, quando a identiﬁcação deveria ser a de
candidato, porque aquela sala não é do Presidente
da República, mas do candidato que exerce o cargo
de Presidente da República. Ou seja, o candidato
deve ser mudo, só deve abrir a boca o Presidente
da República.
Dividir a população em grupos antagônicos é
a especialidade do PT e do Presidente Lula, tanto
que a responsabilidade do desgoverno do PT é fruto
da “conspiração das elites”. Aproveita para destruir
a conﬁança nos líderes da Nação, primeiro quando
agia irresponsavelmente na Oposição, emitindo bravatas a torto e a direito. É muito engraçado, aliás, ouvir
o Presidente reclamar de denuncismo vazio depois
de tê-lo praticado durante anos. Agora, no Governo,
o PT comprou consciências e apoio no Congresso
Nacional, na sua cruzada para a desmoralização da
“democracia burguesa” que tanto abomina, ou seja,
o Estado de Direito.
Os cofres nacionais foram sangrados pelas pessoas inﬁltradas pelo PT dentro do aparelho do Estado,
com o único objetivo de servir não ao País, não ao
povo, mas ao Partido dos Trabalhadores, ao Presidente
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e ao seu plano de perpetuação no poder. Tivemos o
mensalão, temos agora os sanguessugas e a responsabilidade da corrupção inﬁltrada no País, aﬁrmou o
Presidente Lula, em Pernambuco, sábado passado, é
do “sistema político brasileiro”.
Incitar ou promover manifestações ou invasões,
a maioria delas ilegítimas, está no DNA desse Partido. Hoje, a sociedade está refém dos abusos de movimentos com lideranças autoritárias e absolutamente
nada é feito para reprimir as práticas, algumas vezes
criminosas, efetuadas por alguns líderes e militantes
desses movimentos.
Não discuto aqui a justeza das reivindicações
desses grupos. Concordo, inclusive, com algumas delas. Apenas não podemos aceitar que se considerem
acima da lei e da sociedade e invadam, por exemplo,
o Congresso Nacional, destruindo o patrimônio público
e agredindo cidadãos brasileiros.
O décimo mandamento é o que fala sobre o
controle das armas da população. Alguns apoiaram
o SIM no referendo que se realizou por apostar numa
cultura de paz...Eu próprio votei pelo desarmamento! Mas, agora, depois de conhecer o decálogo do
PT, tenho minhas dúvidas sobre quais eram as reais
intenções. A dúvida só aumenta quando eu me pergunto: por que o Presidente Lula tentou desconversar
sobre a sua posição, depois de ter declarado o voto
pelo desarmamento em jornal de grande circulação
nacional, dizendo que seu voto era “secreto”. Com
que objetivo? Seria para tentar esconder que a derrota do SIM foi, na verdade, o repúdio da população
ao seu Governo e, em especial, a ausência de políticas de segurança.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, veriﬁco que o sexto dos mandamentos leninistas citados vem sendo cumprido integralmente.
O Governo petista não hesita em esbanjar o dinheiro público com objetivos puramente eleitoreiros.
Não falta em suas tendências quem pregue o gasto
descontrolado na máquina pública, a destruição do
agronegócio, a negociação preferencial com países
de pouca relevância econômica e de poucos compromissos democráticos. Vamos torcer para que este
Governo acabe sem que eles consigam alcançar
seus objetivos.
Sr. Presidente, ﬁnalizo citando a entrevista de
um dos fundadores do PT, o ex-petista e sociólogo
Francisco de Oliveira, ao jornal Folha de S.Paulo, de
24-7-2006, com a esperança de que suas aﬁrmações
não se conﬁrmem. Que o legado do PT para o Brasil
não seja o do peronismo, como aﬁrma – “criação de
grupos gangsterizados que disputariam o espólio da
penetração política e simbólica, a partir de programas
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sociais, entre os mais pobres”, ou uma “confederação
de gangues que se matam entre si”.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
Concedo a palavra, por ordem de inscrição, à
Senadora Serys Slhessarenko, por cessão do Senador José Jorge, por 15 minutos. Em seguida, eu a
concederei ao Senador João Batista Motta, que está
inscrito.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a esta tribuna para falar de algo que realmente me
contraria profundamente.
Há dois meses, mais ou menos, tentam envolver-me com essa turma de maﬁosos, de bandidos: a
turma dos sanguessugas.
Em primeiro lugar, quero limpar terreno e dizer
que sou superfavorável a essa CPMI. Ela, que tem o
objetivo de desvendar a corrupção nessa área, é da
maior importância. Então, que se limpe o terreno! Aqui,
ninguém é contra isso. Aliás, fui a quarta ou a quinta
a assinar o documento para a implantação da CPMI.
Meu nome está lá.
Espero que esta seja a última vez que ocupo esta
tribuna para falar sobre o assunto, que, realmente, me
causa grande repulsa.
Somente ontem, Srªs e Srs. Senadores, tive
acesso, enﬁm, a um depoimento da tal turma dos
sanguessugas, prestado em juízo. Ele se resume a
uma página.
Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, digolhes que já oﬁciei o documento a quem tinha de oﬁciar
para buscar todos os dados: Ministério da Saúde, prefeituras etc. Eu já tinha os dados das prefeituras, mas
ainda estou providenciando mais alguns, assim como
todos os documentos do Ministério da Saúde que provem que somos obrigados a colocar 30% das nossas
emendas na área da saúde. Quero tudo oﬁcial.
Entretanto, apesar de não poder citar trechos
do depoimento, porque ele é sigiloso – tive acesso a
ele porque era do meu interesse, sou citada no documento –, o acusado, o acuado, o delator premiado, o
bandido falou.
Apesar de tudo isso, alguns fatos e revelações
beiram ao absurdo! Primeiro: as investigações eram
sobre ambulâncias. Como não houve jeito de me incriminarem por meio dessa investigação, de repente,
leio no depoimento do bandido o seguinte – só para
citar alguns exemplos; há muitos: “a Senadora é autora de uma emenda de R$300 mil para um posto de
saúde em Pontes de Lacerda”. Imputam a mim essa
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emenda! Procurei saber de quem era a emenda e
descobri que se tratava de um recurso extra-orçamentário. Eu nem sabia que havia posto de saúde
sendo construído lá, muito menos que se tratasse
de emenda minha! Isso não tem nada a ver comigo!
Não é emenda minha!
Outro exemplo: disseram que o anel viário de Pontes de Lacerda é emenda minha, Srs. Parlamentares!
Ela nem passou perto de mim! A emenda é de quatro
parlamentares cujos nomes não vou citar, porque não
quero que ninguém diga que, para me defender, estou
acusando alguém.
Procurem, investiguem, busquem saber! Nem
passei por perto dessa emenda! Ela é de autoria, se
não me engano, de um grupo de três ou quatro parlamentares; há deputados e, se não me engano, um
senador também.
Mas não interessa, não vou citar os nomes. Há
como saber quem são os autores. É fácil. A emenda
está lá.
Mas para que o bandido diz que é de minha autoria?!
Outro exemplo: asfalto no bairro Pedra 90.
Foram vistoriar minha vida profundamente. Disseram que se tratava de ambulância, mas, aqui, no
documento, há asfalto, há ponte, há posto de saúde,
há hospital, há tudo sendo atribuído a mim! O delator
premiado, acuado e acusado diz que “foi uma construtora ligada a um genro da Senadora, uma tal construtora Dinâmica”.
Essa construtora não existe. Pelo menos, ontem,
Mato Grosso pôs-se a vistoriar o assunto, a procurar
que construtora é essa, de quem é, que construtora
tem esse nome. E pior que isso, Srªs e Srs. Senadores,
disseram que a construtora era do meu genro e que
a emenda era minha, no valor de R$2,5 milhões, para
asfaltar o bairro Pedra 90; que esses recursos foram
para a construtora. Não se encontra essa construtora.
Espero que alguém a encontre.
Em segundo lugar, Srªs e Srs. Senadoras, os
R$2,5 milhões da minha emenda, que caíram lá no
dia 31 de dezembro de 2004, voltaram para o Tesouro,
porque a prefeitura estava inadimplente.
Como é que posso ter participação em um negócio desse?! A prefeitura estava inadimplente. Minha
emenda caiu lá e voltou inteirinha! A prefeitura é do
PSDB. Isso é demonstração de que não faço discriminação.
O Prefeito Wilson Santos, de Cuiabá, que é do
PSDB, é testemunha desse fato. Ele lamentou profundamente o ocorrido. Assumiu a prefeitura em um
sábado, no dia 1º de janeiro de 2005. Na segundafeira, dia 3, ele me ligou na maior alegria: “Senadora,
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V. Exª é minha opositora, mas o primeiro recurso que
saiu para a prefeitura foi no valor de R$2,5 milhões,
para o asfaltamento de um dos bairros mais necessitados de Cuiabá, é emenda de V. Exª. Muito obrigado! Ficarei eternamente grato etc.”. Porém, quando conferiu os fatos, veriﬁcou que o prefeito anterior
tinha deixado a prefeitura inadimplente. Resumo da
ópera: o dinheiro voltou para o Tesouro, e nem ouvi
falar nessa história! Agora, dizem que o dinheiro foi
para o asfaltamento por meio da empresa Dinâmica,
que, supostamente, é do meu genro! Ela não é do
meu genro, não existe essa empresa e nem o dinheiro
nem asfalto saíram!
Está difícil! Até que enﬁm consegui ter acesso a
este depoimento para poder desmontá-lo.
Pelo visto, Srªs e Srs. Senadores, estão querendo passar minha vida a limpo como um todo. Mas, em
parte, isso é bom. É bom porque as pessoas que me
conhecem sabem da minha história, e as que não me
conhecem vão ﬁcar me conhecendo.
Já que não há ambulâncias, é preciso buscar
outras armações, outras coisas.
Aí, dizem que houve solicitação de dinheiro para
o dono da empresa a ﬁm de pagar dívida de campanha
minha, um ano depois da campanha.
Senhores, é fácil, é facílimo veriﬁcar essa informação. Basta ir ao TRE de Mato Grosso. No dia
seguinte à eleição, estava pronta a minha prestação
de contas. Sem dever R$1,00! Eu saí da campanha,
apresentei a prestação de contas no prazo e não
deixei dívida sequer de R$1,00. Como é que alguém
andava pedindo dinheiro para pagar dívida de campanha minha? Que se conﬁra no TRE. Está lá. É um
dado concreto.
Não vou mais negar minha participação ou não
nessa coisa imunda. Vou apenas apresentar dados e
fatos. Só. Porque é inadmissível quererem colocar meu
nome junto a essa turma da bandidagem. São empresários bandidos e parlamentares que comungaram com
isso, bandidos também. Não vão me colocar junto não.
De tudo que está sendo dito, as provas são evidentes,
são concretas. Eu respondo por minhas emendas e
pelo meu gabinete.
Concedo um aparte ao Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (PFL – PE. Com revisão do
orador.) – Nobre Senadora Serys Slhessarenko, gostaria de, em breve intervenção, dizer que V. Exª pratica
um ato extremamente importante de esclarecer os fatos.
Concorre assim para que, não somente esta Casa, mas
também a sociedade saibam da sua conduta. Daí por
que eu a cumprimento pela iniciativa das explicações
que oferece ao Senado Federal e à Nação.
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A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Obrigada a V. Exª, Senador Marco Maciel.
Concedo o aparte à Senadora Ideli Salvatti.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senadora
Serys Slhessarenko, em primeiro lugar, parabenizo V.
Exª até pela paciência. Conversamos pelo telefone, no
ﬁnal da manhã, e V. Exª me relatou que estava bastante indignada – como não pode ser diferente –, e
que estava se preparando para vir à tribuna, com toda
a calma do mundo, a ﬁm de prestar esclarecimentos.
E não é a primeira vez, não é, Senadora? Porque a
acusam, e quando ﬁca claro que para aquela acusação não há sustentação, mudam; quando ﬁca claro
que, para a segunda acusação também não há sustentação, mudam de novo... É visível a necessidade
– neste caso, digo que é necessidade – de incluir no
processo de investigação alguém do PT. É uma necessidade. É algo como: se não acontecer, alguma coisa
vai estar errada. Eu não quero dizer que não possa
ter acontecido, mas, indiscutivelmente, a tenacidade
com que V. Exª, reiteradas vezes, vem e desmonta
uma acusação, e eles montam outra, é digna de nota
e de registro nesta Casa. E o interessante, Senadora
Serys Slhessarenko, é que essa história dos sanguessugas só veio a público agora em virtude da CPMI,
que a está desnudando, o que criou um grande estardalhaço. As pessoas se esqueceram de como isso
veio a público. O nosso Ministro Waldir Pires criou um
sistema em que seriam sorteados 50 municípios por
mês. Foi feita uma varredura, e começaram a surgir,
entre 2003 e 2004, as coincidências. Ou seja, toda vez
em que se comprava ambulâncias de determinadas
empresas, havia superfaturamento. E isso era algo
que acontecia, como o trabalho da Planam, desde
1999. A Controladoria-Geral da União – o Ministro
Waldir Pires – identiﬁcou o fato, e, a partir das auditorias, chamou a Polícia Federal, que instalou toda a
escuta para investigar inclusive as ligações com os
parlamentares. E, hoje, precisam porque precisam
porque precisam colocar no colo do PT essa questão.
Isso se transformou em obsessão, e talvez V. Exª seja
uma das principais vítimas dessa obsessão. Existe a
obsessão de transformar a questão, cuja iniciativa de
investigação partiu, reaﬁrmo, do Governo, do Ministro
Waldir Pires à época em que estava na ControladoriaGeral da União, com a parceria da Polícia Federal,
que, aliás, está aí com uma outra operação, cortando
na própria carne, prendendo inúmeros funcionários
da própria da própria Polícia Federal envolvidos em
falcatruas, no Rio de Janeiro, questão de alteração
em processos, em uma demonstração de que se está
envolvido, se há indícios, vai sofrer as punições... E a
mesma obsessão está cada vez mais demonstrada
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em outras situações. Por exemplo, ﬁquei estarrecida
quando apareceu o nome do Deputado João Grandão
em uma manchete: “Apareceu, ﬁnalmente”. É importante mantermos a calma. Que V. Exª continue tendo
calma e tranqüilidade para desmontar as sucessivas
tentativas de colocá-la em situações que não têm
vinculação nem responsabilidade.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – V. Exª diz que ﬁcou perplexa quando viu a
manchete relacionada ao Deputado João Grandão. V.
Exª viu apenas uma manchete; imagine eu, que vejo
manchetes há 60 dias! Há 60 dias, manchetes repetitivas. Todo dia, manchetes em todos os jornais de Mato
Grosso. Quando eles vêem que a coisa ﬁca meio feia,
dizem: “Não, ela não está nisso”. No outro dia, manchete de novo. Quer dizer, há uma necessidade ímpar
de colocar todo mundo na mesma sacola.
Mas reforço a importância da CPMI. Que outras
surjam em outros setores, para acabar com a safadeza e com a corrupção.
Mas é preciso ter cautela. Uma delação premiada
é algo muito perigoso, mas, de repente, faz-se necessária. Eu já disse: se for para limpar o País, que seja
com minha dor, mas que se limpe!
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Senadora Serys Slhessarenko, peço este aparte para
dizer o óbvio: não havia necessidade de V. Exª vir à
tribuna para dar explicações ao Senado Federal, pois,
nesta Casa, todos a conhecem e são capazes de garantir, por unanimidade, sua isenção e seu afastamento
de todo esse caso de corrupção que se tornou famoso
nas últimas semanas e no qual pretendem, de toda
forma, incluir o PT. A manchete em um jornal do Rio
de ontem era a sentença “aﬁnal, chegamos ao PT”,
porque era preciso encontrar alguém. O aparte da
Senadora Ideli Salvatti foi muito esclarecedor. V. Exª
dá essa explicação ao público que nos escuta e que
nos vê pela televisão e que não tem conhecimento
do propósito ﬁrme de encontrar Parlamentares, qualquer pessoa ligada ao PT, nesse imbróglio todo que
foi descoberto, como disse a Senadora Ideli Salvatti,
por um esforço do Governo Lula, por meio da Controladoria-Geral da União. Nunca, em nenhum outro
Governo, pesquisou-se tanto e se desvendou tanta
desonestidade, tanto desvio de dinheiro público, como
neste Governo, por meio da Controladoria-Geral, do
Ministério Público, dos próprios organismos e das
CPIs criadas. Que outro governo permitiu criar quatro CPIs durante sua vigência? Isso tudo nos coloca
em situação de enfrentarmos todo esse tiroteio, para
desmascararmos esse propósito de envolver o PT e
o nome de V. Exª, que está muito acima de tudo isso
que pretendem imputar-lhe.
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A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Obrigada, Senador Roberto Saturnino.
Finalizando, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª
pela extensão do tempo a mim destinado. Antes, porém, quero dizer que nunca, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ninguém da minha família interferiu
na minha atuação Parlamentar! Tenho quatro ﬁlhos
extremamente preparados, pós-graduados, independentes, e nunca ninguém interferiu na minha vida
política!
Concedo o aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Sr. Presidente, boa tarde! Boa tarde, Senadora Heloísa Helena!
Parabéns pelo trabalho de V. Exª! A Senadora Ideli
Salvatti está trazendo algum noticiário, mas o que eu
disse pela manhã repito para V. Exª, Senadora Serys
Slhessarenko. V. Exª sabe meu posicionamento desde
o início. Fui até à CPI para participar de uma reunião e
para discutir aspectos administrativos. Estão fazendo
acusações a oitenta parlamentares, com provas. Eu
as tenho lido nos jornais. Citam três, quatro Senadores. Por isso, quero saber onde está a materialidade
dessas citações. Peço que informem à Corregedoria,
para não parecer que estamos de braços cruzados.
Foi a Corregedoria da União, é claro, que apurou em
primeira mão. Isso já faz mais de um ano. Acompanhei, de perto, o trabalho da Polícia Federal, que não
entrou no mérito de quem tem o fórum privilegiado.
Enﬁm, Senadora, pedirei as notas taquigráﬁcas do
discurso de V. Exª. Estou reclamando dessa CPI,
que ﬁcou nas mãos de três pessoas. Não estou reclamando, nem suspeitando. Penso que o Deputado
Biscaia é um homem sério, correto, decente. Mas os
três estão fazendo...
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Quais
três?
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Os três que
presidem a CPI. Então, tomamos conhecimento das
notícias por intermédio dos jornais.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Exatamente.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Não sei se a
Senadora Heloísa Helena, aqui presente permanentemente, concorda comigo! Às vezes, precisamos
discutir. O Plenário é que decide. Não adianta dizer
que não vai fazer relatório agora, que o fará depois,
ou que não vai chamar fulano... É difícil. Não sei se
o que está nos jornais tem fundamento ou não. Requeri, por intermédio do Deputado Biscaia, cópia de
todos os depoimentos, já que não adianta falar sobre as acusações que envolvem V. Exª ou outrem. É
preciso examinar toda a infra-estrutura de baixo para
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cima para sabermos até onde se espalhou a sujeira
dos “sanguessugas”.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Exatamente.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Não sei se isso
foi posto aí, Senadora Ideli Salvatti. Inclusive, citei V.
Exª com base no art. 14 do Regimento, mas o ﬁz com
todo o carinho e com todo o respeito, Senadora Serys,
mas ﬁco aﬂito, angustiado. Estou apavorado com o que
dizem os jornais! Requeiro, Sr. Presidente, cópia do
discurso da Senadora Serys Slhessarenko.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senadora,
V. Exª me permite um aparte?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Antes de conceder o aparte à Senadora Ideli
Salvatti, quero dizer ao Senador Romeu Tuma que, é
óbvio, V. Exª pode requerer cópia da nossa fala. No entanto, posso ajudar mais ainda. Eu quero ajudar!
Senador Romeu Tuma, há pouco, eu dizia à Senadora Ideli Salvatti que, há dois meses, sou vítima das
piores manchetes que se possam imaginar.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Eu vi.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – V. Exª viu, V. Exª tem acompanhado. A aﬂição
é grande. Como eu disse, minha família, meus ﬁlhos,
todos estão horrorizados. As manchetes são gigantescas. Disputo o Governo do meu Estado contra duas
candidaturas diﬁcílimas, pois são poderosas, fortes.
Todo esse ataque ininterrupto está sendo feito à minha
pessoa. Ao surgir uma denúncia, nós a desmontávamos, mostrávamos as provas, mas, depois, surgiam
outras. Senador, é incrível, pois são emendas e empresas que não existem, são emendas que nunca ﬁz.
Nunca pensei em fazê-las. São emendas de autoria
de outros Parlamentares, mas tudo é jogado nas minhas costas. Finalmente, ontem, tive acesso à página
– não posso citar trechos, porque está sob sigilo –,
por meio do meu advogado, que trata do depoimento,
em juízo, do bandido com delação premiada, acuado,
acusado...
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Filho do proprietário da empresa.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Exatamente.
Tive acesso ao depoimento dele ontem. É um
escândalo o depoimento dele! É totalmente contraditório e mentiroso!
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Por isso, requeiro
esse depoimento, para mostrarmos todo o seu teor.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Eu o tenho por inteiro, mas ele é sigiloso. Tenho aqui as questões, que já as respondi. Não só V.
Exª poderá requerê-lo, como faço questão de, ainda
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hoje, fazer um relatório com justiﬁcativas, para, então,
passar às mãos de V. Exª.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Sr. Presidente,
suspendo meu requerimento e aguardo a informação
da Senadora.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Muito obrigada.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senadora
Serys Slhessarenko...
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Pois não, Senadora.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Somente
quero fazer um registro. O documento é sigiloso, mas,
enquanto acontecia o depoimento sigiloso, membros
da CPI saíam para dar entrevista de quinze em quinze
minutos. Fico admirada: vão abrir processo por que o
Senador Sibá Machado foi acusado de inﬁltrar assessor.
Mas foi permitida a entrada de assessores mediante
consulta prévia sobre se poderiam ali permanecer. Não
foi especiﬁcado quem seria o assessor.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Senadora, o pior é dizerem que eu inﬁltrei
assessor. Eu nem lá estava! Eu não sabia de nada!
Disseram: “A Senadora inﬁltrou um assessor”. Por
que eu iria inﬁltrar um assessor? Em primeiro lugar,
se era proibida a entrada de assessor, não deveriam
tê-la permitido; em segundo lugar, se a autorizaram,
ponto!
Resumindo: sou totalmente contra o tal sigilo,
porque, se não fosse isso, não estaria acontecendo
nada disso e tudo estaria esclarecido. Enﬁm, isso
faz parte do processo, e devemos conviver com o
sigilo.
Para encerrar, Sr. Senador Alvaro Dias, que preside a sessão, como eu dizia, nunca ninguém da minha família interferiu na minha atuação parlamentar
e política! Por que o meu genro interferiria nisso, por
intermédio das formas que aparecem? “Empresa Dinâmica é ligada ao genro da Senadora!” Estão procurando até hoje a empresa, e ninguém a encontrou
ainda. “Emenda que a Senadora fez para favorecer, de
certo, a empresa que era ligada ao genro.” Eu insisto
em dizer que ninguém, até agora, achou essa empresa em Mato Grosso.
Minha emenda não foi liberada, porque a Prefeitura estava inadimplente, apenas para citar um exemplo.
São questões extremamente difíceis: “Há um cheque
na conta do genro”. Todo mundo quebra os sigilos bancário, ﬁscal e telefônico. Eu, meu ex-marido e todos os
meus ﬁlhos quebramos, na primeira acusação, os sigilos
bancário, ﬁscal e telefônico, desde criancinha, como dizemos – não é desde quando sou Senadora, não, mas
sim durante toda a minha vida! Absolutamente todos os
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meus sigilos estão à disposição da Polícia e da Justiça!
Não apenas os meus sigilos estão à disposição, mas
os dos meus ﬁlhos, que são adultos e independentes,
como eu já disse aqui. São médicos, advogados, psicólogos, engenheiros, todos pós-graduados, doutores,
independentes, donos dos seus destinos, muito melhores na vida do que a mãe deles, economicamente
falando. Todos, imediatamente, autorizaram a quebra
de seus sigilos. Inclusive, meu ex-marido também o
fez, dando prova de extremo bom caráter, porque ele
não tinha nada a ver com essa história, mas pode ser
que queiram saber de longos tempos. Mande quebrar!
Está autorizado a quebrar o meu sigilo também! Eu já
não sei mais o que fazer.
Sr. Presidente, agora, aparece essa história surrealista!
Concedo o aparte à Senadora Heloísa Helena.
Depois, eu o concederei ao Senador João Batista
Motta.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Senadora
Serys Slhessarenko, de fato, V. Exª já teve a oportunidade de conversar comigo sobre isso. Conversei
com V. Exª também. Já tive a oportunidade, inclusive, de aqui dizer que preciso ver provas para não
acreditar que V. Exª está dizendo a verdade. V. Exª é
correta quando se restringe, ao contrário de alguns
que fazem apartes ou comentários, à sua defesa,
porque não adianta tentar desqualiﬁcar a CPI, não
adianta desqualiﬁcar a indicação e a inclusão de um
outro nome, porque, como bem disse V. Exª, é uma
CPI que investiga bandido, marginal. É por isso que
bem disse V. Exª, desde o início, quando assinou a
CPI, que é uma CPI que tem de ir até o ﬁm. Se há
Ministro ou ex-Ministro da Saúde, Senador, Deputado,
empresário ou prefeito envolvidos, quem quer que
seja, é preciso apresentar à opinião pública quem
são os verdadeiros envolvidos, para que os inocentes
não estejam na generalização perversa e para que
os culpados sejam punidos. Às vezes, a pessoa diz
assim: “Fulano não está envolvido”. Vá lá ver os cheques, a discussão bancária, tudo certo! Portanto, V.
Exª está correta em estimular a CPI a trabalhar, em
dizer que é importante que a Comissão Parlamentar
de Inquérito vá até o ﬁm nas investigações, porque
está apurando bandido que está roubando dinheiro
público, como bem disse V. Exª em outros pronunciamentos e hoje também.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Está certo. Quero deixar muito claro, mais uma
vez, que fui uma das primeiras a assinar a CPI. Achoa da maior importância, mas me preocupa quando
acontece isso. Talvez, seja por isso que os bandidos
estejam querendo me envolver, tanto os bandidos Par-
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lamentares, que não são poucos, quanto os bandidos
empresários. Essa pode ser uma das situações pela
qual querem me envolver.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senadora, abusando da bondade de V. Exª e do Presidente, V. Exª
me permitiria um aparte?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Pois não, concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Quero referirme não só a V. Exª, mas ao que a Senadora Ideli me
falou sobre o Senador Sibá. Ao que eles me perguntaram, eu falei: “Eu não posso abrir nada, porque quem
fez a diligência a Cuiabá é que tem de ter a liberdade
de representar oﬁcialmente se houve dolo ou não”.
Não há problema assessorar alguém, mas, se houve
o dolo, se ele levou para tirar informações, eles têm
de escrever e mandar para o responsável pela apuração. Foi isso que falei, Senadora. V. Exª pediu para que
eu esclarecesse, e eu o estou fazendo ao vivo para a
sociedade e para os Parlamentares. Agradeço-lhe e
peço-lhe desculpas.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Agradeço a V. Exª.
Antes de conceder o aparte ao Senador Motta, já ﬁnalizando, quero dizer que apareceu agora
essa história surreal de eu ter inﬁltrado um assessor
meu na sala da CPI para ﬁcar sabendo das coisas.
Mas que coisas?! Eu não sabia que ia ser denunciada de algo, que iam falar sobre a minha pessoa.
Por que eu iria inﬁltrar ali um assessor? Houve um
telefonema – e aí eu também tenho coisa concreta para dizer – do Senador Sibá, dizendo – eu nem
estava em Cuiabá: “Senadora, estamos sem carro.
V. Exª pode nos emprestar um carro?”. Liguei para
os meus assessores – era muito cedo –, dizendo:
“Por favor, mandem um carro com motorista para
atender os Senadores. Os Senadores e os Deputados precisam de condução”. Mandei alguém lá.
Foi exatamente isso. Isso é fácil de ver. Quebrem o
meu sigilo telefônico e o do Senador Sibá! Gente,
eu já estou querendo prova concreta de tudo! As
coisas são tão malucas – desculpem-me o termo –,
tão absurdas! Se eu pedi para alguém se inﬁltrar lá,
deve haver alguma ligação! A ligação foi clara: “A
senhora pode emprestar um carro?”. “Vou providenciar.” Saí correndo. Chamei um, chamei outro, que
estava com o telefone desligado, porque ainda era
muito cedo. Enﬁm, conseguimos alguém que fosse
ao hotel para auxiliar no que fosse necessário na
condução desse veículo com essas pessoas. Ponto
ﬁnal. Isso é fácil de saber: basta que quebrem meu
sigilo telefônico! E tenho a certeza de que podem
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quebrar também o do Senador Sibá, que conversou
comigo. Foi exatamente essa a conversa.
Está virando surrealismo, alucinação, ﬁcção cientíﬁca.
Concedo o aparte ao Senador João Batista Motta.
O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – Senadora Serys, quem a conhece está estupefato durante
todo esse tempo em que assiste ao seu sofrimento,
mas quem está em casa, na poltrona, vendo-nos, está
chegando à seguinte conclusão: como o pronunciamento do Senador Flexa Ribeiro bate certinho com o seu?
O que S. Exª disse ali, V. Exª reclama da mesma coisa
aqui. S. Exª fala de um projeto de desmoralização do
Poder Legislativo. No entanto, diz que esse projeto é
do Governo de V. Exª, que é do PT, para permanecer
no poder, para tirar o foco dos verdadeiros ladrões, dos
verdadeiros bandidos, e para espalhar a lama em todos
os Parlamentares. É lógico que há bandidos e ladrões
em qualquer esfera da nossa sociedade, inclusive dentro do Congresso Nacional. Mas será que há 100, 200
Parlamentares envolvidos? Acredito que não.
Quantos inocentes poderão estar em condição
de igualdade com V. Exª, mas o projeto de fazer mal a
nossa democracia e ao nosso País está fazendo com
que incluam também alguns aliados para despistar o
interesse e o objetivo dessa gente que não tem pudor
nem respeito pelo ser humano, muito menos pelo seu
semelhante. Muito obrigado.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Muito obrigada, Senador.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª e repito aquilo
que sempre digo: o meu Estado de Mato Grosso, todos
aqueles que me elegeram e os que não votaram em
mim, tenham muita tranqüilidade, ﬁquem muito tranqüilos e em paz porque esta Senadora nunca cometeu,
não está cometendo e não cometerá nenhum ato, nenhuma ação que possa envergonhá-los. Saibam que
nasci com dignidade, entrei na política com dignidade,
posso largar a política – claro, algum dia largarei –, mas
a minha dignidade nunca será maculada.
Muito obrigada.
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Durante o discurso da Sra. Serys Slhessarenko, a Sra. Heloísa Helena, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Alvaro
Dias, suplente de Secretário.

Concedo a palavra ao Senador João Batista
Motta.
V. Exª dispõe de 15 minutos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Pela ordem, concedo a palavra à Senadora Ideli
Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero deixar registrados, acredito que em nome de todos
os que estão no plenário neste momento, os nossos
parabéns e desejar sucesso ao Senador Sérgio Zambiasi. S. Exª, na última semana, na 27ª reunião plenária
da Comissão do Mercosul, assumiu a presidência da
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.
Sabemos da importância desse evento, de o
Brasil assumir não só a presidência da Comissão – o
Presidente Lula assumiu a presidência pelos próximos
seis meses –, mas o trabalho que o Senador Zambiasi terá de desenvolver no próximo período. Inclusive,
há a perspectiva concreta de início do Parlamento do
Mercosul para o ano que vem.
No evento, foi assinado o convênio de cooperação ﬁrmado entre o Mercosul e a União Européia, no
valor de um milhão de euros, exatamente para ajudar
na implantação do Parlamento do Mercosul, que terá
sede em Montevidéu, no Uruguai.
Então, não podemos deixar de parabenizar o
nosso colega, o Senador Sérgio Zambiasi. Sei que,
quando S. Exª comparecer a esta Casa, deverá fazer o relato. Lamento que houvesse somente dois
parlamentares brasileiros presentes, Senador Motta, num evento dessa magnitude e importância: o
Senador Zambiasi e o Deputado Mauro Passos, de
Santa Catarina.
Temas importantes foram tratados. Há vários
conﬂitos bilaterais atualmente no Mercosul, como a
questão das papeleiras entre a Argentina e o Uruguai,
o caso da Bolívia com a Petrobras, a questão do Paraguai com a usina de Itaipu, mas também há uma série
de questões desenhadas, extremamente importantes,
como a criação do Banco de Fomento, a ligação Atlântico-Pacíﬁco, o programa continental voltado para as
energias renováveis, onde o Brasil tem-se destacado
na questão do biodiesel.
Portanto, quero deixar meus parabéns ao Senador Sérgio Zambiasi e desejar-lhe todo o sucesso.
Com certeza, nos próximos eventos, que não sejamos
apenas dois parlamentares brasileiros a participar das
reuniões do Mercosul.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senadora Serys.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA
SRA. SENADORA IDELI SALVATTI.

Durante o discurso da Sra. Serys Slhessarenko, o Sr. Alvaro Dias, suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pela Sra. Heloísa Helena.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– V. Exª será atendido.
Os cumprimentos da Mesa ao Senador Sérgio
Zambiasi.
Concedo a palavra ao Senador João Batista Motta, por 15 minutos.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é uma pena
que, no momento em que há um debate tão acalorado
com relação à política nacional, tenha eu a obrigação e
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o dever de reconhecer algo que acontece em um país
irmão e que poderia bem ser um exemplo para nós.
No ﬁnalzinho do ano passado, estive em Taiwan
a convite do Governo de lá. Tive a maior surpresa
da minha vida. Pisei um país de apenas 36.000km².
Meu Estado, o penúltimo em tamanho no País, tem
46.000km². Para dar um exemplo melhor ao Senador
Luiz Otávio, Taiwan possui 1/5 do tamanho do Município
de Altamira, no Pará, que possui 179.000km².
Com aproximadamente 23 milhões de habitantes
e renda média anual por cidadão taiwanês de US$14
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mil, Taiwan foi criada em 1949, ou seja, há apenas
57 anos, quando o Líder Chiang Kai-shek chegou ao
poder, fugindo da Revolução Comunista, cheﬁada por
Mao Tsé-tung.
Pisei um país quase sem violência, sem assaltos, sem seqüestros e homicídios, mas com um povo
trabalhador e muito feliz. Eles possuem o maior porto
do mundo em contêineres, localizado na cidade de
Kaohsiung.
Por que tanto sucesso em tão pouco tempo?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que o
Governo constituído em 1949 deparou-se com um
território sem recursos de qualquer natureza. Lá não
havia, como não há, petróleo, gás, ouro ou ferro. Não
havia nem mesmo terras para o cultivo de cana-deaçúcar, café, milho ou soja.
Tiveram, então, que colocar a cabeça para funcionar, pois só restava apelar e alicerçar o futuro do
país em tecnologia e em ciência.
Idealizaram e implantaram um parque cientíﬁco, Senador Marco Maciel. Entregaram esse parque
para as universidades e para os empresários. No
centro desse parque, construíram um edifício e para
lá levaram todas as repartições públicas. Chegando lá, aqueles que desejavam investir, aqueles que
tinham uma invenção para ser aperfeiçoada, foram
recebidos de tal maneira que não tinham como deixar de produzir.
Imediatamente seus projetos eram encaminhados
aos diversos setores. Não se tratava apenas de setores para licenciamentos ﬁscais ou ambientais, mas,
sobretudo, setores destinados à tecnologia voltada
para o mercado exterior.
E foram mais longe, foram em frente. Criaram
duas extensões do parque cientíﬁco: uma, ao norte,
na cidade de Shintsu; e outra, ao sul, na cidade de
Tainan, ligadas ao centro e ao porto por rodovias e
ferrovias. Foi e é assim que um pequenino país se
transformou numa grande potência econômica da
Ásia, ﬁcando hoje entre o 12º e o 15º lugares dentre
as maiores economias do planeta, sendo hoje o 3º
país em reservas cambiais de US$290 bilhões em
caixa.
Nós, brasileiros, necessitamos cada vez mais estreitar nossos laços culturais e comerciais com Taiwan.
Não somos concorrentes deles em nada. Por isso, podemos ser parceiros em tudo.
Eles praticam o budismo e não consideram Buda
como Deus, mas como um ser humano que viveu 500
anos antes de Cristo. Consideram-no também o maior
benfeitor da humanidade.
Sr. Presidente, estive numa determinada exposição em que vi coisas maravilhosas de alta tecnologia;
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vi também objetos simples, como bijuterias. Vi, por
exemplo, uma árvore feita de pedras: as pedras verdinhas representavam as folhas, as amarelas, frutas
ainda no caminho da maturação, as vermelhas, frutas
já maduras. Era uma árvore maravilhosa com trinta
centímetros mais ou menos e que custava US$5 mil.
Como aquela gente sabe transformar o nada em um
objeto de grande valor!
Mas o mais importante de tudo eu ainda não disse: tudo daquela arvorezinha vem do Brasil. Pois bem,
aquelas pedrinhas preciosas, aquela maravilha de árvore, trabalho onde se confundia tecnologia, ciência e
habilidade daquele povo. Se fossem apenas aquelas
pedrinhas, elas não representariam nada.
Mas tenho certeza de que, naquela feira, mais
de cem produtos extraídos neste País chamado Brasil
deveriam estar ali produzindo riquezas e divisas para
aquele povo que tão habilmente soube fazer sua independência ﬁnanceira.
Pena que nosso País, Sr. Presidente, vive remetendo nossas matérias-primas, como o ferro, o ouro,
a prata in natura para países grandes, enormes que
não necessitam de nossa ajuda. Pena que nosso País
esteja ainda isentando de tributos grandes empresas
na hora em que fazem suas importações. Pena que
este país não saiba copiar um exemplo maravilhoso
de trabalho, prosperidade, coragem, determinação daqueles pobres que, por não terem riquezas naturais,
souberam fazer o comércio e a indústria, souberam
aplicar a tecnologia e a ciência e possuem hoje um
país lindo, como disse, sem violência, um país feliz,
digno de seu povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – SC)
– Muito obrigado, Senador João Batista Motta.
Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Senador Marco Maciel.
V. Exª dispõe de 15 minutos.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente nobre Senador Alvaro Dias, Srªs e Srs. Senadores, a quem quero saudar na pessoa do Senador
Roberto Saturnino, ocupo a tribuna nesta tarde para
registrar o cinqüentenário de “Morte e Vida Severina”,
de João Cabral de Melo Neto.
O poema trata da pobreza na circunstância
nordestina, aliás já versado precedentemente por
José Américo de Almeida, em A bagaceira, em
1928, Rachel de Queiroz, em O Quinze, em 1930 e
Graciliano Ramos, em Vidas Secas, em 1937, todos
em prosa de ﬁcção. De alguma forma, João Cabral,
pernambucano, diplomata, poeta e crítico literário
bissexto, também já antecipara a preocupação com
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o assunto em 1953 com o poema “O rio ou relação
da viagem que fez o Capibaribe de sua nascente à
cidade do Recife, caminho percorrido pelos retirantes da seca”.
A denúncia de um povo em busca de justiça não
se limitava, segundo João Cabral, à questão social:
almeja-se, acima de tudo, segundo o autor, o essencial da condição humana; daí a sobriedade requerida
pelas profundezas da alma, na tentativa de decifrar o
enigma do homem.
A formação intelectual dele era, ao mesmo tempo, recifense e ibérica, essa marcada sobretudo pela
sua presença como diplomata na Espanha. É verdade
que seu amor estendia-se também a Portugal, e não
foi outra razão que o levou a encerrar sua vida diplomática em Portugal, como Cônsul Geral do Brasil na
cidade do Porto.
O estudioso português Antônio Saraiva, um dos
muitos especializados no estudo de sua obra, a admirava por preferir o ritmo à melodia e com as pedras
das palavras construía a arquitetura da poesia, pois
o sentimento deveria se submeter ao pensamento. O
gosto pela concretude da pintura, revelado pelo fascínio que a obra do catalão Joan Miró lhe revelara,
levou, no mesmo sentido, o crítico literário nordestino
João Alexandre Barbosa, professor da USP, a aﬁrmar
tratar-se de “uma reﬂexão acerca do equilíbrio atingido pelo pintor entre o rigor da composição e o sentido
da liberdade”.
De forma semelhante, expressou-se o professor
de literatura, igualmente poeta, Antonio Carlos Secchin, membro da Academia Brasileira de Letras, ao
sintetizar sua formação, observando que “o Nordeste
e a Espanha, diálogo entre ambos marcado pelo vetor
comum de uma condição humana deﬁnida pelos signos
da carência do menos”, conduziu a poesia cabralina a
um grande rigor e dureza.
Realmente, a poesia de João Cabral de Melo
Neto, nas suas próprias palavras, era cortante, “uma
faca só lâmina”, e áspera como as pedras que também deveriam servir de exemplo à nossa formação
intelectual e moral. Ele assim intitula dois de seus
principais livros: “A educação pela pedra” e “A escola das facas”. Por aí se vê o apego de João Cabral à concretude, nas imagens da pedra e da faca,
também tão nordestinas na paisagem e no caráter
do seu povo.
“Eu nunca acreditei em inspiração”, aﬁrmou João Cabral de Melo Neto, em entrevista
à Folha de S.Paulo, em maio de 1988. “Para
mim, arte é construção... A palavra arte está
ligada à palavra artesão. E a palavra artesão
está muito ligada a trabalho. Eu vejo uma fron-
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teira nítida entre arte e artesanato”. E concluiu:
“O poeta é um fabricante. Agora, há fabricantes que são bons e outros que são ruins. Os
partidários da inspiração dizem que uns são
inspirados e outros não”.
Por outro lado, não podemos nem devemos limitar a densa poesia de João Cabral de Melo Neto e
muito menos desconhecer a sua profunda dimensão
humana. “A palavra humanismo” – disse ele – “tem
um signiﬁcado que é difícil de responder. Entretanto,
dentro da minha concepção de humanismo, o poeta
é humanista por excelência”. Humanismo social basicamente brasileiro a partir do Nordeste.
João Cabral sabia que para a arquitetura das pedras era preciso o engenheiro ao lado do operário. Ele,
certa feita, escreveu: “A luz, o sol, o ar livre/ envolvem
o sonho do engenheiro./ O engenheiro sonha coisas
claras.../ O engenheiro pensa o mundo justo;/ mundo
que nenhum véu encobre”.
Nem sempre o migrante encontra o almejado
trabalho. Daí porque João Cabral sempre liga a imagem do engenheiro à do operário. E diz ele: “Então,
ao chegar/ não têm mais o que esperar;/ não podem
continuar,/ pois têm pela frente o mar./ Não têm onde
trabalhar/ e muito menos onde morar”.
Concedo o aparte ao nobre Senador Roberto
Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Senador Marco Maciel, agradeço a V. Exª o pronunciamento que faz nos 50 de anos de Morte e Vida Severina, lembrando e exaltando a ﬁgura de João Cabral,
um dos nossos maiores poetas, senão o maior, dos
últimos tempos. V. Exª ressalta pontos especíﬁcos da
sua obra e do seu pensamento, como essa ligação
entre o engenheiro e o operário, ambos construtores
envolvidos na mesma tarefa de construir. V. Exª também
lembra aquela asserção, aquela convicção de que a
arte é muito mais trabalho do que inspiração, contrariando a imagem popular corrente de que a inspiração
é tudo na arte e de que o trabalho é quase nada, é uma
simples complementação, quando, na verdade, o que
acontece é precisamente o contrário. É claro que há
uma centelha de inspiração – e João Cabral certamente
a tinha, e muito brilhante –, mas, sobretudo, o rigor do
trabalho, a vontade de produzir com o espírito de operário e de engenheiro, de construir uma obra artística e
poética do porte de João Cabral. Cumprimento V. Exª
e, como disse no início, agradeço a oportunidade que
nos está dando de relembrar e conhecer muitos dos
aspectos tão importantes da vida deste grande poeta
que foi João Cabral.
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O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Nobre Senador Roberto Saturnino, agradeço, muito sensibilizado,
as palavras de V. Exª. Tem razão V. Exª, quando apóia
a asserção de João Cabral, ao aﬁrmar que a arte é
sobretudo um trabalho de construção.
João Cabral era, por excelência, um antilírico,
alguém que trabalhava com os temas, talvez, áridos,
mas que entendia que esse era o caminho de uma
autêntica e genuína poesia. Era, portanto, um poeta muito exigente, inclusive com ele mesmo. Não foi
por outra razão que deixou uma obra que o coloca
entre os grandes poetas brasileiros e como um dos
maiores do século XX. Lamento que a morte o tenha
colhido antes do reconhecimento internacional que
estava prestes a obter: um Prêmio Nobel da Literatura. Ele era um dos nomes sempre lembrados e
infelizmente faleceu, sem que esse reconhecimento
lhe fosse prestado. Como sabe V. Exª, o Prêmio Nobel não é concedido post mortem. Talvez o Brasil
tenha perdido a oportunidade de ter seu primeiro
Prêmio Nobel. Certamente, teve sua obra marcada
não somente por um grande rigor poético, mas, em
contrapartida, por uma grande sensibilidade social.
Daí o fato de ele ser entendido como o poeta que
guarda uma grande completeza, se assim posso
dizer, em sua obra.
O aparte de V. Exª vem ao encontro do que estou
aﬁrmando, ao ligar a ﬁgura do engenheiro ao operário. Ele via aí, nesse paradoxo, uma união com vistas
à construção de um país menos desigual, com o qual
tanto sonhamos.
Sr. Presidente, cinqüenta anos após a publicação de “Morte e Vida Severina”, no Nordeste a situação melhorou, contudo aquém do que podia e devia.
Ainda hoje a renda média per capita do nordestino é
bem inferior à brasileira, e é menor sua expectativa de
vida. As estatísticas apontam que muitos anos serão
necessários para que a renda dos habitantes do Nordeste alcance a dos do Sudeste. Tudo isso, apesar das
potencialidades geradas pelo nosso próprio sol, que
por um lado pune, mas por outro premia, neste caso
favorecendo a produção da principal fonte de etanol,
a cana-de-açúcar. Sol que traz milhões de turistas às
praias nordestinas.
João Cabral, em Morte e Vida Severina, não
deixa, porém, morrer a esperança, fundamental que é
– reconheçamos – para que possamos já, como disse
o apóstolo Paulo, “contemplar realidades que ainda
não se vêem”, isto é, um País menos injusto e mais
homogeneamente desenvolvido capaz de exorcizar a
tentação ﬁnal dos desesperados, pois, nas palavras do
poeta: “Que diferença faria/ tomar-se a melhor saída:/
a de saltar, numa noite/ fora da ponte da vida?”. E re-
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truca João Cabral: “E não há melhor resposta/ que o
espetáculo da vida:/ vê-la desﬁar seu ﬁo,/ que também
se chama vida,/ ver a fábrica que ela mesma,/ teimosamente, se fabrica”.
Concedo um aparte ao nobre Senador Romeu
Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Presidente
Marco Maciel, como apreciador de seus discursos serenos, objetivos, feitos com a literatura escorreita que
levou V. Exª à Academia Brasileira de Letras, sinto-me
orgulhoso de estar não só no seu Partido, mas de me
considerar seu amigo, seu aﬁlhado, se assim permitir,
na questão política.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Muito obrigado, eu me sinto lisonjeado.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Mas, Senador, V. Exª está falando sobre o problema de levar
o desenvolvimento e de criar condições para que o
cidadão se sinta útil à sociedade, produzindo, tendo
serviço, trabalho, se não me engano, em conformidade com o objetivo do seu discurso. Peço permissão
a V. Exª, porque queria apresentar hoje um requerimento de louvor ao Professor Celso Lafer, ex-Ministro de Relações Exteriores, também um homem
completo na sua condição de literato, de escritor e
de homem público, que hoje faz par com V. Exª na
Academia Brasileira de Letras. Como V. Exª é o nosso
querido representante lá, gostaria de cumprimentar
o Dr. Celso Lafer por intermédio da ﬁgura maravilhosa que é V. Exª.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Eu
gostaria, Senador Marco Maciel, que V. Exª também
acrescentasse meu nome ao voto expresso pelo Senador Romeu Tuma de parabéns e cumprimentos a Celso
Lafer como novo membro da Academia Brasileira de
Letras, tão justamente escolhido.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Nobre Senador Romeu Tuma, antes de mais nada, agradeço as
generosas palavras que V. Exª proferiu a respeito do
meu pronunciamento e, de modo especial, destaco o
registro que V. Exª faz da escolha para a Academia
Brasileira de Letras do professor, ﬁlósofo, jurista e Embaixador Celso Lafer, que, aliás, é bom salientar, vai
ocupar a vaga deixada pelo grande jurista e ﬁlósofo
Miguel Reale.
E devo aproveitar a ocasião também para agradecer a manifestação do Senador Roberto Saturnino
e dizer tanto a S. Exª quanto a V. Exª, Senador Romeu
Tuma, que levarei a Celso Lafer, de forma muito eloqüente, os cumprimentos que V. Exªs apresentaram
por sua escolha para ocupar cadeira na Academia
Brasileira de Letras.
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Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, tantas
décadas vivendo como diplomata na Europa, África
e América hispânica, João Cabral de Melo Neto permaneceu, malgrado toda a dureza e rigor de seus
versos, telúrica e amorosamente brasileiro, nordestino, pernambucano e recifense. Costumava escrever
“meu Brasil”, “meu Pernambuco”, “meu Recife”. São
palavras que dizem tudo de alguém que, conquanto
exato e rigoroso, tinha uma recôndita e enorme porção de afeto.
Tive a graça de, como Governador de Pernambuco, nos idos de abril de 1980, conceder-lhe a GrãCruz da Ordem do Mérito dos Guararapes, em cuja
solenidade discursou em nome dos agraciados. Na
ocasião, aﬁrmou João Cabral, do alto dos montes
que simbolizam a vitória contra os ﬂamengos invasores:
“Não tenho dúvida de que a minha escolha para falar em nome dos grandes brasileiros a quem Vossa Excelência, hoje, outorga a
Medalha dos Guararapes, vem, não de méritos
pessoais, mas sim dessa impressão de que
um intelectual é um homem mais capaz para
lidar com idéias abstratas, de que um escritor é um homem mais articulado, de que um
poeta é um homem mais capaz de explorar
a linguagem em todas as suas dimensões:
em todo caso, mais do que o escritor que
a emprega dia-a-dia, inevitavelmente como
moeda corrente, e mais do que o homem de
idéias puras, que se acaba, às vezes, ainda
à procura de uma linguagem precisa para
suas intenções.
Sei que Vossa Excelência, que conhece
bem a poesia que venho tentando escrever,
sabe que se ela é a poesia de um anti-lírico, é também a de um anti-orador, escrita
mais para ser lida em voz baixa do que declamada, mesmo se o cenário que lhe oferecessem fosse o do nosso querido Teatro
Santa Izabel.
(...)
Relembremos esses fatos, neste dia,
neste lugar, como quem vai rezar a céu aberto: não, numa igreja, e muito menos num
cemitério.
Mauriac escreveu que os cemitérios são o
único lugar onde estava certo de não encontrar
seus mortos. Guararapes não é um cemitério.
É um Parque Nacional, aberto aos alíseos e
ao terral. E todos sabemos que a preferência
dos ventos é mais a de abrir do que a de fechar janelas.
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Guararapes não é um cemitério. Não é
um museu nem um arquivo. Guararapes aponta na direção contrária: não guarda nem tenta
reviver o que morreu. E, se relembramos que
aqui muitos morreram, não o fazemos por deleitação mórbida, mas para dizer que morreram
por alguma coisa”.
Duas vezes evocou signiﬁcativamente o Capibaribe, em O Cão Sem Plumas, de 1950, e em O Rio, já
mencionado, que recebeu o Prêmio do Quarto Centenário de São Paulo.
Avesso às exibições, Sr. Presidente, João Cabral
de Melo Neto só aceitou concorrer em uma competição sob pseudônimos, por pessoal insistência de seu
amigo Vinícius de Morais. Outros foram Willy Lewin
e Joaquim Cardozo dos tempos recifenses, Manoel
Bandeira e Carlos Drummond de Andrade dos tempos cariocas.
À sua revelia, João Cabral de Melo Neto recebeu
vários prêmios literários no Brasil, na Espanha, em
Portugal e nos Estados Unidos. Em 1968 foi eleito para
a Academia Brasileira de Letras, tomando posse no
ano seguinte, saudado por José Américo de Almeida,
em reconhecimento ao precursor do romance regional
nordestino. Em 1990, a Academia Pernambucana de
Letras também o elege, embora sua posse se realize
em ausência por motivos de saúde que o levaram ao
falecimento três anos após.
João Cabral de Melo Neto era de uma família
de escritores; era irmão do lúcido e preciso historiador Evaldo Cabral de Melo, também diplomata, e
primo do igualmente notável escritor José Antonio
Gonçalves de Melo, e de Gilberto de Melo Freyre,
nome completo do distinguido sociólogo-antropólogo brasileiro.
Sr. Presidente, jovem ainda, João Cabral de Melo
Neto disse estas primeiras palavras, que poderiam ter
sido as suas últimas: “O poema ﬁnal ninguém escreverá/ desse mundo particular de doze horas./ Em vez de
juízo ﬁnal a mim me preocupa/ o sonho ﬁnal”. Aliás, é
verdade que o homem vive muito mais dos sonhos do
que das vicissitudes do presente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Peço que
V. Exª autorize seja transcrito o discurso de João Cabral de Melo Neto proferido ao receber a Medalha do
Mérito dos Guararapes.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Marco Maciel,
o Sr. Alvaro Dias, suplente de Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Deﬁro o pedido de V. Exª e, em nome de todos
os Srs. Senadores, agradecemos a brilhante e oportuna intervenção que V. Exª acaba de fazer.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, realizou-se com
pleno êxito, no último ﬁm de semana, a reunião de cúpula
do Mercosul na cidade argentina de Córdoba, contrariando tantas previsões que, quase diariamente, eram
colocadas em nossa imprensa, na mídia brasileira em
geral. Pleno êxito em termos de reaﬁrmação, por parte
dos chefes de Estado dos países-membros do Mercosul
lá presentes, do empenho em levar avante esse projeto
de integração, que começou com os quatro países do
Cone Sul, mas já ganhou a adesão plena da Venezuela, o que é muito importante, e tem outros sócios que
participam, como a Bolívia e o Chile. Enﬁm, reaﬁrma-se
o propósito de integração e de desenvolvimento de projetos extremamente importantes, projetos de integração
física na área de transporte, especialmente na área de
energia e com o grande projeto do gasoduto, que interessa a todos os países do nosso continente.
Foi uma reunião especialmente importante porque foi a primeira a ter a participação do novo sócio, a
Venezuela, que ingressa no Mercosul como uma força
integradora muito grande, na medida em que é um país
altamente rico em energia, em petróleo, em gás, e é uma
economia em expansão, com condições de oferecer auxílio a economias menores da associação do Mercosul,
como é o caso do Paraguai e do Uruguai, que reclamam,
com justiça, que Brasil e Argentina não têm sido ainda
capazes de atender às expectativas desses países de
menor porte que ingressaram no Mercosul.
Foi uma reunião importante que teve uma dimensão que reuniões anteriores não tiveram. É que essa
reunião, além da presença dos chefes de Estado, dos
representantes oﬁciais dos governos dos países-membros, dos parlamentares que cuidaram da implementação
do Parlamento Sul-Americano – que escolheram para
presidir a Comissão de Implementação o nosso colega
ilustre, o Senador Sérgio Zambiasi, a quem todos nós
prezamos e admiramos –, essa reunião contou com a
presença de representantes da sociedade civil organizada desses países-membros, numa demonstração de
que, também por parte da população, já há consciência
da importância do Mercosul. Houve a demonstração da
vontade política de desenvolver esse projeto e levá-lo
às suas últimas conseqüências, que são não apenas
comerciais, não apenas econômicas, mas transcendem
isso: conseqüências políticas, culturais, conseqüências
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mesmo de irmanação entre os povos que têm proximidades tão grandes sob o ponto de vista histórico, sob o
ponto de vista cultural e, naturalmente, geopolíticos.
Essa reunião, Sr. Presidente, teve tudo para marcar
o êxito e a consolidação que se pode dizer deﬁnitiva desse projeto. Muito ao contrário de quase tudo o que sai na
nossa imprensa, só criticando o Mercosul, anunciando a
sua dissolução, anunciando uma crise, anunciando uma
decadência, sempre provocando a desmoralização do
projeto, com propósitos evidentes de, com a derrocada
do Mercosul, promover a entrega de todos os países à
grande potência do norte, por meio da Alca.
Esse é o projeto daqueles que querem tanto que
o Mercosul fracasse para que possa valer a Alca. Então,
usam argumentos sucessivos, mostrando que o Mercosul está-se politizando. É claro que o Mercosul tem uma
dimensão política. É evidente que tem. Trata-se de uma
transformação política do continente, normal e tradicionalmente voltado para a hegemonia do norte e submisso a
ela. Trata-se de um continente que, agora, se está conscientizando e organizando politicamente. Por conseguinte,
há uma dimensão política, pois se organiza politicamente
para enfrentar a grande pressão econômica e política que
vem do Hemisfério Norte. Portanto, é óbvio que há uma
dimensão política. Não poderia deixar de haver.
Outras críticas insistem em mostrar que há descontentamento, mas todos sabem que há um certo descontentamento – que é justo e se reconhece como tal – por
parte do Uruguai e do Paraguai, que se vêem postos à
margem do processo de negociação, que quase sempre
envolve Brasil e Argentina, as duas economias maiores, sem a consideração devida aos outros sócios, que
são igualmente importantes – igualmente importantes
– quando se encara o projeto como um todo.
Agora, com o ingresso da Venezuela, é claro
que haverá mais possibilidades e probabilidades de
se concretizarem ajudas efetivas a esses dois países
menores e de se promover até uma preferência para a
colocação de seus produtos e para o atendimento de
suas necessidades energéticas, por exemplo.
Sr. Presidente, esse propósito e essa ênfase do
Mercosul é uma nova linha política, sim, é uma linha
política que caracteriza o Governo do Presidente Lula,
dada a ênfase, a prioridade que o Presidente dá – e o
Presidente faz questão de enfatizá-lo a todo momento.
É uma das prioridades maiores do Governo do Presidente Lula o desenvolvimento da integração sul-americana, com especial atenção ao Mercosul.
Naturalmente, é uma linha política nova, mas não
prejudica, em absoluto, ao contrário também do que freqüentemente se diz por toda a nossa imprensa, que prejudicaria nossas relações tradicionais, que sempre deram
ao Brasil as oportunidades de crescimento econômico,
nossas relações tradicionais com os Estados Unidos e com
a Europa. Absolutamente! Nossas relações tanto políticas,
quanto econômicas e comerciais, tanto com os Estados
Unidos quanto com a Europa, não sofreram absolutamente
prejuízo algum. Ao contrário, só melhoraram.
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Do ponto de vista político, o Brasil hoje é reconhecido pelos grandes do Primeiro Mundo e chamado a todas
as principais reuniões. Reconhecem a importância do
Brasil exatamente em razão dessa ênfase na necessidade de uma integração mais forte com a América do
Sul. O Brasil é reconhecido como o país que mais se
empenha nisso. Por isso mesmo, as suas relações políticas melhoraram e ganharam um novo patamar, um novo
nível de consideração por parte dos países grandes do
mundo, assim como as relações comerciais.
As nossas exportações e o nosso comércio com
os Estados Unidos e com a Europa só cresceram nestes últimos anos em que o Brasil se tem empenhado
tanto na consolidação do Mercosul.
Sr. Presidente, não procedem absolutamente
as críticas, que têm o propósito de desencadear toda
uma derrocada do Mercosul e reascender o atrativo da
Alca como única salvação, como único caminho. Não
é o único caminho. Isso foi pregado durante décadas
neste País pelas lideranças que hoje ainda continuam
com seus aﬁliados a pretender prejudicar o Mercosul
e dá-lo como condenado.
Sr. Presidente, solicito que conste do meu pronunciamento uma entrevista dada ao Jornal do Brasil, na última segunda-feira, pelo grande economista
argentino Aldo Ferrer, que foi Ministro da Economia da
Argentina, uma grande ﬁgura, respeitadíssima internacionalmente. Ele falou sobre a Alca nessa matéria
que, curiosamente, é intitulada “Uma crise chamada
Mercosul”. O título é esse, mas o conteúdo da matéria
mostra justamente o contrário.
Segundo o economista Aldo Ferrer, o Mercosul
não está em crise. O economista Aldo Ferrer, ex-Ministro da Economia e um dos mais importantes especialistas em globalização do seu país, acredita que “a
entrada da Venezuela no bloco e os debates sobre os
projetos transnacionais, a exemplo do Gasoduto do Sul,
mostram a força do grupo e a capacidade de superar
problemas políticos de seus integrantes”.
“É possível”, diz Aldo Ferrer, “pensar uma política
de desenvolvimento comum a partir do encontro dos interesses de cada país.” “(...) Se as realidades políticas e
sociais são distintas, existem questões convergentes em
temas como a infra-estrutura, energia e tecnologia.”
“A chave do êxito”, diz adiante Aldo Ferrer, “é enfrentar a diversidade e o tamanho dos países e seus
níveis de desenvolvimento”. “A cooperação das nações
maiores às menores pode funcionar, mas dentro de
certo limite, pois não há recursos disponíveis como
existiram na integração européia.”
Ele chama a atenção para o fato de que os países europeus, como Alemanha, França, dispõem de
mais recursos para concederem ajuda substancial a
países como Portugal, Grécia, com nível econômico
mais baixo, para chegarem a uma condição mínima de
homogeneização em relação às condições de vida dos
outros sócios. No nosso caso, é mais difícil.
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Ninguém desconhece que há problemas a enfrentar. Mas as demonstrações sucessivas de vontade
política dos governantes e dos respectivos povos, das
sociedades civis que estavam em Córdoba representadas, era de implementar esse projeto e de superar
as diﬁculdades. Na Europa, também houve muitas diﬁculdades e hostilidades seculares que impregnavam
a memória e o espírito dos respectivos povos.
Vamos vencer essas diﬁculdades e vamos implementar o Mercosul. E vamos ampliá-lo para todos os
países da América do Sul. É uma necessidade e uma
fatalidade. Isso vai ocorrer. Mesmo países como Equador,
como Chile, que têm mais diﬁculdade porque já fecharam acordos de livre comércio, haverão de retornar ao
leito natural do seu desenvolvimento econômico, social,
cultural e político com o ingresso pleno no Mercosul e a
integração de todos os países do nosso continente.
Sr. Presidente, ao fazer essa referência sobre a
reunião de Córdoba e sobre o sucesso do Mercosul, eu
quero também ressaltar que o que não vai muito bem
é exatamente o outro lado, o lado neoliberal, o lado da
Organização Mundial do Comércio, que não avança nas
negociações da chamada Rodada de Doha, o que também está dentro da lógica, se pensarmos um pouco mais
cuidadosamente sobre os interesses e as economias
que estão a defender cada uma o seu quinhão.
É perfeitamente compreensível que países ricos
não queiram abrir setores de sua economia nos quais
são mais fracos. É claro que, no setor agrícola, nós somos mais fortes do que a Europa, a França e mesmo
os Estados Unidos. Então, os americanos não querem
abrir mão dos subsídios que dão e os franceses não
querem abrir mão da proteção que dão aos seus agricultores. Nada mais compreensível. Imaginem milhões
de agricultores franceses, sem renda e sem ocupação,
invadindo as grandes cidades e inchando Paris de todo
tipo de excluídos e marginais da economia! Esse quadro
muito ruim é evidente que os franceses e americanos
querem evitar. Nós, brasileiros, é que não o evitamos.
Foi no Governo do Sr. Fernando Collor e nos governos subseqüentes que se abriram as fronteiras e as
proteções deste País de uma forma indiscriminada, sem
nenhuma compensação, de maneira absolutamente
tola, vazia e subserviente, que levou ao desemprego
centenas de milhares de trabalhadores brasileiros e fechou grandes setores da nossa indústria. Nós abrimos
a nossa indústria, abrimos os setores onde eles são
mais fortes e nós, mais fracos e deixamos que destruíssem grandes setores. Toda a indústria de autopeças
brasileira, por exemplo, naufragou de um momento para
o outro por essas decisões impensadas e tolas que os
mais ricos e os mais fortes hoje não querem tomar em
relação à sua agricultura. Temos de entender que eles
têm suas razões fortes. É claro que temos de continuar
pressionando, porque é a defesa do nosso interesse,
mas é evidente que eles têm suas razões.
Nós é que não soubemos defender as nossas razões no início dos anos 90 e, depois, nos anos subse-
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qüentes, até que chegou o Governo do Presidente Lula,
que toma consciência disso e, então, promove uma reação
exatamente de integração com os países sul-americanos, para formar uma defesa econômica mais conﬁável
e eﬁcaz contra esse assédio das economias fortes que
destruíram grande parte da nossa indústria.
O Brasil aprendeu, ﬁnalmente, a resistir no momento
em que a população, chamada a se pronunciar, rejeitou o
neoliberalismo e vai rejeitar mais uma vez na eleição deste
ano e mostrar que não quer essa linha política de desenvolvimento, que, no fundo, não nos dá nenhuma oportunidade senão a de nos integrarmos a uma economia maior,
sempre na posição subserviente, sempre na posição de
caudatário, que é a tradição histórica do nosso País.
É muito importante ressaltar a reunião de Córdoba, o ingresso da Venezuela, a presença popular, a
presença de organizações da sociedade civil na reunião
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de cúpula, reaﬁrmando a vontade política das nações
sul-americanas em consolidar, de forma deﬁnitiva, e
reaﬁrmar sempre, cada vez mais enfaticamente, a vontade de construir o Mercosul.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer no dia de
hoje, deixando essa mensagem de absoluta conﬁança
de que estamos no rumo certo. A população brasileira vai
conﬁrmar essa decisão política e o rumo certo na eleição
próxima de outubro, e o Brasil tem um encontro marcado
com o seu destino em outros termos que não aqueles
antigos de subserviência às potências maiores.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROBERTO SATURNINO EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Paulo Octávio.
É lido o seguinte:
OF. Nº 313/2006-CN
Brasília, 24 de julho de 2006
Exmº Sr.
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Encaminho a V. Exª, em anexo, nos termos do
disposto nos arts. 142 e 143 do Regimento Comum, os
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originais de três propostas de emenda à Constituição;
quatro projetos de lei; um projeto de lei complementar
e um projeto de resolução apresentados como conclusão do Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito, criada através do Requerimento nº 3, de
2005, do Congresso Nacional, para investigar as causas e conseqüências de denúncias e atos delituosos
praticados por agentes públicos nos Correios – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª protestos de elevada estima e distinta consideração. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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PROJETO DE LEI Nº , DE 2006
(Da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito dos Correios)
Cria o Sistema Nacional de Combate à
Corrupção, a Comissão Mista Permanente
de Combate à Corrupção, a Base de Dados
de Atenção Qualiﬁcada e o Sistema Integrado de Fiscalização e Acompanhamento
de Contratos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei destina-se a criar o Sistema Nacional de Combate à Corrupção, a Comissão Mista Permanente de Combate à Corrupção e a Base de Dados
de Atenção Qualiﬁcada, com o objetivo de aprimorar a
política brasileira de prevenção e combate à corrupção,
alcançando todos os agentes envolvidos direta ou indiretamente com a administração pública nacional.
Art. 2º Fica criado o Sistema Nacional de Combate à Corrupção – SNCC, integrado pelos seguintes
órgãos:
I – Tribunal de Contas da União;
II – Ministério Público da União;
III – Conselho de Controle de Atividades Financeiras;
IV – Controladoria-Geral da União;
V – Advocacia-Geral da União;
VI – Comissão de Ética Pública;
VII – Banco Central do Brasil;
VIII – Comissão de Valores Mobiliários;
IX – Secretaria de Previdência Complementar;
X – Superintendência de Seguros Privados;
XI – Secretaria da Receita Federal;
XII – Departamento de Polícia Federal;
XIII – Departamento de Recuperação de Ativos
e Cooperação Jurídica Internacional;
XIV – Tribunais Regionais Federais;
XV – entidades não-governamentais voltadas ao
combate à corrupção.
Parágrafo único. Os Tribunais de Contas dos
Estados e dos Municípios, bem como os Ministérios
Públicos Estaduais poderão aderir ao SNCC por meio
de convênio.
Art. 3º Fica criado o Conselho Diretivo do SNCC,
que se reunirá periodicamente, ao qual cabe planejar,
elaborar e propor a política nacional de combate à corrupção, bem como incentivar a formação de entidades
de combate à corrupção no âmbito dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1º O Conselho Diretivo do SNCC será composto
por um representante indicado de cada um dos órgãos,
entidades ou grupo de órgãos ou entidades indicados
no art. 2º, totalizando quinze membros.
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§ 2º O Conselho Diretivo do SNCC reunir-se-á
pela primeira vez no prazo de sessenta dias, contados
da data de vigência desta lei, para dispor sobre sua
organização e regulamentação.
Art. 4º O Tribunal de Contas da União é organismo de coordenação da política do Sistema Nacional
de Combate à Corrupção – SNCC, cabendo-lhe:
I – a secretaria executiva do SNCC;
II – receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito
público ou privado;
III – informar, conscientizar e motivar a população
através dos diferentes meios de comunicação;
IV – solicitar à polícia judiciária a instauração de
inquérito policial para a apreciação de delito contra o
patrimônio público;
V – representar ao Ministério Público competente
para ﬁns de adoção de medidas processuais no âmbito
de suas atribuições;
VI – solicitar o concurso de órgãos e entidades da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como orientá-los e auxiliá-los na prevenção
e no combate à corrupção;
VII – desenvolver, monitorar e acompanhar a
Base de Dados de Atenção Qualiﬁcada.
Art. 5º Fica criada a Base de Dados de Atenção
Qualiﬁcada – BDAQ, a ser implementada pelo Tribunal
de Contas da União, na qualidade de órgão coordenador do SNCC, o qual estabelecerá, em conjunto com
os demais participantes do SNCC:
I – as informações necessárias à sua formação;
II – as instituições responsáveis pelo provimento
das informações referidas no inciso I;
III – a freqüência de provimento, bem como o intervalo de tempo para a sua atualização;
IV – as formalidades técnicas de acesso e registro de acesso das pessoas autorizadas a realizar
consultas à BDAQ.
§ 1º As informações disponíveis na BDAQ somente poderão ser consultadas por servidores formalmente
identiﬁcados e autorizados dos seguintes órgãos:
I – Tribunal de Contas da União;
II – Ministério Público da União;
III – Conselho de Controle de Atividades Financeiras;
IV – Controladoria-Geral da União;
V – Banco Central do Brasil;
VI – Comissão de Valores Mobiliários;
VII – Secretaria de Previdência Complementar;
VIII – Secretaria da Receita Federal;
IX – Departamento de Polícia Federal;
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X – Departamento de Recuperação de Ativos e
Cooperação Jurídica Internacional.
§ 2º Todos os acessos à BDAQ serão registrados em nome do servidor referido no § 1º, devendo
constar, no mínimo, a data e hora em que o acesso
foi realizado, o CPF ou CNPJ do consultado e as informações acessadas.
Art. 6º Fica criada, no Congresso Nacional, a Comissão Permanente Mista de Combate à Corrupção
– CMCC, a quem caberá o controle e a ﬁscalização do
Sistema Nacional de Combate à Corrupção – SNCC, na
forma a ser estabelecida em ato do Poder Legislativo.
§ 1º Integrarão a CMCC, no mínimo, um senador e um deputado de cada partido representado nas
Casas Legislativas do Congresso Nacional, com igual
número de suplentes.
§ 2º O ato a que se refere o caput deste artigo deﬁnirá a estrutura e o funcionamento da CMCC, bem como
a forma de desenvolvimento dos seus trabalhos.
Art. 7º Fica criado o Sistema Integrado de Fiscalização e Acompanhamento de Contratos – SIFAC, a
ser implementado pelo Tribunal de Contas da União,
na qualidade de órgão coordenador do SNCC, que
consistirá em uma base de dados nacional, acessível
a qualquer cidadão, projetada para fornecer resposta
às consultas em tempo real.
§ 1º Todos os contratos da administração federal
direta e indireta deverão ser registrados no Sifac, assim
como o acompanhamento de sua execução, devendo
ainda ser estimulada a celebração de convênios com
Estados e Municípios para também integrarem seu
âmbito de aplicação.
§ 2º As informações contidas no Sifac deverão ser
utilizadas para instruir a preparação e o julgamento das
licitações no seu âmbito de aplicação, orientando tanto o
cálculo das estimativas de preço como de sua eventual
inexeqüibilidade ou avaliação de proposta técnica, podendo também ser utilizadas para deﬁnição de contratos
a serem auditados pelos órgãos competentes.
§ 3º O Tribunal de Contas da União, na qualidade de órgão coordenador do SNCC, criará grupo de
trabalho destinado a desenvolver e implantar o Sifac,
bem como regulamentar seu funcionamento, no prazo
de dois anos a contar da promulgação desta lei, atendendo às seguintes diretrizes:
I – o Sifac deverá permitir a comparação entre
os valores por unidade deﬁnida de cada bem ou serviço cujo fornecimento seja contratado no âmbito de
aplicação do Sifac;
II – os dados relativos aos contratos inseridos no
âmbito de aplicação do Sifac deverão ser imediatamente
alimentados após a adjudicação do contrato, ou previamente a qualquer empenho, ordem de pagamento, ou
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alteração contratual, sob pena de responsabilização da
autoridade competente pela gestão do contrato;
III – o Sifac deverá permitir o controle da qualidade
da execução dos contratos, possibilitando a avaliação
de cada fornecedor por bem ou serviço fornecido no
âmbito de aplicação do Sifac, a ﬁm de que seja possível utilizar a avaliação de qualidade previamente
existente no julgamento de futuras licitações e na deﬁnição de contratos a serem auditados pelos órgãos
integrantes do SNCC;
IV – deverá ser estimulada a adoção de critérios
sociais na avaliação de qualidade dos fornecedores,
tais como:
a) preservação do meio ambiente;
b) desenvolvimento de atividades de estímulo e preservação culturais;
c) adoção de políticas de inclusão de
minorias e ações aﬁrmativas;
V – as informações poderão ser inseridas no
Sifac por meio de equipe especialmente destacada
para esse ﬁm ou pelos servidores responsáveis pela
gestão dos contratos, obedecendo às seguintes diretrizes, sempre que possível:
a) no julgamento dos critérios de qualidade deve-se buscar a objetividade, diminuindo a
possibilidade de variação nas avaliações;
b) as avaliações poderão ser produzidas pelos destinatários ou usuários ﬁnais dos
bens ou serviços contratados, cabendo-lhes
responder formulários estatisticamente distribuídos, preservada a conﬁdencialidade de
suas identidades;
c) o resultado das avaliações periódicas
de um determinado bem ou serviço será comunicado ao seu fornecedor, que poderá requerer
acesso aos formulários preenchidos durante
o prazo de quinze dias, nos quais igualmente
poderá formular recurso, com efeito suspensivo, que deverá ser apreciado pela autoridade
superior em até dez dias úteis;
VI – até que possua ao menos cinco avaliações
realizadas por no mínimo duas entidades contratantes
diferentes, o fornecedor terá sua avaliação de qualidade
gerada a partir de algoritmo especialmente desenvolvido para nivelá-lo na média da avaliação de qualidade
dos demais concorrentes.
§ 4º A estrutura física, lógica, humana e operacional para implantação e manutenção do Sifac será
mantida pela União.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
Ao estudar o fenômeno da corrupção no Brasil,
concluímos que uma de nossas ações mais urgentes
seria o rápido fortalecimento das instituições já existentes e atuantes na prevenção e combate à corrupção.
Entendemos, no entanto, que é preciso ir mais além,
criando todo um Sistema Nacional de Combate à Corrupção, de caráter contínuo e que envolva, além dos
órgãos e instituições governamentais, cruciais no momento inicial, também o apoio e inestimável parceria da
sociedade civil, da mídia e do setor privado. Estes, por
sua vez, são imprescindíveis no controle da corrupção,
atuando principalmente na fase preventiva, impedindo
ou reduzindo, desta forma, sua ocorrência.
Como parte do Sistema Nacional de Combate à
Corrupção, estamos propondo também a criação de
uma Comissão Permanente Mista à qual se reporte o
órgão central do Sistema, resgatando, desta forma, o
papel constitucional de suma importância e da competência exclusiva do Congresso Nacional, qual seja o de
ﬁscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os
da administração indireta (art. 49, inciso X, CF).
O Sistema Nacional de Combate à Corrupção
– SNCC, deverá ser estruturado sobre pilares de transparência, informação e controle, e deverá reconhecer,
incentivar e conferir a devida importância a valores como
integridade, liderança e responsabilidade. O acesso à
informação deverá ser facilitado e normatizado gradativamente, para que sua utilização seja feita de forma
responsável e transparente.
Como ferramenta básica deste Sistema, será necessário criar uma Base de Dados de Atenção Qualiﬁcada
– BDAQ, sistema informatizado com bancos de dados que
abriguem informações provenientes das mais diversas
fontes, as quais terão a obrigação legal de alimentá-los.
Assim, a Receita Federal, por exemplo, fornecerá as informações ﬁscais em formatação previamente determinada;
o Banco Central, de forma semelhante, com relação às
informações bancárias, alimentadas por todo o Sistema
Financeiro Nacional. De maneira idêntica proceder-se-á
com todos os demais órgãos e entidades que detenham
informações pertinentes, os quais serão paulatinamente
instados, por via de lei, a fornecer e manter atualizadas
as informações solicitadas.
Note-se que não estamos propondo aqui uma
quebra de sigilo, mas tão-somente uma centralização
de informações em um único sistema, que permitirá sua
utilização de forma segura, nos moldes do que se tem
em outros sistemas como o Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil – SISBACEN, o Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, e o Sistema Integrado de Administração
de Recursos Humanos – SIAPE.
Nestes sistemas já existentes, há normas e graus
diferenciados de acessibilidade, bem como registro dos
usuários autorizados e das informações pesquisadas,
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obrigando todos que dele fazem uso a se responsabilizar e manter sigilo quanto às informações a que têm
acesso. A segurança é, portanto, atributo essencial
do sistema.
Criado este sistema informatizado, tem-se em mãos
a ferramenta básica de prevenção e combate à corrupção, eliminando-se automaticamente a burocracia dos
processos de troca de informações entre órgãos do Governo e os conﬂitos de propriedade e responsabilidade
pela informação. A normatização do sistema deﬁnirá, ato
contínuo, o grau de acesso a ser concedido a cada órgão,
aos níveis hierárquicos ali existentes e de acordo com a
exigência de cada função. Teremos, entretanto, um órgão
operador deste sistema, que logicamente terá acesso a
todas as informações, com as mesmas condições de
segurança estabelecidas para os demais.
Deﬁnida a ferramenta básica, qual seja o sistema informatizado, há que se deﬁnir a estrutura que dele fará uso
efetivo no combate à corrupção, ou seja, o Sistema Nacional de Combate à Corrupção a que nos referimos.
Primeiramente, entendemos que o Tribunal de
Contas da União – TCU, por sua independência e vocação, constitucionalmente deﬁnida como de ﬁscalização
e controle das contas públicas, seja o órgão central do
Sistema Nacional de Combate à Corrupção, responsável por seu planejamento, coordenação e monitoramento, propondo objetivos e metas e deﬂagrando ou
orientando as ações necessárias para aperfeiçoamento
e correções do sistema, visando à sua modernização
e ao seu desenvolvimento sustentável. Neste sentido,
também o TCU será o órgão administrador da Base
de Dados de Atenção Qualiﬁcada – BDAQ.
Como tal, o TCU será o órgão com acesso pleno
a todas as informações disponíveis, delas podendo fazer uso, dentro dos limites constitucional e legalmente
estabelecidos, para efetuar as análises necessárias à
apuração e recuperação de recursos desviados, estejam eles a cargo de entidades públicas, privadas ou
mistas, importando apenas que hajam recursos públicos envolvidos e risco de prejuízo para a administração
pública. Diante disto, certamente a estrutura do TCU
deverá passar por uma revisão visando à sua adequação às novas atribuições.
Além do TCU, comporão o SNCC o Coaf e o Ministério Público, este último com atuação destacada no Sistema,
em parceria com o TCU, e acesso deﬁnido às informações
necessárias às investigações sob sua responsabilidade,
especialmente sua Câmara Temática voltada às questões
relacionadas ao Patrimônio Público e Social.
Quanto aos demais órgãos que podem atuar direta ou indiretamente no combate à corrupção, como a
Polícia Federal e a Interpol, o Banco Central do Brasil, a
Secretaria da Receita Federal – SRF, o Departamento
de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – DRCI, a Comissão de Valores Mobiliários
– CVM, a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a Secretaria de Previdência Complementar – SPC, a
Controladoria-Geral da União – CGU, a Advocacia-Geral
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da União – AGU, e a Comissão de Ética Pública, entre
outros, deverão ter sua participação no Sistema e acesso
às informações da BDAQ paulatinamente deﬁnidos.
Ainda no âmbito do Poder Legislativo estamos
sugerindo a criação de uma Comissão Permanente
Mista de Combate à Corrupção – CMCC, a ser composta por um senador e um deputado de cada partido
representado nas Casas Legislativas do Congresso
Nacional, com igual número de suplentes, todos indicados pelas lideranças partidárias. Essa Comissão
deverá ter, em sua estrutura administrativa, servidores
com a formação acadêmica adequada e a qualiﬁcação
proﬁssional necessária para atuar em estudos, pesquisas e elaboração de proposições, todos relacionados
à luta contra a corrupção no Brasil e no mundo.
Caberá à nova Comissão, especialmente, apresentar e acompanhar as proposições legislativas necessárias e pertinentes ao aperfeiçoamento do Sistema
Nacional de Combate à Corrupção, tanto surgidas no
Congresso Nacional quanto apontadas pelo TCU, que
a ela se reportará nas questões relativas ao SNCC, à
BDAQ e, de forma geral, no que diz respeito ao combate à corrupção.
Ainda propõe-se a criação de uma ferramenta adicional, batizada de Sistema Integrado de Fiscalização
e Acompanhamento de Contratos – SIFAC. Como já
aﬁrmamos anteriormente, a tônica do combate à corrupção, assim como das técnicas de boa governança
corporativa, é a busca da transparência nas contas
e contratos ﬁrmados. No que se refere à gestão do
Estado, a execução dos contratos públicos é o ponto
nevrálgico do sistema orçamentário e a principal porta
aberta à malversação dos recursos do erário.
O estado-da-arte no que tange à tecnologia de
redes já permite há anos a integração de porte nacional
de todos os dados referentes aos contratos públicos,
ao passo que a demora em sua efetiva aplicação somente diﬁculta o trabalho dos órgãos de ﬁscalização,
ao ter que buscar às cegas os casos de desvios, sem
instrumentos conﬁáveis que apontem as irregularidades potenciais.
As recentes inovações consubstanciadas no sistema do pregão eletrônico – único no mundo em seu
estágio de evolução e reﬁnamento –, o Siga e o sistema
de controle de contratos recentemente elaborado pelo
Tribunal de Contas da União apontam nessa direção e
constituem os primeiros passos no sentido de democratizar o acesso à informação e, conseqüentemente,
avançar no controle dos gastos públicos.
A proposta de criação do SIFAC – Sistema Integrado de Fiscalização e Acompanhamento de Contratos, que ora apresentamos, é grandemente inspirada
em projetos de lei recentemente apresentados pelos
Senadores Alvaro Dias e Marco Maciel, bem como em
trabalhos acadêmicos e nas audiências realizadas pela
Sub-Relatoria de Propostas de Combate à Corrupção.
O objetivo desse trabalho coletivo é apresentar importante conjunto de normas para melhorar nosso sistema
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licitatório e o controle sobre a celebração e execução
dos contratos.
Para tanto, além das deﬁnições gerais sobre o
funcionamento do sistema apresentadas no presente
projeto de lei, fez-se necessário alterar dispositivos da
Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) e da Lei do Pregão
(Lei nº 10.520/2002), o que será feito em projeto de lei à
parte, também apresentado no relatório desta CPMI.
Certamente, além da integração de dados e de
uma maior transparência dos contratos públicos, um
grande avanço que a adoção desse sistema proporcionaria é a possibilidade de adicionar um juízo de qualidade a julgamento de propostas numa licitação.
A imposição feita pela normativa brasileira de
comprar pelo menor preço freqüentemente faz com que
o administrador público compre mal. Pensando nisso,
propõe-se a criação de um novo critério de julgamento
das propostas dos licitantes, batizado de “oferta mais
vantajosa”. Esse critério, consagrado recentemente pela
normativa da União Européia e integrante há décadas
da normativa americana, permite ao órgão licitante adicionar um juízo de qualidade baseado em experiências
anteriores com aquele mesmo fornecedor.
Esse critério diferencia-se da licitação de “técnica
e preço”, uma vez que na idéia de proposta mais vantajosa está a remissão à experiência anterior, utilizável
em qualquer tipo de contrato, enquanto a “técnica e
preço” realiza seu juízo de valor sobre a capacidade
técnica do licitante no curso do processo, baseando-se
tão-somente na documentação apresentada, e, mesmo assim, somente pode ser aplicado a um rol muito
especíﬁco de contratos, quais sejam aqueles de “serviços de natureza predominantemente intelectual, em
especial na elaboração de projetos, cálculos, ﬁscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia
consultiva em geral e, em particular, para a elaboração
de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e
executivos” (art. 46 da Lei nº 8.666/93).
Assim, a gestão de qualidade por meio do Sifac
teria dois objetivos, um de auxílio ao administrador público e outro para seu controle. O administrador público poderia beneﬁciar-se dos dados do subsistema de
gestão para que instruíssem a valoração da “proposta
mais vantajosa”. No subsistema de qualidade haveria
avaliações quanto ao cumprimento dos prazos para
entrega, da qualidade da assistência técnica, da durabilidade e rendimento dos produtos, eventualmente
até mesmo certiﬁcações de qualidade ISO, e outros.
O julgamento de qualidade será realizado pelos usuários dos bens ou serviços que, amparados em consulta
estatística, responderão objetivamente a formulários
nos quais será preservada a identidade daquele que
o preencheu.
Igualmente, será possível beneﬁciar empresas
com responsabilidade social, que busquem a preservação do meio ambiente, a contratação de deﬁcientes
físicos, o apoio a programas sociais etc., fazendo com
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que sejam beneﬁciadas nas licitações em que participem, o que é impossível na atual normativa.
Tais valores constantes das bases de dados seriam multiplicados pelos pesos proporcionais conferidos
a cada item pelo administrador público, em razão de
sua importância para cada licitação especíﬁca e então
seriam somados ao critério de preço deﬁnido no subsistema de pregão eletrônico para eleger a proposta
mais vantajosa. Para as empresas novas, que ainda
não possuam avaliação no subsistema de qualidade,
será aplicado um artifício matemático que lhes atribuiria
uma oportunidade de competição, calculando-se uma
média entre os demais concorrentes enquanto a em-
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presa não atinja suas cinco primeiras avaliações, por
parte de pelo menos dois órgãos diferentes.
Para o controle da Administração Pública, o Sifac
poderia contribuir ao mostrar, por exemplo, que uma
determinada empresa mal-avaliada por outros órgãos
seguidamente recebe aditivos contratuais, prorrogações de contrato e mesmo contratos formulados sob a
modalidade de urgência, tudo vinculado a um mesmo
órgão ou esfera de gestão pública.
Diante do exposto, pedimos o apoiamento dos
nobres deputados e senadores para a aprovação desta
proposição, a qual pretende mudar o arcabouço institucional de combate à corrupção no País.
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PROJETO DE LEI Nº , DE 2006
(Da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito dos Correios)
Altera dispositivos da Lei nº 8.429, de
2 de junho de 1992, que “dispõe sobre as
sanções aplicáveis aos agentes públicos
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função
na administração pública direta, indireta ou
fundacional e dá outras providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 10, 12, 13, 17, 19 e 23 da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992, passam a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 10. ................................................
..............................................................
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XVI – celebrar ou autorizar a celebração
de contrato de publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos que não tenham caráter educativo,
informativo ou de orientação social, para ﬁm
não autorizado por lei ou com desvio de ﬁnalidade;
XVII – utilizar-se de recursos públicos
para a divulgação de publicidade que contenha:
a) nomes, símbolos, imagens ou quaisquer sinais que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos
ou que lhes associem aos atos praticados no
exercício da função e no cumprimento de seus
deveres legais;
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b) agradecimento nominal a autoridades
públicas pela realização de obras ou a prestação de serviços públicos;
c) associação do nome ou imagem de
autoridade ou servidor público a serviço público ou a programa público de caráter assistencialista;
XVIII – permitir, facilitar ou concorrer para
a concessão de benefícios de programas sociais governamentais em desacordo com os
critérios ﬁxados em lei.” (NR)
“Art. 12. ................................................
I – na hipótese do art. 9º, perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando
houver, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de dez a dezesseis anos,
pagamento de multa civil de até dez vezes o
valor do acréscimo patrimonial e proibição
de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos ﬁscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de doze anos;
II – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se
concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de
oito a doze anos, pagamento de multa civil de
até cinco vezes o valor do dano e proibição
de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos ﬁscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de oito anos;
III – na hipótese do art. 11, ressarcimento
integral do dano, se houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de
quatro a oito anos, pagamento de multa civil
de até trezentas vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos ﬁscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de quatro anos.
................................................... “ (NR)
“Art. 13. ................................................
..............................................................
§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e deverá ser apresentada
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nos três anos subseqüentes à data em que o
agente público deixar o exercício do mandato,
cargo, emprego ou função.
.................................................... “ (NR)
“Art. 17. A ação principal, que terá o rito
ordinário, será proposta pelo Ministério Público, por partido político ou pela pessoa jurídica
interessada, dentro de cento e vinte dias da
efetivação da medida cautelar, podendo esse
prazo ser prorrogado por igual período pelo
juízo competente, mediante pedido fundamentado do Ministério Público, do partido político
ou da pessoa jurídica interessada.
..............................................................
§ 4º O Ministério Público, se não intervir
no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como ﬁscal da lei, sob pena de nulidade absoluta.
................................................... “ (NR)
“Art. 19. ................................................
Pena: reclusão, de três a oito anos, e
multa.
§ 1º Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado
pelos danos materiais, morais ou à imagem
que houver provocado.
§ 2º A pena é aumentada de terça parte, se o agente se serve de anonimato ou de
nome suposto.” (NR)
“Art. 23. ................................................
I – até dezesseis anos após o término do
exercício de mandato, de cargo em comissão
ou de função de conﬁança;
II – dentro do dobro do prazo prescricional previsto em lei especíﬁca para faltas
disciplinares puníveis com demissão a bem
do serviço público, nos casos de exercício de
cargo efetivo ou emprego.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos
Correios constatou, ao longo de seus trabalhos, a necessidade de alteração de dispositivos da Lei nº 8.429,
de 2 de junho de 1992, a ﬁm de incrementar os mecanismos legais de combate aos atos de improbidade administrativa e facilitar a sua apuração e julgamento.
Por meio dos trabalhos realizados pela CPMI,
apurou-se que quantia considerável de recursos objeto
das investigações originou-se de contratos de publicidade ﬁrmados pelo Poder Público.
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É inegável que muitos desses contratos são rotineiramente ﬁrmados em contrariedade à norma constante do
art. 37, § 1º, da Constituição Federal, que estabelece: “a
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos”.
Além de serem assinados com o propósito escuso
de promoção pessoal de agentes públicos, muitos contratos são ﬁrmados em manifesto desvio de ﬁnalidade.
Outros, aparentemente, não ofendem às regras
acima citadas. Contudo, são assinados com o objetivo
de privilegiar particulares, destinatários de enormes
quantias que envolvem tais contratações, que terminam por repassá-las a outros, a exemplo dos fatos
apurados pela presente CPMI.
De modo a coibir essa prática, propomos a inserção das condutas de celebrar ou autorizar a celebração de contrato de publicidade em desacordo com
o disposto no art. 37, § 1º, da Magna Carta, para ﬁm
autorizado por lei ou com desvio de ﬁnalidade como
ato de improbidade administrativa previsto expressamente na Lei nº 8.429, de 1992.
Também sugerimos a inserção da conduta de
utilização de recursos públicos para a produção ou
difusão de publicidade que contenha nomes, símbolos, mensagens ou quaisquer sinais que caracterizem
promoção pessoal ou agradecimento pela realização
de obras e serviços públicos.
Propomos o agravamento das sanções para os
atos de improbidade administrativa para cada uma das
modalidades previstas nos arts. 9º, 10 e 11 da lei. A modiﬁcação abrange tanto o tempo de suspensão dos direitos
políticos quanto o valor a ser arbitrado a título de multa
civil e o tempo de proibição para contratação ou recepção
de benefícios ou incentivos do Poder Público.
Acreditamos que os períodos e os valores ora em
vigor aﬁguram-se desproporcionais e ineﬁcazes para a
repressão de tão repudiáveis práticas, que crescem a cada
dia e adquirem grau de complexidade cada vez maior.
Também formulamos alteração no sentido de
obrigar o agente público a atualizar e entregar a sua
declaração de bens nos três anos subseqüentes à data
em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função, de modo a intensiﬁcar
a ﬁscalização sobre esse agente e coibir a prática de
atos de improbidade administrativa nesse período.
Outra alteração proposta é a dilação do prazo para
a propositura da ação principal após a efetivação de
medida cautelar, que atualmente é de trinta dias, bem
como a inclusão dos partidos políticos como possíveis
proponentes da ação.
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Há de se observar que o prazo é extremamente
curto, se considerarmos o volume de trabalho do Ministério Público e a complexidade que as investigações
desses atos envolvem. A idéia é ampliar o prazo para
a propositura da ação principal, sem deixar de garantir à pessoa que teve bens, direitos ou valores de sua
propriedade sujeitos a medidas assecuratórias a brevidade desse procedimento cautelar.
Outra necessidade que se mostra é a alteração
da pena prevista na lei para o crime de representação
por ato de improbidade administrativa quando o autor
da denúncia sabe da inocência do denunciado.
Atualmente a pena cominada é de detenção de seis
a dez meses e multa. Há de se assinalar, contudo, que
essa conduta é equivalente ao tipo previsto no art. 339
do Código Penal, que tipiﬁca a conduta de “dar causa à
instauração de investigação policial, processo judicial,
instauração de investigação administrativa, inquérito civil
ou ação de improbidade administrativa contra alguém,
imputando-lhe crime de que o sabe inocente”, cuja pena
é de reclusão, de dois a oito anos, e multa.
Por se tratar de condutas similares e que tutelam o mesmo bem jurídico, as penas hão de ser as
mesmas, motivo pelo qual se propõe a alteração do
art. 19 da lei.
Por ﬁm, também propomos a alteração dos prazos de prescrição das ações para apuração dos atos
previstos na Lei de Improbidade Administrativa.
É de se assinalar que as autoridades policiais e
o Ministério Público se deparam com um volume de
trabalho cada vez maior a envolver o tema da lavagem
de dinheiro e crimes antecedentes correlatos.
Contudo, inúmeras restrições como o quadro
restrito de servidores tecnicamente habilitados para as
investigações e a complexidade da atividade delitiva
diﬁcultam a realização de um trabalho de qualidade que
consiga atender às demandas da sociedade.
Considerando que o prazo de cinco ainda assegura a impunidade de muitos agentes públicos que
causam prejuízos ao erário, propõe-se a dilação dos
prazos prescricionais, a ﬁm de garantir a apuração
desses atos e a efetiva punição dos culpados.
Em razão da importância e necessidade de implementação das medidas legislativas aqui constantes,
contamos com o apoio de nossos nobres pares para
a aprovação deste projeto de lei.
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PROJETO DE LEI Nº , DE 2006
(Da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito dos Correios)
Altera dispositivos da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, que regulamenta o art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública, para reduzir a discricionariedade nos processos licitatórios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 7º ..................................................
..............................................................
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§ 1º A execução de cada etapa será
obrigatoriamente precedida da conclusão e
aprovação, pela autoridade competente, dos
trabalhos relativos às etapas anteriores, à
exceção do projeto executivo, o qual poderá
ser desenvolvido concomitantemente com a
execução das obras e serviços, desde que
também autorizado pela Administração, observado o disposto no inciso V do § 2º.
§ 2º .......................................................
..............................................................
V – houver projeto executivo aprovado
pela autoridade competente e disponível para
exame dos interessados em licitatório, quando
se tratar de obra ou serviço de grande vulto.
............................................................ ”
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“Art. 74-A. É vedado o acompanhamento
ou ﬁscalização da execução de contrato bem
como o recebimento de seu objeto, ainda que
provisório, por representante que tenha tomado
parte do processo de licitação correspondente,
em qualquer de suas etapas.”
“Art. 87. ................................................
..............................................................
§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV
deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, bem como do Tribunal de Contas da União,
do Estado ou do Município, conforme o caso,
facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida
após 2 (dois) anos de sua aplicação.”(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Segundo a Lei nº 8.666/93, as obras serão licitadas
quando já houver projeto básico aprovado e disponível
para exame pelos interessados. A própria lei deﬁne projeto básico como o conjunto de elementos necessários
e suﬁcientes, com nível de precisão adequado, para
caracterizar a obra objeto da licitação, elaborado com
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares,
os quais assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento,
e que possibilite a avaliação do custo da obra e a deﬁnição dos métodos e do prazo de execução.
Os dispositivos deixam claro que o projeto básico da
obra não é uma exigência formal, mas uma imposição da
própria sistemática de licitação e contratação, pois é ele
que retrata a necessidade da administração, e é a partir
dos dados dele constantes que serão dimensionados os
recursos necessários – materiais, equipamentos, serviços,
mão de obra etc., bem como estabelecidos os prazos e
preços. Assim, o projeto básico é o parâmetro da aferição
da necessidade, da dimensão e do custo da obra.
Nesse sentido é fácil perceber que quaisquer
falhas existentes no projeto básico conduzem a uma
desvinculação das reais necessidades da administração. Por isso, segundo o Tribunal de Contas da União,
muitas irregularidades têm sido veriﬁcadas em virtude
de projeto básico inepto, ocasionando perdas ﬁnanceiras e sociais com os atrasos na execução das obras.
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Assim, um projeto básico baseado em levantamento
desatualizado conduzirá a uma obra que não atenda às
exigências atuais da administração; com especiﬁcações
excessivamente genéricas, conduzirá a um orçamento
com estimativas de quantitativos de materiais, equipamentos e recursos humanos pouco acuradas e diﬁcilmente
coincidentes com as efetivas necessidades; pouco detalhado ou aprofundado, provocará alterações na etapa de
execução, o que pode alterar signiﬁcativamente as estimativas do prazo e custos inicialmente estabelecidos.
Um projeto básico mal elaborado, nem sempre de
boa-fé, resulta em um inadequado orçamento da obra
e, por conseqüência, em licitação e contrato dissonante
da realidade. Tal situação possibilita e, muitas vezes,
impõe, posteriores alterações contratuais, em regra,
em prejuízo da Administração e da sociedade.
O projeto executivo, por conter detalhadamente
todas as especiﬁcações de serviços, materiais e processos construtivos, pode reduzir signiﬁcativamente a
ocorrência desses problemas, sobretudo em obras de
grande vulto, cujo valor já foi deﬁnido na própria lei.
Em face do detalhamento a elaboração de um
projeto executivo é mais onerosa e mais demorada
que a de um projeto básico, mas para obras de maior
vulto tais ônus podem ser relevados.
Objetivando reduzir a ocorrência desses problemas sugerimos que seja exigida, para a licitação de
obras de grande vulto, a aprovação anterior do projeto
executivo, em lugar do projeto básico.
Além disso, há de se convir que a lei foi muito permissiva ao não restringir a participação, na execução
dos contratos, de agentes públicos que já atuaram no
respectivo processo licitatório. O excesso de discricionariedade é ﬂagrante, haja vista que o mesmo servidor
pode atuar em todo o processo, desde a elaboração
do edital até a ﬁscalização da execução do contrato e
recebimento do objeto. Com isto, abre-se espaço para
o surgimento da improbidade nas licitações.
Por ﬁm, é também de se estranhar que a lei não
tenha previsto a possibilidade de as cortes de contas,
que efetuam a ﬁscalização e controle dos processos
licitatórios, declararem a inidoneidade, para licitar ou
contratar com a Administração Pública, daqueles que
não executam, total ou parcialmente, os contratos ﬁrmados. A nosso ver, o órgão ﬁscalizador deve ter à sua
disposição instrumentos de punição, até mesmo porque,
a continuar como hoje previsto, o poder de declarar a
inidoneidade encontra-se apenas na competência do
agente político do Poder Executivo a que o contrato
está vinculado e, como sabemos, o controle é tão mais
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eﬁciente quantos forem os envolvidos em sua aplicação.
Assim, para reduzir a discricionariedade dos referidos
agentes com relação aos processos de licitação e contratação na Administração Pública, sugerimos também
modiﬁcação do parágrafo terceiro do art. 87 da Lei de
Licitações e Contratos Administrativos.
Isto posto, submetemos a presente proposição à
apreciação dos nobres parlamentares, certos de que

73

Julho de 2006

sua aprovação contribuirá em muito para a promoção
dos valores éticos e democráticos em nosso País.
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PROJETO DE LEI Nº , DE 2006
(Da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito dos Correios)
Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, que regulamenta o
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Capítulo I da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescido da seguinte
Seção IV-A:
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“Seção IV-A
Dos Serviços de Publicidade
Art. 13-A. As licitações para a prestação
de serviços de publicidade deverão ser precedidas da elaboração e aprovação de brieﬁng.
§ 1º O brieﬁng consiste num resumo informativo, padronizado e preliminar ao planejamento e à criação publicitária, e deverá conter,
de forma precisa, completa, clara e objetiva,
todas as informações que a administração deve
fornecer às empresas licitantes para orientar
seu trabalho.
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§ 2º As propostas técnicas deverão ter
embalagens, formatos de leiautes e pranchas
padronizados.
§ 3º É vedada a aposição, nas peças
das propostas técnicas, de qualquer sinal ou
marca que possa permitir a identiﬁcação do
licitante.
§ 4º O material referente ao portifólio
deverá ser entregue em invólucro à parte,
padronizado e sem identiﬁcação na parte
externa.
§ 5º A aposição de qualquer sinal ou
marca no invólucro do portifólio ou nas embalagens e peças da proposta técnica que
permitam a identiﬁcação da empresa licitante
implicarão sua imediata desclassiﬁcação do
processo licitatório.
Art. 13-B. Cada membro da Comissão
de Licitação atribuirá notas às propostas técnicas em todos os quesitos analisados, em
caráter irrevogável, sem a possibilidade de
identiﬁcação das empresas licitantes e sem
o conhecimento das notas atribuídas pelos
demais membros.
§ 1º Serão desprezadas as notas que,
na apuração final, distanciarem-se em trinta ou mais pontos percentuais da média
de todas as notas atribuídas ao mesmo
quesito.
§ 2º Os portifólios serão julgados à parte, antes do julgamento das propostas técnicas.
§ 3º Os membros da Comissão de Licitação deverão ter formação ou qualiﬁcação
proﬁssional adequada para o julgamento das
campanhas publicitárias.
Art. 13-C. A execução dos contratos de
publicidade deverá ser acompanhada para garantir a vinculação entre a proposta técnica vencedora e o trabalho publicitário executado.
§ 1º As agências de publicidade contratadas deverão anexar, nas faturas de produção, três orçamentos de fornecedores précadastrados.
§ 2º Os pagamentos a fornecedores, pela
agência contratada, deverão ser feitos exclusivamente por transferência bancária direta ou
por cheque nominal, cruzado, com indicação
expressa de destino somente para depósito
em conta corrente do favorecido.
§ 3º Os faturamentos de veiculação
apresentados ao órgão ou entidade contratante deverão ser acompanhados do fatura-
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mento do veículo, de sua tabela de preços,
da descrição dos descontos negociados dos
pedidos de inserção correspondentes, bem
como de relatório de checagem de veiculação, a cargo de empresa independente,
onde houver.
§ 4º As agências contratadas deverão
manter acervo comprobatório do trabalho
realizado e das peças publicitárias produzidas.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Em 2005, as denúncias de um complexo esquema de corrupção, alimentado por práticas ilegais de
agências de publicidade, colocaram sob suspeita os
processos licitatórios para contratação deste tipo de
serviço, gerando desconforto para todo o setor publicitário.
Assim, na busca de soluções que reduzam a
subjetividade e a discricionariedade que tanto diﬁcultam o controle destes processos, solicitamos
contribuições dos proﬁssionais da área e agentes
públicos atuantes em licitações, para elaborar uma
proposta que pudesse atender os interesses da administração pública sem prejuízo da qualidade dos
serviços prestados.
Desta forma, adequando proposta da Associação
Brasileira de Agências de Publicidade – ABAP, aos ditames do direito administrativo, elaboramos o presente
projeto de lei, que visa especiﬁcar, na Lei de Licitações
e Contratos Administrativos, normas para licitação e
contratação de serviços de publicidade.
Com isto, pretendemos dotar o serviço público
de recursos técnicos e jurídicos capazes de reduzir ao
mínimo as possibilidades de cometimento de ilícitos e
de uma relação promíscua, devido às grandes somas
de dinheiro envolvidas, entre a administração pública
e a área publicitária em nosso País.
Isto posto, submetemos a presente proposição à apreciação dos nobres parlamentares, certos
de que sua aprovação contribuirá em muito para a
promoção dos valores éticos e democráticos em
nosso País.
Sala das Sessões,
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº , DE 2006
(Da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito dos Correios)
Acrescenta a Seção IV ao Capítulo IV
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, que estabelece normas de ﬁnanças
públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Capítulo IV da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com o acréscimo da seguinte Seção IV, artigo 24-A:
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receita corrente líquida veriﬁcada no exercício anterior:
I – 0,2% (dois décimos por cento) no
âmbito da União;
II – 0,5% (cinco décimos por cento) no
âmbito dos Estados;
III – 1,0% (um por cento) no âmbito dos
Municípios.
Parágrafo único. Não estão sujeitas aos
limites percentuais estabelecidos neste artigo as despesas com publicidade legalmente
obrigatória ou necessária à validade de atos
administrativos.”

“Seção IV
Das Despesas com Publicidade

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

Art. 24-A. É vedada a realização de despesas com publicidade governamental que
se destinem a quaisquer outros ﬁns que não
a educação, informação e orientação social,
limitadas estas, durante o exercício ﬁscal, aos
seguintes percentuais máximos da respectiva

Justiﬁcação
É sabido, após os trabalhos de investigação da
CPMI dos Correios, que a maior parte dos recursos
públicos desviados são provenientes de verbas de publicidade. Isso denota uma evidente migração do foco
da corrupção das licitações de obras públicas, quando
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surgiram escândalos como o do Tribunal Regional de
São Paulo – TRT-SP, para as licitações de campanhas
publicitárias, cujo controle é certamente mais difícil devido à grande parcela de subjetividade envolvida.
Diante disto, resta-nos impor limites legais que
impeçam ou, no mínimo, diﬁcultem os abusos desta
natureza. Para tanto, apresentamos o presente projeto
de lei complementar, que visa a regular disposições já
contidas no art. 37 da Constituição Federal, utilizandose porém da mesma premissa utilizada para criação
da Lei de Responsabilidade Fiscal, baseada no art.
163, I, da Carta Magna.
Em vista deste cenário, e de posse da informação de que as despesas de publicidade da União,
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só no ano de 2004, giraram em torno de R$1 bilhão
(um bilhão de reais), optamos por estabelecer limites
plenamente capazes de atender as necessidades de
campanhas educacionais, de informação e de orientação social necessárias à população, diferenciados nas
três esferas de governo. Cuidamos, ainda, de excluir
do limite estabelecido a publicidade de caráter obrigatório, seja por imposição legal ou para a validade de
atos administrativos.
Isto posto, submetemos a presente proposição à
apreciação dos nobres parlamentares, certos de que
sua aprovação contribuirá em muito para a promoção
dos valores éticos e democráticos em nosso País.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº , DE 2006
(Da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito dos Correios)
Altera e acrescenta artigos ao Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
instituindo normas especiais para o funcionamento das Comissões Parlamentares
de Inquérito.
A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º O art. 41 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 41. ................................................
..............................................................
VI – indicar Relatores e Sub-Relatores,
submetendo seus nomes à aprovação do Ple-
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nário, e distribuir-lhes matéria sujeita a parecer;
X – submeter a votos as questões sujeitas à deliberação da Comissão, respeitada a
ordem de apresentação dos requerimentos,
bem como o requerimento de urgência apresentado pelo Relator, e proclamar o resultado
da votação;
..............................................................
XXIII – ...
Parágrafo único. O presidente não poderá funcionar como relator ou relator substituto, mas terá voto nas deliberações da Comissão.
XXIV – cumprir e fazer cumprir as deliberações da Comissão;
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XXV – estabelecer condições especiais
para acesso de parlamentares ou de qualquer
outra pessoa a documentos de caráter sigiloso,
sempre que considere tal medida indispensável
ao bom andamento dos trabalhos, mediante
comunicação à Comissão;
XXVI – conhecer as informações, requerimentos e denúncias que receber, mesmo
que anônimas, delas dando ciência à Comissão, indicando as providências que entender
cabíveis.” (NR)
Art. 2º O Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:
“Art. 41-A. Ao Relator de Comissão Parlamentar de Inquérito compete, além do que
lhe for atribuído neste Regimento ou no Regulamento das Comissões, a condução do
inquérito, devendo:
I – comandar a Assessoria Técnica designada para apoio aos trabalhos da Comissão;
II – designar o Gerente da Assessoria
Técnica;
III – indicar os servidores que serão requisitados, na conformidade do que dispõe o
inciso I do art. 36;
IV – requerer ao Presidente que submeta à deliberação do Plenário da Comissão a
prática de quaisquer dos atos previstos inciso
II do art. 36;
VI – conduzir a realização das diligências
e sindicâncias que tenham sido aprovadas pelo
Plenário da Comissão, com a participação dos
membros que este indicar;
VII – requerer ao Presidente o regime de
urgência na tramitação de matérias, quando
considerar tal medida indispensável para o
bom andamento dos trabalhos;
VIII – requerer ao Presidente que submeta à deliberação do Plenário o sigilo para
oitiva de depoente, testemunha ou investigado,
quando considerar tal medida indispensável
para o bom andamento dos trabalhos;
IX – distribuir aos de mais membros da
Comissão as Notas e Estudos produzidos pela
Assessoria Técnica;
X – informar ao Plenário da Comissão, a
cada mês, o andamento das investigações;
XI – estabelecer horário para que a Assessoria Técnica atenda aos pedidos de esclarecimento dos de mais membros da Comissão;
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XII – requisitar ao Banco Central do Brasil que informe, com base no cadastro geral
de correntistas instituído pelo art. 3º da Lei nº
10.701, de 9 de julho de 2003, as contas bancárias existentes em nome das pessoas cuja
transferência de sigilo tenha sido aprovada
pela Comissão.
Art. 41-B. Mediante manifestação de um
terço de seus membros, o Plenário da Comissão Parlamentar de Inquérito poderá:
I – ﬁxar prazo para o cumprimento de diligências, a realização de oitivas ou a adoção
de outras providências, após transcorridas dez
sessões da aprovação correspondente nos
termos regimentais;
II – requerer ao Presidente que submeta
a deliberação a prática de quaisquer dos atos
previstos inciso II do art. 36.” (NR)
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data
da sua publicação.
Justiﬁcação
O presente projeto de resolução tem por objetivo
alterar e incluir, no texto do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, normas relativas ao funcionamento
das Comissões Parlamentares de Inquérito.
Tal iniciativa tem fundamento na observação dos
trabalhos de inúmeras CPI’s na Câmara dos Deputados,
desde sua criação até a elaboração do relatório ﬁnal,
e visa dotar as Comissões desta natureza de meios
para agilizar e simpliﬁcar seus trabalhos.
Ocorre que, além da falta de estrutura administrativa observada, também a ausência de normas objetivas e especíﬁcas sobre determinados procedimentos
atrasa e diﬁculta a ação do órgão, bem como a tomada
de decisão de seus membros.
Diante disto entendemos que, com a aprovação
das normas ora sugeridas, certamente tornar-se-á mais
ágil e precisa a atuação das Comissões Parlamentares
de Inquérito que vierem a ser constituídas.
Estas as razões que nos motivaram a elaborar
o presente projeto de resolução, para cuja aprovação
contamos com o necessário apoiamento de nossos
nobres Pares nesta Casa do Poder Legislativo.
Sala das Sessões,
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº , DE 2006
(Da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito dos Correios)
Altera o texto do art. 37 da Constituição
Federal para limitar o número de cargos em
comissão de livre nomeação e exoneração,
no âmbito do Poder Executivo, nas três esferas de governo.
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O art. 37 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 37. ................................................
..............................................................
V – As funções de conﬁança e os cargos em comissão, ressalvado o disposto nos
§§ 13 e 14 deste artigo, serão exercidos ex-
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clusivamente por servidores de carreira, ocupantes de cargo ou emprego permanente do
respectivo órgão ou entidade, e destinam-se
apenas às atribuições de direção, cheﬁa e assessoramento.
..............................................................
§ 13. Será permitida a ocupação de cargos em comissão por pessoas sem vínculo
efetivo com o órgão ou entidade, desde que
atendidas as seguintes condições:
I – o cargo em comissão seja integrante
de um dos dois primeiros escalões de Ministérios, órgãos diretamente subordinados à
Presidência da República ou entidades, ou de
suas assessorias imediatas;
II – a formação acadêmica e a qualiﬁcação proﬁssional do ocupante sejam compatíveis com as atribuições do cargo em comissão
ocupado.
§ 14. Os cargos em comissão e as funções de conﬁança serão limitados, no âmbito
do Poder Executivo da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas administrações indiretas, a três por
cento do número total de cargos e empregos
permanentes existentes no Poder Executivo e
na administração indireta do respectivo ente
da federação.
................................................... .“ (NR)
Art. 2º O Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas administrações indiretas, deverão adequar o número de cargos em comissão e funções de conﬁança
atualmente existentes em seus quadros aos critérios
estabelecidos nesta emenda constitucional no período
de dois anos, contados da data de sua promulgação,
reduzindo o excedente em:
I – cinqüenta por cento no primeiro ano;
II – cinqüenta por cento no segundo ano.
Art. 3º Serão automaticamente extintos, ao ﬁnal dos períodos estabelecidos nos incisos I e II do
art. 2º, os cargos em comissão e funções de conﬁança excedentes ao limite previsto no caput do
mesmo artigo.
Art. 4º Esta emenda constitucional entra em vigor
na data de sua promulgação.
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Justiﬁcação
A presente proposta de emenda à Constituição
objetiva reduzir o número de cargos em comissão e
funções de conﬁança existentes no âmbito do Poder
Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios ao limite de três por cento dos cargos
e empregos permanentes existentes no mesmo Poder
do respectivo ente da federação, consideradas suas
administrações direta e indireta.
A medida mostra-se necessária, em parte, por
seu impacto moralizador, tendo em vista que o número
excessivo de cargos em comissão e funções de conﬁança hoje existentes na administração pública brasileira
é fator de verdadeira apropriação da administração
como se patrimônio do governo fosse.
A administração pública, assim como seus cargos
e funções, é patrimônio do Estado, e não deve, portanto, ser colocada à mercê dos ímpetos nepotistas e
clientelistas do governo, sob pena de criar-se ambiente
mais que propício para a proliferação da corrupção.
Ao contrário, é necessário investir na proﬁssionalização dos servidores públicos, inclusive para a ocupação dos cargos em comissão em todos os níveis da
administração, para permitir que a máquina do Estado
esteja em constante funcionamento, com qualidade
técnica sempre crescente.
A medida coaduna-se com os esforços de redução do nepotismo em todo o serviço público. Entretanto, percebemos que são necessárias regras
especíﬁcas para o Poder Executivo, não só porque
a maioria dos cargos em comissão e funções de
conﬁança ali se encontra, mas principalmente porque sua estrutura é inﬁnitamente maior que as dos
demais Poderes, tornando extremamente difícil o
controle e a ﬁscalização da proliferação dos cargos
e funções desta natureza, especialmente em sua
administração indireta.
Estas as razões que nos levaram a apresentar a
presente proposta de emenda à Constituição, para cuja
aprovação solicitamos apoio de nossos nobres Pares
nas duas Casas do Congresso Nacional.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº
, DE 2006
(Da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito dos Correios)
Altera a redação do art. 50 da Constituição Federal para permitir a convocação de
titulares de entidades da administração indireta da União para prestar informações.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O caput do art. 50 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 50. A Câmara dos Deputados e o
Senado Federal, bem como qualquer de suas
Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente
subordinados à Presidência da República ou
de entidades da administração pública federal
indireta, como autarquias, inclusive as em regime especial, fundações públicas, empresas
públicas e sociedades de economia mista, para
prestarem, pessoalmente, informações sobre
assunto previamente determinado, importan-
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do crime de responsabilidade a ausência sem
justiﬁcação adequada.
..............................................................
Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor
na data de sua promulgação.
Justiﬁcação
A presente proposta de emenda à Constituição
objetiva permitir que a Câmara dos Deputados e o
Senado Federal, bem como qualquer de suas Comissões, possam convocar os dirigentes de entidades da
administração indireta para prestar informações.
De acordo com o texto original, poderiam ser
convocados apenas os Ministros de Estado e titulares
de órgãos diretamente subordinados à Presidência
da República. Isto, porém, não faz sentido, haja vista
a distância por vezes existente entre a especiﬁcidade
das informações solicitadas pelo Poder Legislativo e
aquelas de conhecimento direto do Ministro de Estado com relação à administração, por exemplo, de uma
empresa pública vinculada à sua Pasta.
Além disso, se como dispõe o art. 49, X, da Constituição Federal, compete exclusivamente ao Congresso Nacional ﬁscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
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incluídos os da administração indireta, é de se esperar
que qualquer dirigente de órgão ou entidade da administração direta e indireta possa ser convocado pelo
Poder Legislativo para prestar informações relativas à
entidade sob sua administração.
Ademais, como diz o ditado popular, “quem pode
mais pode menos”. Portanto, o legislador constitucional
certamente não teve o intuito de restringir, mas tãosomente de simpliﬁcar o acesso às informações. Não
obstante, com o crescimento da máquina administrativa e com a necessidade cada vez maior de controle
e ﬁscalização, especialmente sobre as entidades da
administração indireta, faz-se mister seja alterada a
Constituição para facilitar o acesso dos representan-
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tes do povo às informações relativas à administração
pública brasileira.
Estas as razões que nos levaram a apresentar a
presente proposta de emenda à Constituição, para cuja
aprovação solicitamos apoio de nossos nobres Pares
nas duas Casas do Congresso Nacional.

102

Julho de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2006

Quarta-feira 26 25121

JULHO 2006
25122

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

103

Julho de 2006

104

Julho de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2006

Quarta-feira 26 25123

JULHO 2006
25124

Quarta-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº
, DE 2006
(Da Comissão Permanente Mista
de Inquérito dos Correios)
Altera a Constituição Federal para deﬁnir a aplicabilidade da lei que regula os
atos de improbidade administrativa a que
se refere o § 4º do art. 37.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60, § 3º, da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º O art. 37 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 37. ................................................
..............................................................
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário, na forma e gradação previstas em lei,
sem prejuízo da ação penal e do processo por
crime de responsabilidade, quando cabíveis,
sendo imputável:
I – o agente público de qualquer espécie,
nível ou hierarquia, seja ele agente político,
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servidor público ou particular em colaboração
com o poder público;
II – todo aquele que, mesmo não sendo
agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneﬁcie
sob qualquer forma, direta ou indireta.
..................................................... “(NR)
Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor
na data de sua publicação.
Justiﬁcação
Embora nosso entendimento seja de que não há
dúvidas quanto à aplicabilidade da lei de improbidade
administrativa a todos os agentes públicos, inclusive
os agentes políticos, têm surgido controvérsias com
relação à matéria, tendo sido inclusive encaminhada
Reclamação ao Supremo Tribunal Federal para evitar
sua aplicação a todos aqueles que estão sujeitos ao
processo por crime de responsabilidade.
Ao analisar a questão, do ponto de vista constitucional, não vislumbramos qualquer vestígio indicativo de que a aplicação de um dos processos elimine a
possibilidade de responsabilização no outro.
Porém, surgida a controvérsia, nada mais nos resta a fazer senão, em nome da probidade na administração pública brasileira, apresentar proposta de emenda
à Constituição que venha a sanar a dúvida, tomando o
texto do § 4º do art. 37 explícito o suﬁciente.
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Ademais, a previsão de punições pelo desvio de
recursos públicos, sempre estabelecida com base em
critérios de justiça, só irá alcançar os agentes públicos
corruptos, nenhuma preocupação representando para
aqueles que velam pela probidade no serviço público.
Estas as razões que nos levaram a apresentar
a presente proposta de emenda à Constituição, para
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cuja aprovação solicitamos o apoio de nossos ilustres
Pares nas duas Casas do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, de de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Com referência ao expediente lido, informo que, ontem, foram lidos cinco projetos de lei e
duas propostas de emenda à Constituição, que tramitaram no Senado, todos de autoria da CPMI dos
Correios.
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Tenho a honra de conceder a palavra ao próximo
orador inscrito, Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Alvaro Dias, agradeço a V. Exª por ter me concedido
seu tempo.
Sr. Presidente Renan Calheiros, tenho aqui
uma revolta de foro íntimo, porque tenho pelo Senador José Sarney uma admiração ﬁlial, se assim
me permitir o Senador, não apenas pelo que S. Exª
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representou na minha vida proﬁssional, quando me
designou Superintendente da Polícia Federal em
São Paulo e Diretor-Geral da Polícia Federal, sempre
me apoiando na luta contra o crime, na luta contra
a corrupção, como em vários fatos que, graças a
Deus, me trouxeram a esta Casa. Então, hoje, sinto
uma revolta pela traição que vem sofrendo o Presidente Sarney.
Ainda hoje, com o auxílio do Carreiro, ﬁzemos
uma proposta de controle do grampo telefônico, pela
promiscuidade que se instalou. O Senador José Sarney e sua ﬁlha Roseana estão sendo vítimas de uma
perseguição que não se pode admitir dentro de uma
estrutura de governo. Quem leu a coluna de hoje do
jornalista Sérgio Costa, vê no ﬁnal o “big brother” da
apreciação pelos grampos telefônicos que qualquer
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um pode fazê-lo. E o Presidente Sarney está sendo
vítima disso. É revoltante.
Eu, por exemplo, teria de ter um raio sobre a minha cabeça, Presidente Sarney, se desse uma palavra
contrária a V. Exª por tudo o que fez por mim. Então, ver
aqueles que foram protegidos, apadrinhados, seguindo
uma linha de honradez pela sua direção, traírem-no é
uma coisa inaceitável.
Já ﬁz duas representações à Polícia Federal. Ainda hoje, com a ajuda do Dr. Carreiro, mandamos uma
ﬁta enviada pela Roseana de tentativa de desmoralizar
a ﬁgura de S. Exª e do Presidente José Sarney.
Então, venho à tribuna para que isso não prossiga. Fiz apelo ao Paulo Lacerda, provavelmente o
Superintendente da Polícia Federal virá aqui conversar conosco, pois é inadmissível que isso aconteça
contra qualquer homem público, Senador Alvaro Dias,
Senadora Heloísa Helena, ainda mais com o Presidente Sarney.
Então, acredito que a nossa luta será vencedora,
Presidente. Sei que a Roseana será vencedora, mesmo
com todos os obstáculos que tenham sido colocados
no seu caminho, pela dignidade com que sempre se
conduziu na sua tarefa de administrar o Estado e o
seu comportamento nesta Casa.
Sr. Presidente, receba aqui o meu apoio e a certeza de que sairei ﬁel dessa luta contra a indignidade
de comportamento de algumas pessoas.
O Sr. Alvaro Dais (PSDB – PR) – V. Exª me permite um aparte, Senador?
O Sr. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Concedo um
aparte a V. Exª.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Romeu Tuma, também quero manifestar a minha solidariedade ao Presidente Sarney e repudiar essa prática reacionária, retrógrada, que remonta a épocas a
que não gostaríamos de retornar, a momentos tristes,
melancólicos da vida nacional. Essa tentativa de bisbilhotar a vida alheia afronta a Constituição do País e
agride, sobretudo, a sociedade brasileira. Nesse caso,
trata-se do Presidente Sarney, uma ﬁgura ilustre, de
conceito nacional, mas há pessoas mais humildes que
também são alcançadas por esse método fascista de
invadir a privacidade alheia. A nossa condenação, da
forma mais veemente, e a nossa solidariedade ao
Presidente Sarney.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.
O Presidente Sarney teve um papel importantíssimo na redemocratização do País. Em um momento
difícil, governou este País e conseguiu trazê-lo aos
dias de hoje.
Concedo um aparte a V. Exª, Sr. Presidente.
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O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Senador
Tuma, tenho apenas de agradecer a V. Exª mais uma
vez a maneira tão correta com que V. Exª, ao longo da
vida, tem me tratado.
A gratidão é a memória do coração. No meu coração, essa memória permanece intacta e, cada vez
mais, reconhecida a V. Exª. Os assuntos sobre os quais
V. Exª trata neste momento me estimulam a falar. Espero que, depois, o Presidente me conceda a palavra
para fazê-lo. Mas o que desejo expressar para ﬁcar
nos Anais é, sem dúvida, a grande e profunda gratidão
que tenho por V. Exª.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – V. Exª será
sempre o meu guia, Presidente Sarney. O que eu falar
a seu respeito será sempre pouco em relação àquilo
que V. Exª representou na minha vida.
Senadora Heloísa Helena, sobre o problema da
segurança, tenho um discurso a respeito – peço ao
Presidente que o dê como lido –, em razão das propostas que estão surgindo dos candidatos a Presidente e do conﬂito à idéia de se fazer um acordo e não
se discutir segurança, o que seria um absurdo. Estou
vendo que alguns Colegas estão procurando encontrar um caminho.
Senadora Heloísa Helena, conversei com V. Exª
e já mandei preparar uma proposta, porque V. Exª foi
simpática em tentar me apoiar. Há um dispositivo na Lei
de Execução Penal, que trata das penas alternativas,
no sentido de tirar a sobrecarga dos presídios, ou seja,
não soltar bandido perigoso que tenha cumprido um
sexto da pena, como estão tentando fazer atualmente,
mas apenas aqueles que praticam crimes de pequena
monta, de pequeno poder agressivo.
Falamos sobre a ﬁscalização. Os juízes, às vezes,
não querem condenar por penas alternativas. Presidente Renan, V. Exª foi Ministro e sabe o que isso representa por falta de ﬁscalização.
A Senadora Heloísa Helena e eu estamos estudando a forma eletrônica de acompanhar aquele que
está em liberdade condicional ou que esteja cumprindo outros tipos de pena alternativa, por meio de
satélite e radar. Com isso, poder-se-ia, sem dúvida
nenhuma, aliviar a pressão dos presídios, onde há
ocorrências graves, como os últimos acontecimentos
de São Paulo.
Peço a V. Exª que dê o discurso como lido.
Senador Paulo Octávio e Senadora Heloísa Helena, quero dizer também que, hoje, li os jornais, dos
quais trouxe vários recortes. Amarguram-me muito os
membros da colônia árabe que têm me procurado. Eles
estão desesperados pela situação das suas famílias,
que foram passar as férias no Líbano e encontram di-
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ﬁculdade em retornar ao País. A soberania do Líbano,
praticamente, acabou.
Ontem, ﬁquei sabendo que um cidadão de Israel está morando em um bunker, porque ele tem
medo dos foguetes. O chefe do exército de Israel
disse que, para cada foguete lançado, eles derrubariam dez casas.
Quer dizer, a vida humana não vale mais nada!
Há uma destruição do ser humano, que não tem mais
onde se refugiar. Não há água, não há comida. Estão
diﬁcultando a saída de comboios de ajuda humanitária.
Isso é algo que não se pode aceitar, em se tratando
de povos civilizados!
Não quero tomar partido de nada, mas temos de
tomar partido da alma, do coração. Temos de proteger
as pessoas que estão pagando um preço altíssimo por
não deverem nada.
Creio que o Presidente Lula tem feito um esforço nesse sentido, por intermédio do Ministro das Relações Exteriores.
Quem sabe, quando reabrir a Comissão, V. Exª
possa convidá-lo para explicar a tentativa de retirar
com rapidez os brasileiros que lá se encontram, para
que possamos ver, sem dúvida nenhuma, o sorriso dos
cidadãos, como hoje, pela manhã, no desembarque de
um avião da FAB, enviado pelo Brasil! A Força Aérea
tem feito um esforço maravilhoso, inclusive registrando os fatos – o que é feito pelos próprios oﬁciais que
estão comandando essas operações.
Senadora Heloísa, concedo-lhe o aparte que
solicitou. Logo após, concedo-o ao Senador Paulo
Octávio.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Senador
Romeu Tuma, primeiro, quero compartilhar a preocupação de V. Exª com relação às penas alternativas.
Como bem V. Exª disse, as penas alternativas são
destinadas aos pequenos delitos. Muitas vezes, pessoas que estão nos presídios, que se transformam em
verdadeiros campos de concentração, alimentando
o crime organizado nas ruas – não apenas em São
Paulo, mas em todo o Brasil –, que matam policiais,
que matam crianças, mulheres, roubaram um pacotinho de margarina, uma coisa simples. Portanto, é
inaceitável que, em vez de serem encarcerados pelo
grau de periculosidade e pelo crime cometido, eles
passem a ser formados por uma facção criminosa.
Então, a possibilidade de se monitorar com uma pequena pulseira seria interessante. Lembro-me de que
o ex-Deputado Federal José Costa, do PMDB de Alagoas, por um tempo, trabalhou muito nessa questão;
trabalhamos juntos também em relação à possibilidade de apresentar o projeto. Já havíamos pensando
nisso em relação às crianças. Muitas pessoas diziam:
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“Isso pode gerar um preconceito”. Eu disse: “Não haverá problema”. Nós, que defendemos as penas alternativas para os pequenos delitos, usaremos uma
pulseirinha – o Senador Romeu Tuma e eu –, para
deixar claro que isso é um mecanismo extremamente
importante para se garantir o monitoramento, para que
as pessoas não estejam nas ruas, agindo a serviço
do crime organizado ou sendo forçados por facções
criminosas. Muitas vezes, no indulto de Natal ou no
Dia das Mães, Senador Geraldo Mesquita, eles acabam fazendo um serviço sujo para a facção criminosa dentro do presídio. Portanto, estou muito feliz em
compartilhar com V. Exª a possibilidade da construção
desse projeto. É bom que se diga que o custo dele é
muito pequeno, é insigniﬁcante do ponto de vista do
impacto para o sistema prisional, do impacto social,
de como essa situação pode estar ligada à questão
da escolaridade, da capacitação proﬁssional. Assim,
quero dizer da minha alegria de compartilhar com V.
Exª a construção desse projeto. Eu também não poderia deixar de consignar a minha solidariedade ao
povo do Líbano. Do mesmo jeito que tenho amigos
judeus, tenho amigos em Israel, tenho amigos na
Palestina, tenho amigos no mundo árabe. Mas o que
está acontecendo com o Líbano, que tem um povo tão
cordial, tão democrático, é algo muito grave. Nós, do
P-Sol, inclusive, estamos terminando uma nota para
fazer uma visita à embaixada, a ﬁm de deixar a nossa total solidariedade ao povo do Líbano em relação
a tudo isso que tem acontecido. Quero compartilhar
a angústia e o sofrimento de V. Exª e deixar a nossa solidariedade tanto para os familiares e para os
muitos imigrantes que hoje vivem no Brasil, como ao
povo do Líbano, que passa por uma situação extremamente grave.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Agradeço a
V. Exª pela sensibilidade dos dois assuntos tratados.
Senador Paulo Octávio.
O Sr. Paulo Octávio (PFL – DF) – Senador Romeu Tuma, V. Exª, como sempre presente e antenado
nas grandes questões nacionais, me emocionou muito com a sua consideração e o seu respeito ao nosso
queridíssimo ex-Presidente da República, Senador
José Sarney, aqui presente, um homem que merece o
respeito de todos os Senadores desta Casa. E V. Exª,
ao manifestar o seu reconhecimento e a sua gratidão
por tudo que S. Exª fez pelo Brasil e pela sua vida e
sua carreira, demonstra que sabe ser grato. O Brasil
também sabe ser grato ao Presidente Sarney, a quem
todos nós devemos as mais sinceras e reconhecidas
homenagens. No que se refere ao Líbano, que V. Exª,
por sinal, sempre defende, eu inclusive agradeço publicamente, pois, todos os anos, na época do Natal,
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V. Exª brinda os Senadores com uma pequena caixinha de doces vindos do Líbano. Eu ﬁco pensando
se este ano nós teremos a oportunidade de receber
esse presente.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Esperamos
que a paz chegue rapidamente.
O Sr. Paulo Octávio (PFL – DF) – Espero que a
paz chegue urgentemente. Não conheço o Líbano, tenho muita vontade de conhecer. E agora me constrange
essa guerra inoportuna. No momento em que o mundo
todo clama por paz, vivemos um momento belicoso
como este. É muito difícil. Entendo que nós brasileiros
temos que também ajudar, estar presentes.
Hoje, o Ministro das Relações Exteriores viajou
a ﬁm de buscar os refugiados brasileiros, de encontrar
uma forma em que possam sair daquele país em conﬂito. Entendo que essa é a participação que o Brasil
deve ter. O Brasil tem de estar presente nos grandes
conﬂitos, tem de participar mais ativamente e ajudar
no que for possível, porque somos um país que vive
em paz. Temos de mostrar ao mundo que a paz que
vivemos no Brasil deve ser também transmitida a todos os outros países. Parabéns pelo projeto, inclusive
porque não podemos mais conviver com a insegurança em nossos telefones. Muito oportuno o projeto hoje
apresentado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obrigado,
Senador Paulo Octávio. Espero que sejam incorporadas
ao meu pronunciamento as palavras de V. Exª.
Concedo o aparte ao Senador Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ)
– Cumprimento V. Exª por todos os assuntos que
abordou, mas faço especialmente uma referência
à questão do Líbano. Na próxima semana, quando
teremos sessões deliberativas, convocaremos a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
para deliberar sobre um requerimento do Senador
Pedro Simon, convidando o Ministro das Relações
Exteriores para prestar esclarecimentos referentes
à ação do Governo brasileiro nessa questão, que é
extremamente importante. O assunto nos preocupa
muito e muito profundamente, pelos milhares de
brasileiros que lá estão, pelas ligações históricas e
culturais que o povo brasileiro tem com o povo do
Líbano, por aquele país, que está sendo destruído, e
também pela ameaça à paz mundial. Ninguém sabe
como o conﬂito pode se desenvolver e se desenrolar,
que dimensão pode tomar. É preciso uma presença
mais efetiva da ONU. A Organização das Nações
Unidas foi criada para isto: para resolver esse tipo
de conﬂito e não deixar que um país desapareça sob
as armas de outro.
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Enﬁm, é importante uma reforma da ONU no
sentido de demonstrar mais eﬁcácia, porque aquele
organismo está completamente ausente de um problema que pode, sim, se desenrolar até um limite que
constitua ameaça à paz mundial, com conseqüências
imprevisíveis. Cumprimento V. Exª e anuncio à Casa
que vamos discutir o assunto na Comissão, porque a
situação é extremamente importante.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Muito obrigado, Senador Roberto Saturnino.
Para encerrar, concedo um aparte ao Senador
Sérgio Zambiasi.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Muito obrigado, Senador Romeu Tuma. Cumprimento-o pelo
registro. O Senador Roberto Saturnino, Presidente
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, acabou antecipando exatamente a questão
que me leva ao aparte. Gostaria apenas de me referir
ao fato de que o Senador Pedro Simon, preocupado
com a questão, pediu uma reunião extraordinária da
Comissão a ﬁm de que o tema seja debatido e o Congresso Nacional possa se somar a todas as ações
que venham trabalhar pela paz. O Senador Pedro
Simon, do Rio Grande do Sul, tem um vínculo muito
especial com a comunidade sírio-libanesa. Temos
naquele Estado uma sociedade muito atuante; aliás,
como também são atuantes a sociedade judaica e a
sociedade israelita. Lá, como em todo o Brasil, existem paz, harmonia e solidariedade permanentes nas
ações. Que os gestos vividos por ambas as comunidades no Brasil possam se reﬂetir no local de conﬂito.
O impacto é profundo a cada noticiário a que temos
acesso, especialmente pela televisão, que nos mostra cenas realmente chocantes dessa guerra. Eu o
cumprimento e me solidarizo com o pronunciamento
de V. Exª, Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Muito obrigado. V. Exª tem razão, a convivência entre as comunidades árabe e israelense no Brasil deveria ser exportada para que se sentisse de perto que os seres
humanos são todos iguais, têm a mesma alma e o
mesmo coração; podem professar outra religião, mas
jamais com ódio para destruir o próximo, como vem
acontecendo.
Agradeço pela tolerância, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ROMEU TUMA
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Pedi a palavra para manifestar ao Senado
profunda preocupação com a ausência de propostas
concretas, de parte dos candidatos aos principais car-
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gos da República, para melhorar a nossa combalida
segurança.
Ao mesmo tempo, revolta-me veriﬁcar que temas
relativos a essa função do Estado moderno, justiﬁcadora até de sua existência desde a Revolução Francesa,
são explorados de maneira eleitoreira para tentar prejudicar uma ou outra parte na disputa pelo eleitorado.
Somente se vê insensibilidade diante do fato de a insegurança, principalmente depois dos atentados praticados pelo crime organizado em São Paulo e outras
unidades da Federação, causar cada vez mais aﬂição
ao povo brasileiro.
Chegou-se a noticiar, nesta semana, a existência de um ajuste entre candidatos para manter o tema
segurança pública à margem da campanha eleitoral,
de maneira a evitar embates mais vigorosos e maior
desgaste às vésperas das eleições. Mentira ou verdade, não importa. A absurda notícia foi coonestada
pela omissão programática de todos, capaz de dar a
sensação de existir realmente tal pacto de não agressão entre candidatos quanto a questões vistas como
de vida ou morte pela população ordeira.
Na quinta-feira, dia 19 do corrente, a Folha de
S.Paulo publicou artigo de minha autoria sobre o que
está acontecendo com relação à quadrilha chamada
PCC. Lembrei que, nos Estados Unidos, nos anos 3040, o império do crime organizado pelo maﬁoso ítaloamericano Charles “Lucky” Luciano, muito mais poderoso que aquele bando caboclo, ruiu graças às ações
de forças-tarefas policiais e troca de informações sob
uma coordenação central.
Entretanto, o que vemos aqui 70 anos depois?
Intenta-se criar uma máﬁa à brasileira, inclusive com
apelo ao terrorismo. A exemplo do que fazia “Lucky”
Luciano, um pseudodono do crime em São Paulo
declara à imprensa estar procurando inspiração em
clássicos literários do tipo A Divina Comédia, de Dante Alighieri, e A Arte da Guerra, do milenar estrategista Sun Tzu.
Ambos os casos comprovam como um punhado
de facínoras pode dispor de todo o tempo do mundo
por conta do dinheiro público, com casa, comida e roupa lavada de graça, para cheﬁar da cela organizações
criminosas e disseminar nas ruas o terror antes restrito
às cadeias. No país de Bia Falcão, chama-se isso de
execução da pena e ressocialização.
Ao mesmo tempo, a grande massa trabalhadora
começa a jornada ao alvorecer. Viaja durante horas
como gado tangido em ônibus ou trens superlotados
para ir e voltar do trabalho. Gasta os minguados salários em condução deﬁciente, alimentação inadequada,
roupas sofríveis e aluguéis absurdos, sempre rezando

JULHO25133
2006

Quarta-feira 26

para não precisar contrair dívidas na compra de medicamentos. Chama-se isso de inclusão social.
A rivalidade político-ideológica continua a determinar ações ou inações de governantes e de candidatos
a governante. Procuram-se apenas vantagens eleitorais numa situação perversa, orientada para exaurir a
força do Estado Democrático de Direito, desorganizar
a sociedade e lançar um manto de terror sobre todos
os cidadãos de bem.
O governo federal alardeia ter posto à disposição
dos governos estaduais recursos que vão da Polícia
Federal às Forças Armadas, passando pela incipiente
Força Nacional. Mas, põe na conta dos governadores
a faculdade de pedir ou autorizar o seu emprego. Tenta
assim difundir imagem de fraqueza com relação a quem
lhe interesse. Em São Paulo, dirige essa hipocrisia aos
seus principais opositores nas urnas.
Na verdade, o combate aos delitos mais graves (narcotráﬁco e tráﬁco de armas), dentre os que
sustentam o crime organizado, é atribuição direta do
governo da União, nos termos constitucionais (Artigo
144). Assim, o PCC já deveria estar sob repressão da
Polícia Federal há muito tempo porque independe de
quem quer que seja no âmbito estadual. É prerrogativa
e obrigação federal.
Por sua vez, as Forças Armadas poderiam ser
empregadas eventualmente. Mas, estão longe as circunstâncias que exigiriam o uso de tropas e equipamentos bélicos dessa natureza. São Paulo não é o
Haiti, apesar de todo o esforço em contrário, inclusive
com o apoio dos bandidos “comuns”.
Sob pressão emergencial, a União resolveu liberar R$100 milhões do Fundo Penitenciário Nacional
a favor do governo paulista, que lhe mostrou a necessidade imediata de R$354 milhões para adequar
nosso aparato de segurança. Seria incabível criticar a
liberação do dinheiro, embora insuﬁciente. Todavia, o
apoio ﬁnanceiro quase tardio provém de um dos fundos nacionais existentes para investimentos rotineiros
nos Estados, de maneira que a segurança pública não
ﬁque a reboque do crime. Os recursos daqueles fundos,
entre eles o Penitenciário e o de Segurança Pública,
deveriam ter ﬂuido antes de emergências previsíveis
como a caracterizada pelos atentados do PCC. Jamais
ser liberados às pressas como cortesia ou benesse do
governo central.
O governo paulista pediu ao federal que acompanhe e auditore as contas bancárias dos integrantes
do crime organizado, por meio do Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça, coisas que também
já deveriam estar ocorrendo há tempos por imposição
legal. Pediu ainda o incremento das ações de inteli-
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gência entre forças federais e as polícias estaduais,
assim como o aumento do efetivo da Polícia Federal
em São Paulo.
Mas, nada fará sentido sem uma central de informações na qual representantes de todos os segmentos de inteligência civil e militar existentes em
São Paulo comunguem dia-a-dia tudo o que sabem.
Depende disso a eﬁcácia do combate ao terrorismo
agora oriundo do crime chamado comum. A lição está
clara em experiências vitoriosas no passado, quando
a permanente troca de informações dessa maneira
desarticulou o terrorismo político e possibilitou sua
extinção.
Aﬁnal, como diria Sun Tzu, a melhor vitória acontece com a derrota aceita pela mente adversária sem
necessidade de combate porque só vence quem conhece o inimigo como a si mesmo.
Sr. Presidente, era o que me cabia comunicar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Agradeço ao Senador Romeu Tuma.
Tenho a honra de conceder a palavra ao Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, hoje, eu iria abordar rapidamente, desta
tribuna, um outro assunto, que seria a descoberta de
uma nova província mineral no Brasil, localizada no
Amapá. Deixarei, contudo, para fazê-lo quando tiver
um espaço maior.
Agradeço ao Senador Alvaro Dias a gentileza de
me conceder a prioridade destas palavras e ao Senador Romeu Tuma as referências elogiosas que sempre
faz a meu respeito.
De certo modo, o Senador Romeu Tuma me estimulou a proferir estas palavras, que são justamente
destinadas a alertar não somente para o que ocorre
conosco, mas para o que pode e para o que deve estar ocorrendo em muitas partes do Brasil. Realmente,
as novas tecnologias possibilitaram uma invasão de
privacidade muito maior.
Há três anos, participei, em Bilbao, de uma
Conferência das Nações Unidas justamente sobre a
interferência das novas tecnologias nos direitos individuais. Chegou-se à conclusão de que eles quase
desapareceram, tornando-nos impotentes diante dos
novos métodos de invasão de privacidade. Signiﬁca
dizer que a nossa liberdade vai desaparecendo em
um mundo onde a tecnologia é capaz de invadir todos os setores e não apenas aqueles que as Constituições tratam, como o sigilo da correspondência
pessoal e das comunicações. Evidentemente, o que
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estamos vendo é a possibilidade de tudo isso desaparecer.
O objetivo da Conferência das Nações Unidas era
justamente tratar desse assunto. Tive a oportunidade
de participar de uma mesa redonda e de acompanhar
todo o transcorrer da Conferência, que, no ano seguinte, foi realizada em Tunis.
Estou cansado, quase desacreditando mesmo,
que somente com a denúncia essas coisas possam
desaparecer, no Brasil, particularmente, no Maranhão.
Desde as eleições de 2002, tivemos a oportunidade de ver como a polícia política colocou-se a serviço da invasão da privacidade como um instrumento
da luta eleitoral. E isso parece que pegou, porque,
durante esses dois anos, já por três vezes, dirigi-me
tanto a V. Exª – e V. Exª ao Ministro da Justiça – como
ao Ministro da Justiça, o Senador Romeu Tuma procurou também a Polícia Federal, e nós todos não encontramos, até agora, resposta concreta para evitar o
que está ocorrendo.
Na realidade, são fatos muitos graves. O Senador Heráclito Fortes, por exemplo, foi ao Maranhão,
em uma viagem turística, e o avião mudou o curso
da viagem: em vez de pousar em Teresina, pousou
em Barreirinha. Nesse ínterim, ele ligou para a Senadora Roseana Sarney, S. Exª, à época, não era
mais Governadora, informando-lhe que estava pousando em Barreirinha. Imediatamente, ao pousar
naquela cidade, foi recepcionado pelo juiz eleitoral,
pelo delegado de polícia e por agentes que queriam
revistar sua bagagem porque havia uma denúncia de
que S. Exª participaria da eleição e trazia material e
recursos para a campanha de um município do interior do Maranhão. O Senador Heráclito Fortes teve
a oportunidade de denunciar o fato ao Corregedor
da Casa, que abriu inquérito e constatou que realmente S. Exª fora vítima de um grampo telefônico,
que então existia.
De minha parte, quero dizer que todos no Maranhão já estamos acostumados a isso, porque o que
se conversa hoje ao telefone, no dia seguinte, os jornais transcrevem.
Eu mesmo, muitas vezes, tenho sido seguido por
carros com equipamentos de escuta. Outras vezes, até
vigiam, permanentemente, todas as movimentações,
não apenas as nossas como as dos nossos amigos
políticos.
O grave disso tudo é que se coloca a serviço da
política o Estado. O Estado se transforma em algo que
ﬁca destinado a isso. Calculo que seja isto: antigamente,
fazia-se isso por ideologia; hoje, está-se fazendo isso
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para a política partidária, para que haja interferência
na política partidária.
Ora – estimula-me o Senador Romeu Tuma –,
estou com um jornal de hoje do Estado do Maranhão,
que diz que, no gabinete do Vice-Governador do Estado, o Sr. Jura Filho, foram encontrados vários aparelhos de escuta telefônica. Esse Vice-Governador tinha
sido, por meio de emenda constitucional, destituído de
todas as suas funções. O Vice-Governador não podia
ter gabinete, não podia substituir o Governador. Isso o
Supremo Tribunal Federal colocou em baixa. Quando
ele voltou para reassumir o seu gabinete, este estava
sendo destruído; disseram que era uma reforma que
estava sendo feita. Depois de muito tempo, não foi
cumprida a ordem. Agora, quando ele volta para ocupar seu gabinete, o mesmo está cheio de escuta telefônica. Isso foi comprovado. Então, esse é o sistema
a que se obedece e que se vê.
Sr. Presidente, esses são pequenos fatos. Inclusive, como ex-Presidente da República e como
Senador nesta Casa, ﬁco sem graça ao relatar essas
pequenas coisas. No entanto, elas são necessárias,
para que vejamos que ainda existe subdesenvolvimento político no Brasil, chegando-se a questões
dessa natureza.
Ontem, vinha do Amapá e pousei no Maranhão.
Antes de chegar lá, telefonei, rapidamente, para meu
ﬁlho, dizendo-lhe que iria passar no aeroporto e que
ele fosse lá para me receber. De repente, ao chegar ao aeroporto, deparei-me com uma bateria de
repórteres, do outro lado, fotografando-me, dizendo
que eu havia ido lá para participar de uma reunião
política com o candidato que estava visitando o Maranhão e que tem o apoio do Senador Alvaro Dias.
No entanto, eu apenas pousava no Maranhão; em
seguida, voava para cá. São coisas que acontecem,
são essas as surpresas, e todos sabemos por que
elas acontecem.
Senador Romeu Tuma, V. Exª está denunciando
e apresentando um projeto que é muito necessário.
Por quê? Quando se condena a tortura praticada pelo
Estado para obter conﬁssões, sabemos que, hoje,
isso não é mais preciso. Basta o Estado fazer isso
– como está sendo feito lá – a serviço da política,
praticando, portanto, politicagem. Isso é tão grave,
que o Maranhão é o único Estado do Brasil que criou
uma Abin. Igual à Abin federal, também temos a Abin
do Maranhão, da qual fazem parte os ex-agentes do
SNI! Havia uma agência do SNI no Maranhão, cujos
agentes formam hoje a equipe que opera a Abin. É o
único Estado que a tem. Resultado: o PMDB fez uma
representação ao Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, até hoje, essa representação ainda não foi
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julgada. Mas se está vendo que isso é um sistema,
que isso não ocorre por ocorrer. Isso ocorre impunemente, sem nenhuma reserva.
E até mesmo o que se diz hoje – em que não
acredito e de que não participo – é que a própria
operadora de telefonia e concessionária daquela região também faz parte do esquema de monitorar os
adversários do atual Governador. Não acredito que
isso possa ocorrer, mas seria o caso de isso ser examinado também pela Agência que ﬁscaliza as telecomunicações, para que se pudesse apurar se isso
é ou não verdadeiro.
Senador Romeu Tuma, as palavras de V. Exª
muito me sensibilizaram e me obrigaram a vir a esta
tribuna falar de fatos de província, que, muitas vezes,
podem parecer menores, mas que não o são, porque
representam apenas uma coisa, teoricamente, que
precisamos defender: a liberdade de cada um de nós,
essa liberdade ameaçada, a liberdade que passamos
a não desfrutar, porque vivemos sob o império do
medo de sermos seguidos, ouvidos, de nossas vidas
particulares serem objeto dessa espionagem permanente, que está sendo feita a serviço da política. Isso
não pode existir no Brasil, não só no Maranhão como
em qualquer lugar do continente!
Tenho autoridade para dizer isso. V. Exª foi Diretor da Polícia Federal quando assumi a Presidência
da República. A primeira instrução que dei ao chefe
do SNI foi a de que jamais houvesse qualquer interferência na vida privada de quem quer que fosse. O
primeiro informe que me foi entregue, dois dias depois que assumi a Presidência da República, foi um
relato a respeito da vida privada de determinado líder brasileiro. Quando vi o que era, rasguei e joguei
no cesto de lixo e disse ao chefe do SNI: “O senhor
está proibido de fazer coisas dessa natureza; a partir
de agora, não se faz mais nada disso no Brasil”. Foi
assim que me conduzi.
Então, neste momento em que se restaura a
democracia, estamos submetidos, todos nós, não
somente a essa espionagem que existe aí, que todo
mundo sabe, a que todos somos vulneráveis, mas
também à espionagem de Estado. Esta representa
o crime maior que pode existir, porque a outra corresponde à espionagem industrial ou a outras formas de espionagem, das quais ninguém, hoje, com
as novas tecnologias, está isento de ser vítima. Mas
a espionagem de Estado, constituída pelo Estado a
serviço de facções políticas, é um crime odioso que
temos de repelir!
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Agradeço a intervenção do Senador José
Sarney.
A exemplo do que fez o Senador Romeu Tuma,
eu gostaria de, em nome da Mesa Diretora do Senado
Federal, repudiar essa prática nociva, essa absoluta
falta de privacidade a que somos obrigados a viver
hoje no Brasil.
A Corregedoria, Senador Romeu Tuma, terá todo
o apoio da Mesa para apurar esses abusos que sobrevivem no submundo da política nacional. Conte com
meu apoio e com minha solidariedade total!
Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro
Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente, peço à Mesa que registre nos Anais da
Casa artigo do editorial de hoje do jornal O Estado de
S. Paulo, sob o título “Vale nada, a vida”. Não o lerei
por inteiro, embora fosse oportuno. Apenas lerei as
últimas frases desse artigo.
Quando as leis são lenientes ou excessivamente benévolas em relação a pessoas que não sabem
valorizar, ao mínimo, a vida humana – a ponto de
destruí-la por muito pouco, liquidando de golpe tantos
sonhos e projetos do próximo –, a sociedade inteira
permanecerá insegura, ao saber, cada cidadão, que
sua vida pouco vale, pois pode ser trocada por um
“investimento (ou “bom negócio”) a curtíssimo prazo...
A forma de resolver um conﬂito com melhor “custobenefício” (expressões, aliás, que causídicos do caso
Richthofen se permitiram empregar) pode ser a simples eliminação do desafeto. Por outro lado, são as
sociedades que punem, com o maior rigor, o desrespeito à vida humana, aquelas em que a vida humana
maior valor tem. A leniência da Justiça – a aplicação
de penas efetivamente leves – não é um estímulo ao
que os especialistas chamam de “ressocialização”. É
um incentivo ao crime, uma ameaça à sociedade, um
escárnio para as pessoas de bem.
Sr. Presidente, peço que esse editorial seja inserido nos Anais da Casa.
E abordo hoje, Srªs e Srs. Senadores, uma questão de que, reiteradamente, trato desta tribuna: a ausência de investimentos em infra-estrutura em nosso
País. A necessidade de investimento nesse setor é de
US$26,7 bilhões por ano. No entanto, no ano passado, o Governo Federal conseguiu aplicar, efetivamente, somente R$3 bilhões em infra-estrutura, ou seja,
36,1% do volume autorizado pela equipe econômica.
Cerca de R$1,7 bilhão em restos a pagar também foi
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gasto em infra-estrutura em 2005. Os limites – ﬁscais,
operacionais e estruturais – são ostensivos.
O alerta que repetimos é o de que poderá haver,
a médio prazo, no País, um verdadeiro apagão logístico, ou seja, conseqüente comprometimento da infraestrutura nacional, nos mais diversos setores.
O que temos visto são promessas de melhorias
para a infra-estrutura, mas ninguém aponta onde estarão os recursos no Orçamento.
Venho à tribuna a propósito da campanha eleitoral, dos compromissos que são assumidos pelos
candidatos durante a campanha. Há a necessidade de
colocarem com clareza os seus projetos para um programa de infra-estrutura capaz de atender a realidade
nacional. Análises, estudos e propostas existem, provando e reprovando diagnósticos e caminhos. O que
há é o descaso do Executivo e a ausência de visão
estratégica na gestão do Estado.
Ao contrário do discurso triunfalista do Presidente
Lula, para o Brasil emergir como uma das principais
economias mundiais, por meio da inserção competitiva no comércio internacional, é vital que haja crescimento dos setores de energia elétrica, transporte,
saneamento, petróleo, gás e telecomunicações. Esses
setores estão sendo comprometidos de forma signiﬁcativa em razão da ausência de investimentos. Aliás,
o que o Governo investe nesse setor é, sem sombra
de dúvida, prenúncio de comprometermos, a médio
prazo, o futuro das exportações nacionais. Poderemos
chegar a um tempo em que o produtor brasileiro vá
produzir e vender e não conseguir entregar, em razão
exatamente da irresponsabilidade administrativa de
governos que, sem visão estratégica de futuro, não
investem o necessário para atender o crescimento
vegetativo do nosso País.
O Presidente Lula, ontem mesmo, até de forma
delirante, perdoem-me, ao inaugurar o seu comitê
eleitoral aqui, em Brasília, aﬁrmou que deixou o Brasil
“arrumadinho” e que não vai permitir que destruam o
que ele fez em quatro anos.
Em matéria de infra-estrutura, que hoje é o tema
– poderíamos apresentar uma seleção de setores que
estão comprometidos em função da incompetência
do atual Governo, mas, para Lula, ele está deixando
o Brasil arrumadinho –, para ﬁcar só nesse exemplo,
o Governo Lula conseguiu ser o mais desastrado das
últimas três décadas. Investiu muito pouco e muito mal
em infra-estrutura.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pretendo
aproveitar o tema para inserir meu Estado, o Paraná,
nesse contexto. Eu não poderia deixar de comentar a
situação da infra-estrutura do meu Estado, que foi pioneiro em termos de infra-estrutura instalada, um Estado
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exemplo em matéria de infra-estrutura. Atualmente, o
sistema logístico do Paraná é também um retrato do
descalabro nacional. O sistema logístico é obsoleto por
conta das péssimas condições de infra-estrutura, com
gravíssimos gargalos nas áreas de armazenagem e
na malha ferroviária.
Vamos apresentar – especialmente ao nosso
candidato Geraldo Alckmin – uma proposta para a reforma do sistema logístico do Estado do Paraná. Vou
apresentar aos outros candidatos, como a Senadora
Heloísa Helena, o que o Paraná exige em matéria de
reforma de seu sistema logístico.
O déﬁcit em armazéns, por exemplo, chega a
33% da produção ou a 8,6 milhões de toneladas de
grãos. Esse é o déﬁcit de armazéns no Paraná, um
Estado agrícola, que depende essencialmente dos
armazéns.
A precariedade das ferrovias eleva os custos no
transporte da produção em aproximadamente 75%,
obrigando o escoamento a ser feito por caminhão.
Aliás, a Federação da Indústria do Paraná, em
parceria com a consultoria canadense Transcom,
apresenta um estudo denominado Projeto Paraná
Multimodal, em que esses dados aparecem com destaque. Segundo esse estudo, para colocar o “Estado
em ordem”, é necessário um investimento superior a
R$1 bilhão. Desse total, mais de um terço, ou seja,
R$350 milhões, deve ser aplicado de imediato para
modernizar as ferrovias. O restante seria empregado
em armazém.
O diagnóstico é muito claro: custos muito elevados
e um dispêndio de tempo demasiadamente longo são
as principais características da maioria das operações
logísticas realizadas no Paraná.
A deﬁciência na estrutura de armazenagem provoca uma distorção: caminhões e vagões acabam sendo usados não apenas no transporte, mas também na
estocagem da produção, o que acarreta custos extras.
Sem armazéns em quantidade adequada, a produção
permanece estacionada por muitos dias em rodovias
e trilhos.
Há outro agravante: a malha ferroviária precária
exige transbordos ao longo do trajeto, o que, além de
elevar os custos, torna o transporte muito mais demorado.
Há mais um problema: o Estado não dispõe de
um sistema de carga e de descarga eﬁciente em terminais de transbordo. O tempo médio em terminais atinge 30 horas. Um trem que sai de Maringá com destino
a Paranaguá gasta em torno de 55% da viagem com
operações em terminais. No percurso entre Cascavel
e Paranaguá, elas chegam a 50% do tempo.
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O cenário logístico da matriz no modal rodoviário
do Paraná é igualmente preocupante: atualmente, 70%
das cargas com destino para o porto de Paranaguá
são movimentadas por rodovias; e apenas 30%, por
ferrovias, quando deveria ser o contrário.
O custo operacional para transportar uma tonelada por rodovia é de oito centavos por tonelada/quilômetro, enquanto na ferrovia o custo pode cair para
até dois centavos.
Sabemos que o transporte por ferrovia é pouco
utilizado, porque a malha ferroviária é deﬁciente. Alguns
trechos não suportam grandes composições, exigindo
o transbordo para composições menores. É o caso da
ligação entre Guarapuava – desvio Ribas – próximo à
cidade de Ponta Grossa.
O referido trecho tem um traçado muito sinuoso,
impedindo o tráfego de composições maiores. Com
isso, a capacidade de transporte ﬁca limitada a dois
milhões de toneladas por ano, enquanto a demanda
é de sete milhões de toneladas.
Sr. Presidente, essa situação será apresentada ao candidato Geraldo Alckmin, e, certamente, os
demais candidatos dela tomarão conhecimento. É
uma exigência do povo do Paraná a modernização
do seu sistema de infra-estrutura, de armazéns, de
ferrovias, do trecho ferroviário de Curitiba a Paranaguá, que é centenário, que é um sistema retrógrado de ferrovia. Portanto, a extensão ferroviária
que chegou até Cascavel aumentou o volume a ser
transportado. Esse trecho, em condições precárias,
impossibilita o transporte da produção paranaense
e também da produção que poderia advir do Mato
Grosso do Sul, do Paraguai, da mesma forma, até
o porto de Paranaguá.
Então, a modernização do Corredor de Exportação do Estado do Paraná deve ser prioridade nas
propostas que serão discutidas pelos candidatos à
Presidência da República. Além da ferrovia e dos armazéns, há necessidade de duplicação de determinadas
rodovias, de ﬁnalização de contornos em Curitiba ou
mesmo na cidade de Maringá, no norte do Paraná, o
chamado Contorno Norte.
Enﬁm, há um elenco de projetos que devem ser
assumidos como compromisso de campanha pelos
candidatos à Presidência da República relativamente
ao Estado do Paraná, no que diz respeito à modernização do seu corredor de exportação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado a V. Exª.
Por permuta com o Senador Luiz Otávio, concedo
a palavra ao Senador Paulo Octávio.
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Romeu Tuma, Srªs e Srs. Senadores,
Senador Luiz Otávio, a quem agradeço pela permuta,
o lançamento do “Manifesto dos Senadores pela Educação” foi um marco importante na defesa da educação
pública de qualidade como o melhor caminho a ser trilhado por nosso País em busca do desenvolvimento
econômico e social.
Por sua grandeza e importância, o Manifesto,
que todos nós, Senadores, assinamos, está à altura
do Manifesto dos Pioneiros, de 1932, e do Manifesto
dos Educadores, de 1959, que já viam na educação a
saída mais promissora para a consolidação do Brasil
como grande potência econômica e, acima de tudo,
como nação-símbolo da justiça social.
Fico feliz de ver neste momento que temos aqui,
no plenário, tantos jovens estudantes do nosso País.
Naquele tempo, éramos o país do futuro. O futuro chegou e, infelizmente, ainda não somos o país
que gostaríamos. É forçoso constatar que a distância
entre o sonho de nossos antepassados e a realidade
que hoje vivemos é fruto da falta de investimentos em
educação. No discurso, ela sempre foi prioridade. Na
prática, a realidade se mostrou bem outra!
O caso da educação é um nítido exemplo de como,
na seara da administração pública, as boas intenções,
isoladas, não bastam. É preciso que venham acompanhadas de políticas públicas duradouras e eﬁcazes. É
preciso que disponham do montante de investimento
necessário ao seu êxito, independentemente de cortes orçamentários ou de provisões para a realização
de superávits.
Isso só ocorrerá quando o Estado e principalmente
a sociedade considerarem a educação como prioridade
máxima. Para tal, é preciso compreender que a educação, além de ser o caminho para a prosperidade, é
também passaporte para a cidadania e remédio para
a violência urbana, pois é a melhor forma de promover
distribuição de renda e de gerar inclusão social.
A despeito de todo o esforço feito pelo Governo,
os números atuais da educação não são nada animadores. Na educação infantil, para um universo de 22
milhões de crianças entre 0 e 6 anos, pouco mais de
1 milhão e 100 mil, entre 0 e 3 anos, freqüentam as
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creches. Entre 4 e 6 anos, a freqüência é de cerca de
5 milhões e 200 mil crianças.
Educação é um processo contínuo. Por isso, a
deﬁciência no ensino infantil se reﬂete no ensino fundamental, onde grassa o fenômeno da repetência. O
número de matrículas no primeiro ano é de quase 5
milhões e 600 mil; no oitavo e último ano, os alunos não
passam de 2 milhões e 900 mil. Em outras palavras,
quase 50% das crianças que se matriculam no ensino
fundamental não concluem o ciclo de estudos!
Apesar dos esforços realizados nos últimos 10
anos, mais de 3 milhões de crianças não possuem
acesso à educação obrigatória e mais de 2 milhões de
jovens entre 15 e 17 anos estão fora da escola.
A qualidade do ensino também não é satisfatória,
e um dos principais motivos é a falta de valorização
do professor. De fato, o professor ganha muito pouco
no Brasil, muito aquém do que merece. Na educação
infantil, a média salarial é de R$430,00; no ensino médio, de apenas R$700,00.
Essa realidade precisa mudar, e mudar com urgência. Temos que construir um consenso nacional
em que a educação não seja vista como problema,
mas como solução. Essa mudança de paradigma é
fundamental para converter a educação em prioridade, não apenas do Estado, mas de toda a sociedade
brasileira. Só um pacto nacional será capaz de mobilizar a todos, exigindo cumprimento integral das metas
do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado por
este Parlamento no ano de 2000.
Sabemos das enormes diﬁculdades advindas de
nosso frágil pacto federativo, em que as atribuições de
Estados e Municípios apresentam um descompasso
perene com os recursos disponíveis. Surge, portanto, a
necessidade de uma nova reengenharia da educação,
que redeﬁna as competências entre as três instâncias
da Administração Pública. Também é vital aumentar
o volume de recursos disponíveis, racionalizando-se
gastos supérﬂuos e regulamentando-se a responsabilidade educacional.
É preciso que políticos, empresários, pais e educadores, enﬁm, toda a sociedade brasileira se mobilize
para cobrar o cumprimento das metas ﬁxadas no PNE,
sempre com o objetivo maior de garantir a tríade acesso,
permanência e qualidade nas três etapas da educação
básica. Não queremos minimizar os esforços feitos em
prol da educação superior, mas não podemos deixar de
aﬁrmar que, sem uma educação básica de qualidade,
não se constrói uma universidade decente.
Pelo menos 50% das crianças devem ser atendidas por creches e 80% devem freqüentar escolas com
um padrão mínimo de qualidade. Todas as crianças e
todos os adolescentes em idade própria têm de estar
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matriculados no ensino fundamental e, progressivamente, no ensino médio.
Todos os jovens precisam ter acesso universal
à educação proﬁssional em nível básico. Pelo menos
50% dos jovens e dos adultos analfabetos deverão
estar funcionalmente alfabetizados e integrados à
educação básica.
Todas as escolas deverão ter infra-estrutura qualiﬁcada, de modo a contar com bibliotecas e com condições de acesso às novas tecnologias da informação
e da comunicação. Todos os professores, com piso salarial próprio, serão remunerados acima da média dos
grupos ocupacionais que tenham formação idêntica.
Fiz questão de repetir algumas das metas do
PNE, para que ﬁque bem clara a importância do seu
inteiro cumprimento. Nossa sociedade precisa acordar,
Senador Romeu Tuma, para a necessidade de colocar
a educação no seu devido lugar, ou seja, como prioridade número um para a Nação brasileira.
Este é o grande objetivo do “Manifesto dos Senadores”: servir como agente catalisador de toda a sociedade, a ﬁm de encampar uma luta vitoriosa em prol
da educação básica. O Manifesto é apenas o primeiro
passo, que já foi dado. O caminho é árduo, mas os resultados, com toda a certeza, são compensadores.
Somente com uma educação pública e de qualidade, conseguiremos combater a violência urbana
no Brasil.
Somente com uma educação pública e de qualidade, poderemos gerar prosperidade econômica sustentável e duradoura.
Somente com educação pública e de qualidade,
seremos capazes de erradicar a pobreza, de promover
a inclusão e de assegurar o desenvolvimento social
do nosso País.
Senador Romeu Tuma, Srªs e Srs. Senadores, sou
um privilegiado por ter freqüentado escola pública, não
só em Minas Gerais, de onde procedo, mas também
aqui, em Brasília. Por sinal, o processo educacional
em Brasília implantado por JK foi um dos melhores do
Brasil. Aqui, a escola em tempo integral era uma das
metas, um dos objetivos da Secretaria de Educação.
E, no início da cidade, durante muito tempo, as escolas-classes estavam vinculadas às escolas-parques, e
o jovem passava o dia estudando. É o que queremos
novamente implementar em Brasília.
Vejo, com muita satisfação, que nosso candidato
ao Governo do Distrito Federal, José Roberto Arruda,
tem como prioridade a educação, o ensino em tempo
integral, a escola em tempo integral. Será essa uma
bandeira que vamos assumir em Brasília, tentando
resgatar na Capital de todos os brasileiros o compromisso básico com a educação, fundamental para que
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possamos dar aos nossos jovens qualidade de ensino
e para que possamos prepará-los para o desaﬁo de
um mundo cada vez mais competitivo, em que, certamente, as pessoas mais preparadas terão melhor
oportunidade de trabalho, de emprego, de renda. É
com inteligência e com preparo que colocaremos o
Brasil naquele patamar que tanto queremos.
Todos os países desenvolvidos foram alavancados
pelo investimento em educação. Os milagres ocorreram justamente nos países que souberam investir em
seus jovens. É o que queremos fazer em Brasília e o
que precisamos realizar no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado. Cumprimento V. Exª.
Com a palavra o Senador Luiz Otávio.
Em seguida, o Senador Geraldo Mesquita Júnior;
depois, o Senador Sérgio Zambiasi e, o último inscrito,
o Senador Efraim Morais.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o Senador
Geraldo Mesquita, como homem das letras, jurista,
tributarista, faz aqui menção às questões eleitorais.
Eu venho à tribuna desta Casa, neste ﬁnal de
tarde e início de noite em Brasília, primeiro para dar
conhecimento ao Senado de que estive há poucos momentos em audiência pública com o Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, e com representantes de
empresas do Pará e da Amazônia, principalmente as
que detêm o controle de distribuição e abastecimento
de combustíveis na Amazônia.
Sr. Presidente, temos grandes embarcações na
Amazônia; hoje já temos comboios de barcaças que
transportam até 100 carretas pelos rios da Amazônia,
levando inclusive a produção de petróleo do rio Urucu,
que era feito por navios e atualmente também é feito por um sistema de barcaças. Essas embarcações
agora estão sendo assaltadas e têm sofrido violência.
As quadrilhas organizadas de assaltos a bancos e
redes de supermercados adotaram o assalto à mão
armada nos rios amazônicos, nos portos. A Amazônia tem mais de 100 mil embarcações, que fazem o
transporte de riquezas e produtos da nossa região,
produzidos na zona Franca de Manaus. A exportação
de minério de ferro é feita pela Ferrovia de Carajás.
Mas transportamos também pelos rios a bauxita, que
depois é transformada em alumínio e é exportada principalmente para os países asiáticos. Esses comboios
estão sendo assaltados.
Faço este registro porque V. Exª, Sr. Presidente
Senador Romeu Tuma, que preside esta sessão, além
de ter sido superintendente da Polícia Federal também
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foi superintendente da Receita Federal e é um especialista nessa área de segurança.
Com certeza, o Ministro Márcio Thomaz Bastos,
de imediato, encaminhará esta demanda à diretoria
da Polícia Federal, ao Dr. Paulo Lacerda, e convocará
também o apoio da Marinha do Brasil, por meio do Ministério da Marinha, da Capitania dos Portos do Pará
e do Amazonas, do Comando do 4º Distrito Naval, do
Governo do Estado do Pará, do Governador Simão Jatene, e de todo o aparato de segurança pública, para
não só combater esse tipo de violência, mas principalmente para proteger e defender os nossos trabalhadores da navegação ﬂuvial, nossos marítimos, nossos
estivadores e até mesmo a nossa população ribeirinha,
que tem tido essa diﬁculdade no seu dia-a-dia. Além
da necessidade de sobreviver com as condições oferecidas na Amazônia, agora também sofremos, como
nos grandes centros do Brasil, a violência tanto urbana
quanto rural, principalmente nos rios amazônicos. A
audiência com o Ministro da Justiça vai modiﬁcar esta
realidade, porque vamos enfrentar a situação.
O Pará, pela sua dimensão, pela sua capacidade
de gerar emprego e renda e viabilizar as exportações
brasileiras, também precisa do apoio do aparato da
segurança pública do nosso País. O Ministro da Justiça deu importância, e vamos trabalhar para resolver
esse impasse.
Estivemos também com o Ministro da Fazenda,
Sr. Guido Mantega, e com o Secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, com quem discutimos a
questão do AFRMM – Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. As embarcações, os
estaleiros e principalmente as exportações brasileiras
estão encontrando diﬁculdades pelo contingenciamento desses recursos. Houve uma reunião aberta com
a classe produtora, os estaleiros, os armadores e os
trabalhadores de navegação, na qual foi também tratado o descontingenciamento. Fomos depois ao Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, que nos
recebeu em comitiva. Com certeza, vou resolver isso,
como resolvemos outros problemas da Amazônia, do
Estado do Pará, principalmente agora, nesta fase de
liberação de recursos.
O Governador Simão Jatene retornou de uma
viagem de sucesso a Londres, Inglaterra, onde assinou um contrato, viabilizando recursos, que foram
aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos e
pelo Plenário do Senado da República, para a construção de pontes de concreto no Estado do Pará. Vamos
continuar a ajudar o Estado, a trabalhar pelo Pará e
pela Amazônia e temos certeza de que esta Casa, da
mesma forma, possibilitará que trabalhemos juntos,
independentemente de questões eleitorais, já que nos
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encontramos às vésperas, a pouco mais de 60 dias
das eleições.
Há pouco, eu falava à Senadora Heloisa Helena
do seu desempenho na campanha política. Ainda não
chegamos ao programa eleitoral, mas o desempenho
da Senadora é de chamar a atenção.
A população brasileira realmente dá demonstração de apoio à candidatura de S. Exª. Pode-se ver pela
Internet que, em pesquisa recente, não só da CNT/
Census, a que o Senador Flexa Ribeiro fez referência
há pouco, mas também do Ibope, a Senadora Heloísa
Helena chega aos 10 pontos percentuais, mesmo enfrentando as diﬁculdades que todos os candidatos enfrentam, principalmente aqueles de partidos menores,
como é o caso do P-Sol. Realmente, S. Exª demonstra
capacidade de crescimento e coragem para enfrentar
seus adversários. Esse é um resultado que deixa entrever a deﬁnição das eleições no Brasil para o segundo
turno e que, com certeza, preocupa a todos, inclusive
os candidatos que estão à frente nas pesquisas.
O Senador Flexa Ribeiro faz sinal, também está
ansioso para falar. Está em contato com a Senadora
Heloísa Helena: não sei se o motivo é o crescimento
nas pesquisas.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Até mesmo eu gostaria de falar alguma coisa a V.
Exª, mas como Presidente da sessão...
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Não sei se
é o crescimento nas pesquisas que já está fazendo o
Senador Flexa Ribeiro aproximar-se do P-SOL.
Concedo um aparte ao Senador Flexa Ribeiro,
do PSDB do Pará.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador
Luiz Otavio, em seu pronunciamento, V. Exª fala, com
bastante propriedade, do trabalho que a Bancada do
Pará no Senado desenvolve em prol do nosso Estado;
aborda assuntos da maior importância, que dizem respeito aos interesses do Estado do Pará. E apresenta
a questão das pesquisas, parabenizando, como todos
fazemos, a performance da Senadora Heloísa Helena,
que obteve um crescimento bastante signiﬁcativo. Já
que V. Exª se referiu à pesquisa do Ibope, a tendência
natural é a queda vertiginosa do atual Presidente e o
crescimento de Geraldo Alckmin e de Heloísa Helena, o que, como V. Exª bem mencionou, deﬁne o segundo turno nas eleições presidenciais. Mas gostaria
de sugerir a V. Exª, nobre Senador Luiz Otavio, que
fôssemos ao Presidente Renan Calheiros pedir que
S. Exª solicitasse ao Presidente da República a edição da medida provisória necessária para a liberação
dos recursos referentes ao fomento na Lei Kandir. V.
Exª participou conosco de uma reunião no gabinete
do Presidente Renan Calheiros, em que foi ﬁrmado
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compromisso do Governo, por intermédio dos ministros
presentes, com o Presidente do Senado, no sentido de
que esses recursos não seriam contigenciados, mas
liberados. Lamentavelmente, o que se vê, até agora,
é que o Governo Federal liberou apenas o referente à
Lei Kandir, que é a menor parte, e a maior parte dos
R$5,2 bilhões aprovados, retirando-se os R$900 milhões de acréscimo de arrecadação, diz respeito ao
fomento. Então, peço a V. Exª, que tão bem defende o
Estado do Pará em seu mandato como Senador, que
juntos possamos requerer ao Presidente do Senado
que resgate o compromisso do Presidente Lula de liberar esses recursos importantes – como sabe V. Exª
– para o equilíbrio das contas do Estado do Pará.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Senador
Flexa Ribeiro, acrescento ao meu pronunciamento a
manifestação de V. Exª.
Aﬁrmo a V. Exª e reaﬁrmo ao povo brasileiro,
em especial ao povo do Pará, o compromisso do Presidente Lula com relação a repor essa diferença de
R$900 milhões para compensar a perda dos Estados
exportadores, como é o caso do Pará, que exportará
mais de US$3 bilhões a partir deste ano e que importa
cerca de US$300 milhões anualmente, há mais de 12
anos. Trata-se da diferença de ICMS, da isenção para
os Estados exportadores de impostos estaduais, a ﬁm
de permitir o aumento do superávit na balança comercial. Tenho certeza de que o Presidente Lula cumprirá
o compromisso assumido.
A equipe econômica mudou. O Ministro Antonio
Palocci agora é candidato a Deputado Federal pelo
Estado de São Paulo, e o Ministro Guido Mantega assumiu o Ministério da Fazenda, com quem já estive. O
Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, Bernardo Appy, na última reunião do Confaz – Conselho
Nacional de Política Fazendária, deixou claro que será
editada uma medida provisória e que serão repassados recursos para os Estados compensarem essas
perdas, como é o caso do Pará.
Tenho certeza do compromisso do Presidente,
que é um homem de palavra; Sua Excelência tem cumprido sua palavra. Sou da base do Governo, orgulhome de fazer parte dela. Defendo o Governo. Defendo
o Presidente Lula. Sei da sua determinação em cumprir essas metas.
Sei da situação das contas públicas brasileiras,
da diﬁculdade não só do Brasil, mas de outros Países do mundo de repassar os recursos necessários à
sociedade. No caso das exportações, quanto aos recursos para repor as perdas, o Pará não pode cobrar
os impostos estaduais para beneﬁciar os exportadores, que beneﬁciam o Brasil. Realmente, as questões
estruturais do Estado – a construção de pontes e de
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estradas, a área da saúde, a área social – são muito
importantes. Elas devem ser observadas, para que se
mantenha o equilíbrio do povo em regiões como Carajás, por exemplo.
Em Carajás, está a maior reserva mineral do
mundo. O minério de ferro é explorado pela Companhia
Vale do Rio Doce, uma companhia importante que tem
sido reconhecida pelo mundo todo. Falo da importância
que a Vale do Rio Doce tem como a quarta ou a quinta
maior empresa mineradora do mundo, uma empresa
transnacional que realmente traz divisas para o Brasil.
Ela precisa ser apoiada pelo Governo, como de fato o
é. Realmente, há diﬁculdades de caixa. No entanto, o
compromisso do Presidente será mantido, cumprido.
Concedo um aparte à Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senadora, V. Exª me dá licença?
Tenho visto o mascote dos Jogos Pan-americanos. Lembro-me sempre de V. Exª. É um solzinho, o
símbolo da sua campanha.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Senador
Romeu Tuma, quando vi aquele solzinho, lembrei-me
na hora. Até os cabelinhos do solzinho são iguais ao
do nosso sol.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– É o mascote da sua campanha.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Agradeço
a delicadeza, a generosidade de V. Exª, do Senador
Luiz Otavio e do Senador Flexa Ribeiro. Estava dizendo ao Senador Efraim Morais que, quando convivemos
sem hipocrisia, em uma Casa democrática, brigamos,
mas nos tratamos de forma civilizada, fazendo as disputas ideológicas necessárias – ferozes, quando as
relações políticas são feitas de cinismo e dissimulação. V. Exª vota no Presidente Lula; o Senador Flexa
vota no Governador Alckmin; está aqui o Efraim, que
vota no Alckmin também; Romeu Tuma, espero, votará em mim – e pretendo conseguir o voto da Ângela,
a esposa do Efraim, porque o dele está difícil de ter.
Quero apenas agradecer a delicadeza do registro de
V. Exª e dizer que, com certeza, este ano eu estarei
no Círio, mas não vou levar o meu querido Edmilson
e o Babá para a corda. Senador Tuma, estarei levando
estes dois para a corda no Círio de Nazaré, porque
quero ver se eles agüentam mesmo. Quem tem pouca
saúde sou eu, mas vou colocar os dois na corda no
Círio, e V. Exªs testemunharão, Senador Romeu Tuma
e Senador Efraim, os dois andando na corda no Círio.
Vou colocá-los lá.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – É bom.
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O Senador Flexa insiste em um aparte. Concedo
um curto aparte apenas, Sr. Presidente, ao Senador
Flexa Ribeiro, do PSDB do Pará.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– V. Exª está no bis in idem.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Luiz
Otávio, é apenas para dizer à Senadora Heloísa Helena que eu acompanho o Círio na corda há 25 anos.
Convidei-a e, no ano passado, ela esteve em Belém.
Espero que ela seja minha companheira.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Mas ele vai
de carro, Senadora.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Deus vai dar
saúde a nós três, porque Luiz Otávio é convidado também para acompanhá-lo este ano.
A Srª Heloísa Helena (P-SOL – AL) – Ele vai
agradecer sempre uma graça muito grande alcançada. Eu vou levar os dois para pagar os pecados pelo
grande trabalho que me deram representando a candidatura de um e de outro nesta eleição.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Luiz
Otavio, pedi este segundo aparte a V. Exª para dizer
que os recursos a que me reﬁro não são os R$ 900
milhões de excesso de arrecadação, mas os R$ 4,3
bilhões que estão orçamentados, dos quais ele apenas
está liberando R$ 1,9 bilhão da Lei Kandir; os R$ 2,4
bilhões referentes ao fomento estão contingenciados,
porque há necessidade de uma medida provisória.
Pediria a ajuda de V. Exª para que pudéssemos obter
o compromisso do Presidente de editar essa medida
provisória, que, como sabe V. Exª, é importante não
só para o Pará, mas para 20 outros Estados da Federação brasileira.
O SR. LUIZ OTAVIO (PMDB – PA) – Senador
Flexa Ribeiro, também insiro em meu pronunciamento
esse último aparte de V. Exª e digo-lhe, com toda franqueza, que obtive êxito em todos os desaﬁos que me
apresentou o Estado do Pará, desaﬁos que o Governador Simão Jatene apresentou a mim nestes últimos
anos, praticamente nos quatro anos de Governo dele,
todos. Não vou aqui relacionar todos, mas apenas alguns relativos a recursos para estradas: o BNDES 1,
o BNDES 2, o Paraurb – ainda falta o Pará Rural, recursos para as pontes de concreto, para os hospitais,
para o Governo de um modo geral. Falta ainda vir do
Ministério da Fazenda, da Secretaria do Tesouro Nacional, o empréstimo do Pará Rural, os US$ 100 milhões
para o Estado do Pará.
Eu disse, e repito, que mudamos uma resolução
do Senado para alterar o prazo para a assinatura de
contrato.
Anteriormente a Resolução nº 43 do Senado Federal exigia seis meses de prazo para a assinatura do
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contrato. Reduzimos para quatro meses – 120 dias. Foi
um ato, digo sinceramente, até histórico desta Casa,
do Senado Federal, do Congresso Nacional, permitir
que esses Estados alterassem, por meio de suas Bancadas, de todos os Senadores, de todos os Partidos,
essa resolução do Senado para permitir a contratação
desses recursos para Estados como o nosso, tão carentes de recursos, principalmente na área de infraestrutura, na área social do nosso Estado.
Digo-lhe que enfrentarei mais este desaﬁo: vou
conseguir junto ao Presidente Lula a edição dessa medida, e o farei pela importância do Pará e de todos os
Estados que precisam desses recursos para realmente
compensar essas exportações. Essa medida provisória vai ser editada, vai ser assinada pelo Presidente,
porque ele tem um compromisso comigo, com o povo
do Pará e com o povo brasileiro até o último dia deste mandato. Sua Excelência agora disputa uma nova
eleição, que será no dia 1º de outubro, está na frente
nas pesquisas, tem tudo para vencer essas eleições,
tem, inclusive, a nossa determinação, a nossa luta, a
nossa garra, a nossa disposição para isso, mas, antes, vai assinar essa medida provisória para atender a
mais este desaﬁo que o Estado do Pará apresenta não
a mim pessoalmente, mas à Bancada federal do meu
Estado e de todos os Estados da Federação.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Luiz Otavio, V. Exª tratou de dois assuntos
importantes. Para falar sobre um deles, inclusive, eu
iria utilizar a tribuna, mas vou fazer aqui um comentário rápido antes de conceder a palavra ao Senador
Geraldo Mesquita.
Quero, primeiramente, agradecer à Senadora Heloísa Helena a conﬁança que vem demonstrando ter em
mim com a discussão que fazemos sobre o problema
de segurança, inclusive sobre o roubo de carga. Ela
tem feito comigo o que nenhum dos meus candidatos
tem feito: tem buscado trocar informações sobre a importância da segurança pública hoje na proteção do
cidadão e contra o crime organizado.
V. Exª falou no roubo de carga. Fui Presidente
da CPMI do Roubo de Cargas, e ﬁzemos um projeto
propositivo para mudar determinadas condutas na ﬁscalização e também conseguimos que fosse atribuída
à Polícia Federal a responsabilidade no combate ao
crime organizado por meio de seu sistema de informações. A Senadora Heloísa tem conversado muito
comigo sobre alternativas para melhorar isso, ela está
profundamente interessada em melhorar a segurança
pública. Sei que os outros não me perguntam porque
devem ter grandes ﬁlósofos em segurança que estão
lhes dando idéias – tenho lido nos jornais. Mas ﬁco feliz
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porque, ainda em vida, há uma candidata que conﬁa
em meu conhecimento, que pode não ser grande, mas
ainda tem alguma valia.
A respeito de outro assunto tratado por V. Exª,
digo que recebi uma comissão especial de transportadores de carga líquida da Bahia que manifestaram o
mesmo sofrimento que V. Exª descreveu. O roubo de
gasolina é terrivelmente triste. Haverá um congresso
para tratar deste assunto e, talvez, alguém de V. Exª
possa ir à Bahia para representá-lo – no dia 1º vou
abrir o congresso.
Gostaria também de fazer um comentário sobre
a logística da recuperação dos estaleiros. Domingo estive em Piracicaba, em São Paulo, em um congresso
do setor sucroalcooleiro e em uma exposição.
O Presidente da Transpetro, Sérgio Machado,
foi fazer uma exposição e referiu-se não somente à
recuperação dos estaleiros – acho que o Pará tem
vários –, mas também ao problema de investimento
nas hidrovias, e pediu que eu falasse com V. Exª para
que pudesse aprovar o projeto do Fundo da Marinha
Mercante no sentido da cessão de alguns espaços,
no que provavelmente uma emenda de V. Exª poderá
ajudar.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Farei isso,
farei isso.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Desculpe-me por interrompê-lo, mas é muito importante o que V. Exª fala: a logística tem uma importância
vital para baratear o transporte, que hoje é feito praticamente apenas por rodovia.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – E logo que
esse projeto chegue à Comissão de Assuntos Econômicos – como V. Exª colocou muito bem, atendendo à
classe produtora, o setor de açúcar e de álcool também, que precisa desse investimento –, V. Exª será
designado para relatá-lo. Trata-se, de fato, de projeto
muito importante para o Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Muito obrigado por permitir que eu falasse.
Peço desculpas por ter tomado mais algum tempo do Senador Luiz Otávio.
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Querido amigo Senador Romeu Tuma, por
mim, V. Exª poderia passar o restante da tarde falando
para todos nós aqui; seria um prazer ouvi-lo.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Mas aí eu perderia a alegria de ouvi-lo!
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Eu diria mais, Senador Romeu Tuma: V. Exª
me deixou pasmo agora ao revelar que seus candidatos não recorrem a V. Exª quanto ao tema que V. Exª
domina com tanta propriedade. O Senado Federal e
o povo brasileiro reconhecem a sua competência e o
seu conhecimento profundo na área de segurança. O
mérito é da Senadora Heloísa Helena que, inteligentemente, enxergou, pelos conhecimentos que colhe nas
conversas com V. Exª, elementos para a formulação do
seu programa de governo no que diz respeito a essa
área tão importante.
Senador Romeu Tuma, pretendo agora, mais
uma vez, falar do meu Estado, o meu querido Estado
do Acre, e do Mercosul, particularmente do propósito
dos países que compõem o Mercosul de instalar muito brevemente o parlamento do Mercosul. Parece que
são dois assuntos que não têm relação, mas, ao ﬁnal
dessa equação, mostrarei o contrário.
Começo, Senador Romeu Tuma, revelando um
fato que talvez não seja do conhecimento de V. Exª.
No Acre, já tivemos um Município chamado Brasília.
Falando de outra forma, Brasília já foi nome de um Município acreano. Isso se deu pelo Decreto Federal nº
968, de 21 de dezembro de 1938, que criou o Município
de Brasília, Município que hoje é Brasiléia.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Eu o conheço.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Não se sabe ao certo a origem, o intento que
tiveram os seus fundadores ao lhe darem esse nome.
Seja como for, Brasília foi o primeiro nome dado pelos
fundadores da vila, hoje Brasiléia, que perdurou de
1910 a 1943. O Decreto Federal nº 6.163, de 31 de
dezembro de 1943, que dava nova organização judiciária ao Território do Acre, extinguiu o nome de Brasília, julgando com mais direito, por ser mais antiga,
uma cidade do Estado de Minas Gerais com o mesmo
nome. É uma coisa interessante.
Senador Romeu Tuma, esse texto compõe parte da separata relativa ao Município de Brasiléia, que,
no nosso gabinete, tivemos o interesse, o cuidado e a
preocupação de incluir na coleção “Enciclopédia dos
Municípios Acreanos”.
Nós, no Acre, um Estado com 22 Municípios, que
temos uma certa diﬁculdade em transitar por todo o
Estado, por vezes temos diﬁculdades em saber sobre
fatos históricos, geográﬁcos, de Municípios que ﬁcam
distantes uns dos outros, e tivemos a preocupação
de inaugurar essa pequena coleção. O nome é meio
pretensioso, mas, na verdade, a idéia é reunir, numa
coleção, informações históricas, geográﬁcas, estatísticas relativas a todos os Municípios do Estado, para
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que nós, acreanos, de maneira sistematizada e organizada, possamos travar conhecimento, aqueles que
moram em Assis Brasil, sobre o que acontece e sobre
as informações relativas ao município de Mâncio Lima,
no extremo oeste do Estado, e por aí afora.
A Gráﬁca do Senado, mais uma vez, de forma
competente, diligente, acaba de entregar em meu gabinete a separata relativa ao Município de Brasiléia e
a relativa ao Município de Feijó – Feijó é o Município
onde nasceu meu querido pai, nas barrancas do rio
Envira.
Assim, fui agraciado com a separata contendo
informações relativas a esses Municípios.
Quero, mais uma vez, prestar contas, Senador
Romeu Tuma, de uma atividade de que participei e que
cada vez mais me chama a atenção, me desperta o
interesse, me aguça o prazer inclusive. Fui convidado
a participar, no início deste ano, da Comissão Mista
do Mercosul no Congresso Nacional. V. Exª, se não me
engano, também faz parte dessa Comissão presidida
pelo nosso querido Senador Sérgio Zambiasi.
Confesso que, naquela ocasião, eu não tinha
grandes expectativas. Conforme fui atuando, travando contato com os temas ali tratados, fui despertando
cada vez mais para o assunto e fui entendendo cada
vez mais que o Acre tinha relação com o Mercosul.
O Senador Sérgio Zambiasi sempre, nas ocasiões em que nos reunimos, fala: “Está aqui o Senador Geraldo Mesquita, do Acre”, para mostrar que o
Mercosul não diz respeito somente aos Estados do
sul do País.
Essa é uma pequena história que eu utilizo para
introduzir mais uma vez este assunto.
Retornando de uma viagem a Caracas, que havia feito há cerca de um mês, quando a Venezuela
ingressou no Mercosul, vim prestar contas e disse,
naquela ocasião, que ia aproveitar toda oportunidade
nesta Casa para falar deste assunto, que precisa ser
democratizado no nosso País e popularizado. Eu diria
até, Senador Romeu Tuma, que o Mercosul, no Brasil,
precisa se tornar tão popular como o futebol, também
na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, agora na Venezuela e quem sabe em outros países que poderão
brevemente ingressar naquele organismo.
Estivemos na bela cidade de Córdoba, a segunda
cidade da Argentina, um centro industrial e de ensino
e, segundo fui informado, onde se encontra a primeira universidade da América Latina, a Universidade
de Córdoba. Trata-se de cidade agradável, bonita, de
um povo cordato e amistoso. Viajei na companhia do
querido amigo e Senador Zambiasi e do Deputado
Mauro Passos.
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Gostaria de fazer referência a pessoas que às
vezes trabalham nos bastidores, mas são de importância fundamental para que essas reuniões ocorram
com sucesso.
Da parte do Brasil, registro que se ﬁzeram presentes o Antônio, diligente secretário da Comissão
Mista do Mercosul no Congresso Nacional; a Drª Cláudia, consultora desta Casa especializada em relações
internacionais, que sempre nos emociona com a sua
inteligência e o seu preparo, uma das pessoas que
hoje mais entende de Mercosul; o Fernando, assessor
de imprensa da referida Comissão; o Maurício, chefe
do Gabinete do Senador Sérgio Zambiasi. Enﬁm, são
pessoas que atuam nos bastidores, mas são, pela sua
eﬁciência, de fundamental importância para que tudo
ocorra da melhor forma possível.
Senador Romeu Tuma, registro, particularmente,
o meu enorme orgulho – digo isso de coração – de,
nessas oportunidades, conviver com o Senador Sérgio Zambiasi, que assumiu a presidência pro tempore da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul e
que terá enorme responsabilidade de atuar e criar as
condições para que, até o ﬁnal do ano, possivelmente, estejamos instalando o Parlamento do Mercosul,
o que vai ocorrer durante a presidência do Senador
Sérgio Zambiasi.
Tenho orgulho em acompanhar o Senador Sérgio
Zambiasi, em assistir a sua participação. E o orgulho
tem sua razão de ser, Senador Flexa Ribeiro. Vou dar
apenas um pequeno exemplo. O Senador Sérgio Zambiasi vai falar em seguida e tenho certeza de que S.
Exª fará um relato mais circunstanciado do que houve
em Córdoba. S. Exª, por exemplo, assumiu, decidiu e
fala exclusivamente português nessas reuniões, onde
o português é minoria, porque os demais países que
compõem a Comissão falam espanhol. O Senador Sérgio Zambiasi diz algo que me emociona: se estamos
trabalhando pela integração, se nós, do Brasil, fazemos um esforço para entendermos os companheiros
que falam espanhol, é razoável que também tenhamos
da parte deles o esforço para nos entenderem. Senão
não estaríamos tratando de integração.
Acho isso uma aﬁrmação, não gratuita, mas serena e lúcida da importância do Brasil nesse contexto. Por
isso o meu orgulho, a minha emoção e o meu prazer
de participar sempre com o Senador Sérgio Zambiasi
desses encontros e vê-lo representando o País de forma serena, porém ﬁrme, colocando a questão da integração como fundamento para a sua atuação, inclusive
em uma aspecto como este. Alguns poderiam ponderar
que só os brasileiros falamos português. Vamos falar
português; os companheiros e as companheiras dos
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demais países que se esforcem também para nos entender. Acho isso de uma grandeza fantástica.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Senador
Geraldo Mesquita, V. Exª me concede um aparte?
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Senador Zambiasi, com muito prazer.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Com a
compreensão e a bondade do nosso querido Senador
Romeu Tuma, devo fazer uma prestação de contas da
viagem logo após o seu pronunciamento. Porém, não
poderia deixar de aproveitar a sua fala para agradecer
essas referências com relação ao nosso esforço pela
integração, no sentido de trabalharmos por um único
bloco sul-americano, com o Mercosul ampliado, como
estamos dizendo, com essa perspectiva de tirar o Mercosul da Patagônia e levá-lo ao Caribe, estendê-lo, o
que eu acho um grande desaﬁo. Não é apenas um sonho bolivariano; é um sonho de unidade latino-americana, sul-americana acima de tudo. Eu, como gaúcho,
teria até, talvez, muito mais facilidade em incorporar o
espanhol – ou o “portunhol” – para a comunicação. Mas
efetivamente entendo que, nesses encontros, estamos
representando um país que fala português com mais
de 180 milhões de habitantes. Portanto, é justo que,
da mesma forma como nos encantamos com nossos
irmãos falando espanhol e fazemos um grande esforço
para entendê-los, a integração exige que esses irmãos
também se esforcem para entender o nosso idioma.
Assim ﬁcaremos de frente um para o outro, e não como
a nossa América do Sul se comportou até agora, de
costas, separada pelas cordilheiras, uma parte voltada
para o Oceano Atlântico, outra para o Oceano Pacíﬁco. Está na hora de fazermos um giro de 180º e nos
olharmos de frente, ampliarmos a nossa compreensão
a partir da nossa fala. Agradeço de forma muito comovida essa manifestação. Nós incorporamos essa responsabilidade, esse compromisso de levar a questão
da integração do continente sul-americano como um
dos grandes desaﬁos do nosso Congresso Nacional.
Obrigado, Senador.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Senador Zambiasi, muito obrigado pelo seu
aparte.
Estamos tratando de um tema que é fundamental para todos nós: a integração da América Latina. A
Venezuela está ingressando no Mercosul e, como eu
disse, espero que, brevemente, outros países deste
belo continente também façam o mesmo, para que
possamos constituir um grande bloco.
Aliás, fala-se muito, nos últimos tempos, no processo de globalização que vem sofrendo o mundo.
Senador Zambiasi, de fato, reconheço que, em vários
aspectos, o mundo tem-se globalizado, mas creio que,
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em outros, o mundo vem-se “blocalizando” – se é que
se pode usar essa expressão. Acho que, no mundo,
atualmente, vêm-se constituindo alguns blocos que representam interesses especíﬁcos, e a América Latina
não pode ﬁcar à margem desse processo. É necessário que de sul a norte da América Latina, incluindo o
Caribe, nos constituamos em um grande bloco, para
que possamos ter mais autoridade, para que a interlocução com os demais blocos e países possa ser
travada de igual para igual e os interesses possam
ser confrontados com igual peso, e assim possamos
de fato sonhar com a perspectiva de introduzir, particularmente em nossos países e nessa grande região,
um desenvolvimento genuíno, que alcance toda a população de nossos países.
Hoje li um artigo de um ex-embaixador brasileiro,
que é assessor da Fiesp, em que tece considerações
pessimistas com relação à politização do Mercosul e
considera fundamental consolidar a questão econômica; segundo ele, essa politização – acredito que em
decorrência do ingresso da Venezuela – pode signiﬁcar
algum risco para o Mercosul.
Eu, respeitosamente, Senador Zambiasi, discordo. Creio que devemos, sim, politizar o Mercosul,
democratizá-lo e popularizá-lo. E aqui, chego onde
iniciei meu discurso.
O Acre tem tudo a ver com o Mercosul. Tenho
conversado com os meus conterrâneos e vou sugerir
à Comissão do Mercosul em nosso País que retomemos algo que já foi feito, segundo fui informado pelo
Antônio, Secretário da Comissão, que é a realização
de audiências públicas pelo País afora, sob a sua presidência, para discutirmos com segmentos da sociedade brasileira, trabalhadores, pequenas, micro e médias
empresas, ou seja, várias categorias.
Tivemos o privilégio de assistir a uma audiência
pública por ocasião da nossa estada em Córdoba, onde
a sociedade se fez representar de maneira geral, por
meio de sindicatos, confederações, representações,
inclusive de patroas, o que é uma coisa curiosa. A
sociedade estava lá participando pela primeira vez,
segundo V. Exª. Isso se deu pela perspectiva de instalação do Parlamento do Mercosul, que V. Exª clama
e declara que deve ser um organismo austero, enxuto.
E diz que não vai permitir – aqui repito as suas palavras – que ele se transforme num cabide de empregos.
Acertadamente V. Exª diz isso.
O Parlamento do Mercosul deve surgir com esse
perﬁl: enxuto, austero e, aí sim, politizando as questões que dizem respeito aos nossos povos, no sentido de envolver na discussão do Mercosul as nossas
populações, representadas seja por organismos, por
sindicatos. Os trabalhadores precisam ter participação
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ativa no Mercosul, bem como os sindicatos, os micro,
os pequenos e os médios empresários. A academia
precisa participar do Mercosul; ou seja, o Mercosul não
pode mais continuar sendo o clube do Bolinha, que interessa tão-somente, aqui, no nosso País, à Fiesp e a
alguns segmentos que têm no Mercosul um nicho de
atuação, que o transforma, por vezes, em um mecanismo de acumulação de capital, de concentração de
renda, particularmente em nosso País.
Não quero me alongar. Quero fazer apenas esse
registro.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Com o maior prazer, Senador Romeu Tuma.
Quis apenas fazer esse registro. O Mercosul,
hoje, é um assunto que me interessa cada vez mais.
É um tema que deve ser discutido com a população
do meu Estado e do meu País, para que todos saibam
exatamente do que se trata, para que todos tenham
participação ativa nesse organismo de extrema importância para a América Latina.
Senador Tuma, com prazer, concedo a V. Exª
um aparte.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Geraldo Mesquita, peço desculpas por interrompê-lo ao ﬁnal
do seu discurso. Eu estava à mesa prestando atenção
na serenidade e na lisura com que V. Exª tratou de um
assunto tão importante como o do Mercosul. Lembrome ainda que, há pouco tempo, o Presidente Sarney,
que foi um dos criadores do Mercosul, foi à tribuna por
causa do enfraquecimento que vinha ocorrendo pelas
posturas um pouco isoladas de alguns presidentes de
países que fazem parte do Mercosul. V. Exª se referiu
ao Senador Zambiasi. Eu também tenho admiração
por ele e pediria permissão para endossar as palavras
de V. Exª. O seu trabalho tem uma importância muito grande. O Acre faz parte da história do País numa
época difícil, quando o Acre foi incorporado ao Brasil em uma disputa com a Bolívia. Conheci Brasiléia
e pediria encarecidamente que V. Exª me desse um
exemplar, com seu autógrafo, da coleção. E espero,
Senador Zambiasi, que seja em Porto Alegre a sede
do Parlamento do Mercosul, porque estaríamos no
centro de praticamente todo o setor sul. Hoje temos a
Venezuela e existe uma expectativa em relação à Bolívia, pelo que o Presidente tem informado. Devemos
formar o grupo latino-americano. O Mercosul não mais
será o Cone Sul simplesmente, como no início, mas
ele começa a tomar vulto. Até o Chile, como observador, esteve na última reunião de Córdoba. Acredito que
logo teremos um grupo latino-americano que poderá,
dentro da globalização, provavelmente, encontrar um
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caminho mais adequado para os nossos países dentro dessa conjuntura de difícil penetração, haja vista,
recentemente, a rodada de Doha, que não foi bem-sucedida, que paralisou e deixou o Brasil praticamente a
reboque dos acontecimentos, principalmente na área
do agronegócio. Parabenizo V. Exª e agradeço-lhe a
oportunidade.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – V. Exª é que me dá a oportunidade de fazer a
seguinte reﬂexão, Senador Tuma: imagine se, nessa
oportunidade, tratando-se de Doha, já houvesse um
Mercosul constituído de praticamente todos os países
da América Latina. Tenho a impressão de que o resultado seria outro, Senador Zambiasi; tenho a impressão de que o sucesso das nossas postulações seria
grande, porque o que ocorre em Doha é em razão de
tratarmos das questões de forma isolada. Acredito
que, se houvesse um grande bloco na América Latina
tratando dessas questões, obteríamos o sucesso pelo
qual tanto ansiamos, Senador Zambiasi.
Portanto, ﬁca aqui o registro da nossa modesta
participação e o prazer de ter estado com o Senador
Zambiasi, com o Deputado Mauro Passos e com o
pessoal administrativo, que já citei, que faz parte da
Comissão e que tão diligentemente nos acompanha
e nos presta assessoria, para que possamos colher
bons resultados.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Geraldo Mesquita Júnior, o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA)
– Agradeço ao nobre Senador Geraldo Mesquita Júnior.
Concedo a palavra ao nobre Senador Efraim Morais, do PFL da Paraíba.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossa passagem por
esta tribuna será rápida. Primeiramente, quero insistir
na questão do perdão da dívida para os micros e pequenos agricultores do nosso País, principalmente do
nosso querido Nordeste.
No ﬁm desta semana – até o dia de ontem –,
estive no sertão do meu Estado, no sertão paraibano,
mais precisamente no Vale do Sabugi, minha terra, na
cidade de Cajazeiras e na cidade de Cachoeira dos
Índios, que já é divisa com o Ceará, última cidade do
meu Estado. Tive a oportunidade de conversar com
os agricultores do meu sertão, da minha Paraíba. E,
ao chegar àquela região, tive oportunidade de discu-
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tir com os senhores agricultores – todos eles micros e
pequenos agricultores – que se encontram hoje sufocados e ameaçados pelos bancos oﬁciais, Banco do
Brasil e Banco do Nordeste, que ameaçam tomar-lhes
as propriedades.
Senador Flexa, infelizmente, no caso de Cachoeira dos Índios, foi citado, em determinado momento,
o exemplo da ameaça de um dos gerentes dos bancos
oﬁciais, que queria cobrar, a todo custo, a dívida de
um agricultor. No dia seguinte, amanhece esse cidadão debaixo de um pé de pau, dependurado por uma
corda, porque não resistiu à pressão.
Os homens do meu sertão e do sertão nordestino
são sérios, trabalhadores e não costumam passar calote em ninguém; são homens que realmente querem
trabalhar e querem ter a oportunidade de trabalhar.
Mas parece-me que este Governo, o Governo
do Presidente Lula, não tem preocupação com quem
quer realmente trabalhar neste País; não tem nenhuma
preocupação com esses micros, pequenos e médios
agricultores.
Hoje, a minha passagem pela tribuna é exatamente neste sentido: solicitar ao Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária da nossa Casa
que dê prioridade, na próxima semana, à votação de
um projeto de minha autoria, que é o PLS nº 259, de
2004, que tramita naquela Comissão e que propõe o
perdão de dívidas no valor total, originalmente ﬁnanciado, de até R$35 mil a agricultores familiares, micros
e pequenos produtores rurais, suas cooperativas e
associações.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Efraim?
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Com muita honra, concedo um aparte a V. Exª, Senador José
Agripino.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – V. Exª faz um
pronunciamento oportuníssimo, e gostaria de dar uma
modesta contribuição ao teor do que V. Exª diz. Ontem,
estive no Município de Tangará, que ﬁca no Trairi a 85
km de Natal. Em Tangará, participei de uma reunião
com lideranças políticas e prefeitos da região do Trairí.
Compareceram representantes de cerca de dez Municípios para tratar de questões políticas e administrativas
da região. Quando acabou a reunião, houve um almoço,
um churrasco, modesto, e um grupo de uns seis presentes me cercou, literalmente, a ﬁm de me abordar
a respeito de algo que eles tinham ouvido. Citaram o
nome de V. Exª e aplaudiram nossa ação ao votarmos
a medida provisória, que foi aprovada por unanimidade
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que
repactua os débitos do Crédito Rural. Mas repactua
em termos pagáveis. O caboclo interlocutor principal
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do grupo de seis que me abordou, exaltado, dizia: “Senador, não dá para entender como é que perdoam as
dívidas de Angola...” – ele sabia das dívidas de Angola
que Lula perdoou –; “Não cabe em minha cabeça, eu,
brasileiro do Rio Grande do Norte, nordestino, assistir
pela televisão a notícia de que as dívidas de Angola
foram perdoadas, e o Presidente da República veta o
projeto de lei que me dava a oportunidade de pagar a
minha conta”. Ele não quer o calote. Nem ao menos,
como V. Exª coloca, o perdão para quem deve até uma
certa importância, o que é justo, em função das intempéries, da seca que assola a nossa região; é só por
esta razão. Ele quer a condição que votamos, que o
Congresso Nacional votou, e que Lula vetou. Ele me
fez um apelo dramático: que derrubássemos o veto.
Ele sabia que havíamos aprovado uma outra medida
provisória, um paliativo que não resolve o problema
dos agricultores e que é uma enganação. Ele pediu
que colocássemos na pauta a apreciação do veto de
Lula. Ele só não falou uma coisa: que Lula, da boca
para fora, é um primor com os mais pobres, com os
mais modestos. Os pequenos agricultores do Nordeste
são modestos, nenhum é rico. São todos modestos,
mas foram objeto da canetada de Lula, vetando aquilo
que nós, Câmara dos Deputados e Senado Federal,
apreciamos e votamos em favor da sobrevivência de
pessoas que geram o seu próprio emprego e empregam uma, duas ou três pessoas. A última, que ele não
citou, foi o veto aos aposentados, ao reajuste de 16,6%
aos aposentados. E para completar, agora, o veto ao
salário família do empregado doméstico. É esse o Presidente dos pobres, que está caindo nas pesquisas e
vai cair mais ainda, porque ﬁnalmente a população
acordou, deixou de haver aquela propaganda maciça,
aquela presença demagógica no “Aerolula”, Estado por
Estado, e a população “desanestesiou”, está agora decantando, aumentando a rejeição de Lula, e o quadro
ﬁcando equilibrado. Praza aos céus que isso aconteça,
em nome daquilo que o Congresso vota de bom e que
o Presidente veta, prejudicando pessoas como aquelas
a que V. Exª se refere: o pequeno agricultor da nossa
região, que deseja apenas colocar em dia suas contas; então que se vote um plano que ele possa pagar,
não um plano utópico e demagógico como o que foi
proposto e que aprovamos, e que se encontra sabe
Deus onde. Cumprimentos a V. Exª. Tenha o meu absoluto apoio. Vou trabalhar – e sei que V. Exª também
– pela apreciação do veto, a ﬁm de que o derrubemos,
e aquilo que o Congresso votou passe a vigorar, em
benefício da sobrevivência do pequeno agricultor da
sua Paraíba e do meu Rio Grande do Norte.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço,
meu caro Líder, Senador José Agripino. V. Exª coloca
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muito bem: vamos trabalhar. Sou testemunha da luta e
do trabalho de V. Exª, da forma como negociou com a
Liderança do Governo para chegar ao melhor projeto
para os nossos agricultores. Porém, como coloca muito
bem V. Exª, este Governo tem dinheiro para tudo, só
não tem para o pequeno e o médio agricultor do nosso
Nordeste e também do Sul do País.
Deixo claro que o nosso projeto é mais modesto.
O Presidente da República argumenta que também beneﬁcia os grandes agricultores, o que não é verdade,
porque quando existe um débito de tantos milhões de
reais não se trata de uma única pessoa, mas da cooperativa de vários agricultores, o somatório das dívidas
de vários agricultores ou de associações.
Senador Flexa Ribeiro, faço um apelo ao Presidente desta Casa para que inclua na pauta do mês de
agosto – e que seja votado – o PLS nº 259, de 2004,
que já tem parecer favorável do nosso querido Senador
Demóstenes Torres, candidato a Governador de Goiás,
e está pronto para ser votado. Temos de lutar para derrubar o veto e temos de avançar em outro front, desta
feita com o projeto que está na pauta para ser votado
na Comissão. Ele beneﬁciará somente – observem a
modéstia – os agricultores com perda de safra provocada por fenômenos climáticos. Isso ocorrerá nos Municípios em que foi decretada situação de emergência
ou estado de calamidade pública, com reconhecimento
do próprio Governo Federal.
Com o parecer favorável do Relator, como disse, o
Senador Demóstenes Torres, o projeto também prevê a
ﬁxação de condições para a renegociação dos débitos,
no valor total originalmente ﬁnanciado de até R$75 mil,
também em caso de prejuízos causados por problemas
climáticos, como secas, inundações e geadas.
Ainda de acordo com a nossa proposta, a partir
da data da repactuação da dívida, as operações deverão ﬁcar sujeitas à taxa efetiva de juros de 4% ao
ano, para investimentos, e de 3%, para custeio. Essas
dívidas poderão ser liquidadas com um prazo adicional de dois anos, a critério do mutuário. Ainda diz o
nosso projeto que será oferecido bônus de 30% para
os devedores que pagarem em dia, de acordo com o
contrato de repactuação.
Devo aﬁrmar que os pequenos e mini agricultores
são os mais vulneráveis diante de problemas climáticos como secas, inundações e geadas, que nos últimos anos atingiram até o Sul do País, e não apenas
o meu Nordeste.
Portanto, Senador José Agripino, V. Exª tem razão quando diz que há recursos para perdoar dívidas
de Angola – dívidas de países da África, em geral – e
de vários outros países, como o caso recente, em que
foram perdoadas dívidas na Bolívia. O Governo tem
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dinheiro para investir e construir estradas na Bolívia e
recursos para investir na Venezuela, mas não quer dar
aquele pequeno empurrão, a mão amiga para dar condições para que o cidadão não abandone seu pequeno
sítio, sua pequena propriedade, nem seja ameaçado
por gerente de banco. No pronunciamento que ﬁz, ao
discutir essas questões com os agricultores, disse-lhes
que não tivessem medo e que não pagassem essa
dívida, porque gerente de banco oﬁcial algum vai tomar terra de agricultor! Que tivessem calma, que se
unissem. Portanto, nós, Parlamentares brasileiros, a
classe política, temos de ter coragem e vergonha para,
de uma vez por todas, decidir a questão dessa dívida,
senão teremos de trazer da zona rural para as cidades
vários agricultores e suas famílias, e que, ao chegarem
às cidades, poderão se marginalizar. Ao passo que lá,
eles querem a oportunidade para recomeçar suas vidas, para que, com dignidade e honradez, possam dar
condições de sobrevivência as suas famílias.
Sr. Presidente, ao encerrar minhas palavras, apelo, primeiramente, ao Presidente do Senado Federal,
Senador Renan Calheiros, para que possamos agilizar
a votação desse projeto e, concomitantemente, votarmos o veto aposto pelo Presidente Lula. Que tenham
cuidado, porque os erros cometidos, o discurso fácil
que tiveram nas eleições passadas ao prometerem
o que podiam e o que não podiam, o povo está sabendo; que eles tenham cuidado, porque, depois do
que aconteceu neste Governo – a corrupção correu
do início até o ﬁm com os mensalões, os sanguessugas –, o povo brasileiro, Senador José Agripino, está
aberto para decidir nas eleições de 1º de outubro. O
meu voto é igual ao de qualquer agricultor, que está
esperando a mão amiga do Governo para lhes dar a
oportunidade de recomeçarem o trabalho em suas pequenas propriedades. Eles saberão dizer “sim” para um
Presidente que prefere dizer para a televisão, para o
rádio e para os jornais de hoje que não aceita críticas
em relação aos lucros bancários. A rede bancária, os
bancos particulares e os oﬁciais tiveram os maiores
lucros da história! E o Presidente Lula acha que isso é
normal. Agora, está difícil para o Presidente voltar ao
tempo em que era simples, em que era um homem do
povo. Sua Excelência, agora, não tem mais o costume
de andar pelas ruas do País, até porque sabemos que
o Presidente não tem mais coragem de olhar no olho
do cidadão brasileiro pelo Governo que fez, por este
Governo que não merece mais a conﬁança do povo e
que está em queda livre!
Sr. Presidente, encerro minhas palavras fazendo
esse apelo em nome dos pequenos e médios agricultores do meu Nordeste.
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Nós, que fazemos a classe política, temos de ter
a coragem e convocarmos a todos, Governo e Oposição, para derrubarmos esse veto. Enquanto isso eu
vou manter contacto com o Presidente da Comissão
de Agricultura para que possamos votar o PLS, de minha autoria, que pleiteia o perdão para a dívida dos
pequenos agricultores, prejudicados pelos problemas
climáticos.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador
Efraim Morais, V. Exª me permite um aparte?
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – V. Exª
tem o aparte.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – V. Exª faz um
oportuníssimo pronunciamento. Aborda, com conhecimento de causa, a angústia de centenas de milhares de pequenos agricultores, ao longo deste Brasil
enorme, em particular na sua Paraíba, em relação,
eu diria, ao total esquecimento por parte do Governo
de uma ação concreta de apoio a esses lutadores do
interior do nosso Brasil. Lamentavelmente, tanto V. Exª
como o nobre Líder José Agripino se reportarem ao
veto aposto pelo Presidente ao projeto, aprovado, por
unanimidade, pelo Congresso, que dava condições
reais de pagamento dessa dívida. Quero parabenizá-lo, Senador Efraim Morais, pela proposta feita por
V. Exª com o objetivo de, realmente, numa ação concreta em apoio ao micro e ao pequeno produtor rural,
fazer com que as dívidas de até R$35 mil possam ser
perdoadas. Este Governo perdoou não só a dívida de
Angola como a de outros países, na tentativa infeliz
de, com isso, ganhar apoio para que o Brasil tivesse
assento no Conselho Permanente da ONU. No entanto, vimos o que vimos: a Bolívia, lamentavelmente,
desrespeitando o Brasil e o patrimônio dos brasileiros:
a Petrobras. Meus parabéns! Quero dizer a todos os
pequenos agricultores deste Brasil, os da Paraíba, os
do Pará, os do Rio Grande do Norte, que o Congresso Nacional fará pressão para que derrubemos o veto
aposto pelo Presidente ao projeto aqui aprovado, e o
coloquemos em votação, para que, com isso, esses
pequenos agricultores possam ser atendidos. Como
V. Exª bem disse, o apoio aos pobres está apenas no
discurso do Presidente. Na prática, Sua Excelência
apóia os banqueiros, exaltando o lucro que todos os
bancos tiveram durante o seu Governo.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Agradeço a V. Exª.
Vou concluir, Sr. Presidente. Antes, porém, faço
um último registro: ontem, como disse no início do meu
pronunciamento, estive nas cidades de Cajazeiras e
Cachoeira dos Índios, oportunidade em que recebi,
em reunião com agricultores da cidade de Cajazeiras, que não se conformaram com a não-liberação do
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seguro-safra por parte do Ministério da Agricultura,
em anexo, um laudo técnico da Emater da Paraíba,
dizendo e provando que houve perda, dentro daquilo
que foi proposto pelo próprio Ministério, sobre a questão do seguro-safra. Inclusive, estarei encaminhando
à Mesa, amanhã, requerimento de informações solicitando ao Ministério da Agricultura que se explique
com relação à não-liberação do seguro-safra para a
cidade de Cajazeiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Efraim Morais, o
Sr. Flexa Ribeiro, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador José Agripino,
como Líder do PFL; em seguida, a concederei ao Senador Sérgio Zambiasi, como orador inscrito.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, Senador Geraldo Mesquita, V. Exª sabe o
que é carbonato de cálcio?
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Seria o calcário?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Não, não
é a cal, é a barrilha.
Pergunto-lhe ainda: por que poucos brasileiros
sabem disso? A barrilha é um item industrial primordial
para qualquer País que queira ser grande; é indústria
de base. V. Exª acabou de tomar um gole de água em
um copo de vidro. O vidro do copo em que V. Exª tomou
o gole de água é composto por sílica e boa quantidade
de carbonato de cálcio, a barrilha.
Presidente Tuma, V. Exª está sentado com os
braços debruçados sobre uma poltrona, recoberta de
couro, tingido de azul, em que, seguramente, a barrilha
está presente no tingimento do couro, no clareamento
da sua roupa, no vidro da bancada, na tinta deste prédio. Indústria de base está presente em várias coisas
do nosso dia-a-dia.
Senador Geraldo Mesquita, lembra que Lula deitou e rolou com a auto-suﬁciência do petróleo, que não
foi atingida ainda? Mas ele deita e rola falando da eﬁciência como se fosse dele.
A eﬁciência da Petrobras vem de anos e anos.
Pelo contrário, no Governo Lula, ela caiu de velocidade em matéria de crescimento de produção. Estamos
a caminho, é verdade, da auto-suﬁciência até quase
por uma inércia da capacidade de prospecção e produção de petróleo da nossa competente Petrobras, mas
também pela mudança no padrão, na matriz energética brasileira, que, em grande parte, engordada pela
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produção de álcool anidro, que substituiu milhões e
milhões de barris de petróleo do consumo doméstico
e do gás que se descobriu, inclusive no meu Estado do
Rio Grande do Norte, em Guamaré, de onde sai o gás
que vai reabastecer o gasoduto Nordeste, o Gasene.
Sai de Guamaré para o Ceará, chega até Pernambuco,
interligando-se com Alagoas e vai embora.
Digo isso porque, Presidente Tuma, estou mortiﬁcado com o que aconteceu no Governo Lula.
O Brasil foi produtor de barrilha durante anos, por
meio da Companhia Nacional de Álcalis.
Senador Sérgio Zambiasi, no Rio Grande do Norte, meu Estado, lamentavelmente, por uma sucessão
de azares – e só encontro essa explicação –, perto
do Município de Macau, há um grande cemitério que
dá dó ver. São os pilares, as peças de concreto, as tubulações, os equipamentos do que seria a fábrica de
barilha, a Alcanorte, que daria a auto-suﬁciência na
produção de barilha ao Brasil.
No processo de privatização, lamentavelmente, o
adquirente, um homem decente, entrou em diﬁculdade
ﬁnanceira e dela não saiu. Com a diﬁculdade ﬁnanceira do grupo que comprou a Alcanorte, no processo de
privatização, ﬁcou sepultado o projeto e o sonho do
meu Estado de trazer a auto-suﬁciência na produção
de barilha para o Brasil.
Deixe-me explicar, Senador Geraldo Mesquita,
o que é barilha, de que é feita a barilha. A barilha é
carbonato de cálcio. É um pó, um granulado. É feito
de quê? De calcário, de sal e de calor. A fábrica da
Companhia Nacional de Álcalis do Rio de Janeiro, na
década de 50, antiqüíssima, obsoleta, mas em funcionamento, no seu começo, buscava o calcário sugando
conchas do fundo de uma lagoa. O custo da sucção
eram motores elétricos, energia elétrica. Sugavam do
fundo das lagoas conchas de calcário que eram depois
moídas e transformadas em pó de calcário.
O sal sempre veio do meu Rio Grande do Norte,
em navios; sal transportado de mil, dois mil e tantos
quilômetros, e o gás, o insumo, o calor é o gás que
vem da Bolívia, que vem da região, pago a preço internacional.
No meu Estado, a Alcanorte – veja que feliz coincidência e que azar do meu Estado, de a fábrica ter
caído nas mãos de um grupo por quem tenho apreço,
mas que faliu – está situada em Macau. Macau é a terra
do sal. A 20 Km, não mais do que isso, talvez 15 Km da
fábrica de barrilha estão as salinas de Macau – 99%
do sal do Brasil está ali. Em vez de se transportar o
sal por 2 mil Km, transporta-se por 10 Km.
O calcário aﬂora, é encostado. E não é 1 Km ou 2
Km; é em cima da fábrica. É em cima; é só cavucar um
pouco o solo e está o calcário exposto. O gás está em
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Guamaré, a 40 km. Junta-se gás, calcário e sal e produz-se barrilha. Mas minha fábrica está parada. Parada
por quê? Parada porque existia a fábrica da Álcalis, em
Cabo Frio, que, de qualquer maneira, produzia, importando-se barrilha a um preço razoável. Foi-se levando
e, como o grupo que comprou a Alcanorte entrou em
diﬁculdade, o nosso sonho ﬁcou adormecido.
Lula se vangloria da auto-suﬁciência do petróleo.
Sabe o que aconteceu? Senador Geraldo Mesquita, V. Exª sabe que o agribusiness está sendo penalizado. Nós estamos com uma bomba acessa na
nossa mão, que vai explodir no ano que entra, seja em
que Governo for – suponho que no Governo Alckmin
–, decorrente do câmbio desfavorável que já fez uma
grande vítima: o Ministro Roberto Rodrigues, que, para
não assistir à explosão da bomba, pediu demissão.
O agribusiness, Senador Romeu Tuma, vai pagar
o preço da quebradeira em função da taxa de câmbio,
que fez com que a nossa produção chegasse ao exterior por um preço que não remunera o produtor interno e que está quebrando, está na bicicleta, rodando
porque não pode parar.
Muito bem, esse mesmo câmbio quebrou a Álcalis. Explico a V. Exª. A Companhia Nacional de Álcalis produzia barrilha por um preço X, sugando, num
primeiro momento, as conchas do fundo da lagoa, e,
mais recentemente, transportando o calcário de Minas
Gerais, via rodoviária – imagine que loucura! –, enquanto a minha Alcanorte estava lá, dormindo, aguardando uma solução. De qualquer maneira, produzia e
vendia. Por quê? Porque US$1,00 valia R$3,00. Então
uma tonelada de barrilha era importada com o dólar
valendo R$3,00.
O que aconteceu agora? O dólar caiu para R$2,20.
O comprador de barrilha – produtor de vidro, a indústria
vidreira, a indústria de tinta, seja qual for –, evidentemente passou a comprar a barrilha importada porque
o preço é muito melhor. Resultado: parou a CNA, a
Companhia Nacional de Álcalis, há três meses.
Estão lá os funcionários todos parados, e a autosuﬁciência do petróleo, bradada, cantada em prosa e
verso pelo Governo Lula, se contrapõe à “zeração”.
Em vez de auto-suﬁciência de barrilha que teríamos
condições de ter, que é a indústria de base, nós temos
produção zero, o que gera dependência total de uma
indústria de base. Estratégico, bem estratégico!
Uma Nação que tenha vergonha na cara não pode
deixar de ter a sua produção, se puder tê-la, de barrilha. Pois Lula, que se vangloria da auto-suﬁciência de
petróleo, está assistindo a isso e não dá uma palavra.
Não dá uma palavra, uma palavra; está assistindo caladinho à produção de barrilha nível zero no Brasil.
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A Companhia Nacional de Álcalis encerrou as
atividades, está parada, enquanto, no meu Estado, a
Companhia Nacional de Álcalis tem um ﬁlhote chamado Alcanorte, com condições de produzir barrilha para
competir com barrilha importada a dólar no valor de
R$ 2,20, R$ 2,10, R$ 2,00, porque é tudo juntinho, um
ao lado do outro. Mas Lula não faz nada. Lula não faz
nada; não move uma palha pelo meu Estado, Presidente
Romeu Tuma. Lula não faz nada. Levou a reﬁnaria de
petróleo embora – ele e Hugo Chávez – e agora assiste caladinho a débâcle da produção de barrilha de
Cabo Frio, sem tomar uma providência qualquer com
relação à barrilha que pode e deve ser produzida no
Rio Grande do Norte, meu Estado.
O homem da auto-suﬁciência do petróleo é o homem da “zeração” da produção de barrilha no Brasil
– bem essencial, produto consumido num mundo de
coisas do qual o Brasil não pode abrir mão.
Tomei conhecimento deste fato há bem pouco
tempo e não me contenho, até porque sou um batalhador pelas coisas do meu Estado. Sou um encantado com o turismo do meu Estado, que construí como
Governador. Sou um encantado com a produção de
camarão, de fruta tropical, de petróleo e de gás do meu
Estado. Sou um lutador em busca do PVC, que algum
dia ainda vou ver sendo produzido a partir da energia
da Termoaçu, do sal de Macau e do eteno do gás do
Rio Grande do Norte. Sou um encantado com a perspectiva no meu Estado de produção de barrilha. Mas
sou um desencantado com este Governo.
Senador Efraim, ou este Governo acaba, ou nós,
do Nordeste, nos acabamos, porque, nessa questão
do veto do crédito rural, do veto dos aposentados, do
veto dos empregados domésticos, nesse descaso
com relação àquilo que temos como vocação natural,
a barrilha, que é uma vocação natural do meu Estado,
não se está nem aí. Deus nos livre!
Este é o meu brado de protesto, Sr. Presidente,
protesto de quem quer ver o Nordeste realmente se
soerguendo. Eu já disse – e vou repetir dez mil vezes
– que quem quiser presidir este País e quiser soerguer
o Nordeste tem de identiﬁcar qual é a vocação natural
de cada Estado. Por exemplo, da Bahia, qual a vocação
mais importante para ser viabilizada agora, depois de
tantas que foram viabilizadas? De Alagoas, qual é? De
Sergipe, qual é? De Pernambuco, qual é? Da Paraíba?
Qual é o grande trunfo que a Paraíba pode oferecer na
sua economia ao Brasil, desde que haja investimento?
Qual a vocação natural da Paraíba, que está apenas
aguardando investimento para se viabilizar e se oferecer ao País? Qual é a grande vocação do meu Estado? Um dos exemplos é a barrilha e o PVC. Qual é o
grande atrativo de investimentos – viável; não falo de
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favor, mas de algo viável, competitivo – que o Ceará,
o Piauí, o Maranhão podem oferecer?
Estamos precisando de um Presidente da República que identiﬁque isso, que identiﬁque essas oportunidades e que tome compromisso com os Estados
do Nordeste, não lançando mão daquele negócio de
“coitadinho”, de esmola, de favor, que gera dependência. Estamos precisando de um Presidente da República que queira bem, de verdade, ao Nordeste e se
dê ao trabalho de identiﬁcar essas oportunidades de
investimento para que seus Estados possam dar emprego para seus desempregados de forma competitiva e digna, não dependente, não estabelecendo a
dependência do brasileiro pobre em relação ao Governo com Bolsa-Família ou com bolsa de qualquer
coisa. A Bolsa é importante, sim, mas não pode ser
só isso. Tem que haver fundamentalmente a aplicação
de recursos, a mobilização de investidores em cima
de oportunidades reais de investimento como forma
de os Estados oferecerem ao País uma contribuição
efetiva ao crescimento nacional. Esta é a minha tese,
este é meu desejo e este é meu protesto, que espero que seja ouvido, e que o próximo Presidente, seja
quem for – e espero que seja Geraldo Alckmin –, possa atendê-lo de forma a dar, de maneira digna, uma
oportunidade real aos nordestinos de contribuírem para
o crescimento do País.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Parabéns, Senador José Agripino.
Senador Sérgio Zambiasi, V. Exª tem a palavra,
como inscrito.
Prorrogo a sessão por dez minutos.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Presidente Romeu Tuma. Venho à tribuna para produzir
um relato da 27ª Reunião da Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul, realizada entre os dias 18 e 21 de
junho, em Córdoba, na Argentina, e já referida aqui com
muito carinho pela Senadora Ideli Salvatti saudando a
presidência pro tempore da Comissão Parlamentar; o
Senador Roberto Saturnino, Presidente da Comissão
de Relações Exteriores, também se referiu à importância do encontro de Córdoba, da semana passada;
o Senador Geraldo Mesquita também se manifestou
como membro da Comissão e testemunho ocular do
evento realizado na cidade Argentina.
Lá tivemos um encontro parlamentar da comissão
conjunta, paralelamente à 30ª Reunião do Conselho do
Mercado Comum, que reuniu os chefes de Estado dos
países membros do Mercosul. Vale aqui um pequeno
registro, aproveitando a presença do Senador Efraim
Morais, do signiﬁcado da integração do Mercosul. O
Interlegis, Senador Efraim, Secretaria que V. Exª pre-
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side nesta Casa, que, em princípio, eleva a integração
dos Parlamentos nacional, estaduais e municipais, já
integra também os Parlamentos do Mercosul. A cada
encontro somos agradavelmente surpreendidos com
informações como essa da semana na Argentina, em
Córdoba, quando membros da delegação paraguaia
nos diziam que através do Interlegis estão recebendo
informações para sua formação.
É um fato que merece ser registrado. Proporcionamos inclusive uma reunião inicial com V. Exª, na Interlegis, e os Parlamentos do Mercosul porque lá na
frente, quando, se Deus quiser, estaremos aprovando
o protocolo do Parlamento, permitindo sua implantação efetiva, não tenho dúvida de que o Interlegis terá
uma responsabilidade fundamental na integração do
processo parlamentar, com a possibilidade da instalação de um parlamento virtual, com reuniões virtuais,
de maneira que se persiga, que se alcance, a proposta
de um Parlamento transparente, plural, democrático
e austero, em que as reuniões tratarão de temas que
reﬂitam questões de cidadania mercosulina, Senador
Romeu Tuma.
O Senador Romeu Tuma também já foi convidado a participar dos nossos encontros, como membro
da Comissão Parlamentar Conjunta. E espero que V.
Exª possa estar presente no próximo encontro, que
poderá ser em Porto Alegre, onde reuniremos Parlamentares dos Estados membros e dos povos de fronteira, porque ali residem questões que nos ensinam
a verdadeira integração do cotidiano, do dia-a-dia dos
cidadãos e cidadãs.
E são esses exemplos, essas experiências, que
podemos reproduzir no Parlamento e, a partir dali, estender a compreensão da importância da integração
que nasce no sul, na Patagônia, que vai em frente,
às portas do Caribe com a entrada da Venezuela. O
Norte integra-se exatamente a partir da Venezuela. E
muitas vezes colocamos aqui eventual posicionamento
ideológico, com algumas críticas, mas os acordos são
feitos com países. A própria União Européia soube superar todas as diﬁculdades ideológicas para construir
esse grande e poderoso bloco que hoje é uma forma
de equilíbrio inclusive nas relações globais.
Pois os dois encontros marcaram a transferência
da presidência pro tempore das duas instâncias da
coordenação do Mercosul para o Brasil. A presidência
do Conselho do Mercado Comum passou a ser exercida pelo Presidente Lula, e a seção-Brasil da Comissão Parlamentar, da qual sou Presidente, assumiu a
direção pro tempore da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.
Participaram da reunião dos Chefes de Estado
os Presidentes Lula, do Brasil, Néstor Kirchner, da
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Argentina, Tabaré Vázquez, do Uruguai, Nicanor Duarte, do Paraguai, e, pela primeira vez na condição de
membro pleno Hugo Chávez, da Venezuela. Também
estiveram presentes os Presidentes Evo Morales, do
México, Michelle Bachelet, do Chile, Fidel Castro, de
Cuba, e o vice-Presidente do Equador, Alejandro Serrano Aguilar.
De nossa reunião parlamentar participaram o
Senador Geraldo Mesquita, e que já se pronunciou
nesta tarde, e o Deputado Mauro Passos. Contamos
com a presença de cerca de cinqüenta Parlamentares dos Países Membros do Mercosul, associados e
convidados.
Pudemos exercer uma primeira experiência de
plenário em que inúmeros assuntos foram discutidos,
debatidos temas da máxima importância para o processo da integração do continente sul-americano e
para o desenvolvimento social e econômico dos povos
da nossa região.
Entre as diversas iniciativas adotadas na reunião,
na plenária parlamentar, a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul aprovou, de forma especial, recomendação para que os países-membros do Mercosul
coordenem suas ações e seus organismos para um
efetivo combate ao trabalho infantil, por exemplo. Nesse
sentido, o documento aprovado sugere a harmonização
de medidas e também a atualização de dados sobre
o problema, com o objetivo de construir uma política
regional para o tema.
Aprovamos também uma agenda de trabalho para
o segundo semestre, que, entre outras atividades, inclui
um seminário sobre integração fronteiriça, que realizaremos em Porto Alegre, durante o mês de agosto, e
um outro encontro destinado a debater as assimetrias,
em Montevidéu, durante o mês de setembro.
A Comissão Parlamentar, em seu aspecto administrativo, também aprovou o Programa da Introdução e Treinamento em Mercosul para parlamentares
e técnicos da Venezuela, agora integrados à Comissão. Na mesma reunião, foram realizadas alterações
no regulamento da Comissão, para incorporar a Venezuela em fase de adesão, com direito à voz e ainda
sem direito a voto.
O Comunicado Conjunto dos Presidentes, divulgado ao ﬁnal do encontro, por sua vez, comprometeu-se
a acelerar a aprovação do Focem – Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, ainda neste ano. O
projeto foi aprovado pela nossa Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul* e tramita no Congresso Nacional, aguardando análise e aprovação deﬁnitiva.
A mesma declaração também incorporou a proposta argentina de criar um banco de desenvolvimento
do Mercosul, para ﬁnanciar projetos de infra-estrutura
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e saldou como positiva a adesão do Uruguai, do Paraguai e da Bolívia ao projeto do Grande Gasoduto do
Sul, que objetiva promover a integração energética da
região, fundamental para o seu desenvolvimento.
O Comunicado Conjunto dos Presidentes, entre
outras decisões, ainda reaﬁrmou compromisso com o
esforço conjunto para acelerar o processo de internalização de normas no âmbito dos países do Mercosul.
Atualmente, 77 normas do Mercosul exigem aprovação parlamentar dos quatro países-membros, para
resultar em avanço da consolidação jurídica, política
e econômica do bloco.
No Parlamento brasileiro, estamos com a pauta
zerada na Comissão do Mercosul e registramos o maior
percentual de normas aprovadas, cerca de 50% entre
os demais países-membros.
Documento com as informações correspondentes a cada país está sendo enviado pela Comissão
Parlamentar Conjunta do Mercosul ao Conselho do
Mercado Comum.
A principal decisão dos dois encontros, no entanto, foi a reaﬁrmação do compromisso com a instalação
do Parlamento do Mercosul até 31 de dezembro deste
ano, de acordo com o Protocolo Constitutivo ﬁrmado
pelos chefes de Estado, em Montevidéu, no Uruguai,
em dezembro do ano passado.
Destaco, Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma,
a colaboração imprescindível, a pronta disposição de
um cidadão cuja responsabilidade nesta Casa, seguramente, é reconhecida por todos. Trata-se do Secretário-Geral da Mesa Diretora do Senado, Dr. Raimundo Carreiro.
Hoje, houve a primeira reunião, para encaminharmos a aprovação do protocolo, e vimos a dedicação, a
memória histórica da construção do Mercosul, desde
quando o Presidente José Sarney e o Presidente Alfonsin* – Brasil e Uruguai – apresentaram as primeiras
diretrizes para a construção da consolidação desse bloco. E já se vão 15 anos. Fiquei, realmente, emocionado
ouvindo alguns relatos históricos, algumas passagens
que, muitas vezes, ﬁcam na memória daqueles que
participam ativamente e que nem sempre recebem o
registro necessário. Aproveito exatamente os últimos
minutos da sessão de hoje, Senador Romeu Tuma,
para fazer o registro do reconhecimento do trabalho
do Dr. Carreiro, porque é justo.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– A Mesa endossa as palavras de V. Exª.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – A Casa
endossa e reconhece. Sob seu comando, realmente
ações decisivas acontecem aqui. Fiz questão desse
registro, porque, ao encaminhar ao Presidente Renan
Calheiros a necessária ação junto ao Presidente da
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Câmara dos Deputados, Deputado Aldo Rebelo, pois
o protocolo está naquela Casa, percebi a garra com
que o Dr. Carreiro conduz os assuntos de interesse
do Congresso. Fiquei realmente muito emocionado
com isso. Aproveito este momento, para fazer esse
registro público de reconhecimento do seu trabalho,
de agradecimento.
Como disse, uma das principais decisões do
encontro foi exatamente produzir essa ação. É um
desaﬁo. E os congressos da Argentina e do Uruguai,
principalmente, aguardam a decisão brasileira, seguem os nossos passos. O Paraguai já aprovou. Lá já
está resolvida a questão do protocolo. A Argentina e
o Uruguai, seguramente, movimentam-se a partir da
ação do Brasil. E o Presidente Renan Calheiros também está comprometido, na condição de Presidente
do Congresso Nacional, a levar nosso apelo ao Presidente Aldo Rebelo. O Deputado Mauro Passos, que
esteve conosco, e inúmeros outros parlamentares e
deputados que compõem a Comissão sabem da importância de superarmos esse desaﬁo de tempo, para
que alcancemos a data prevista de 31 de dezembro.
Muitas vezes tentamos até atropelar a história. Chegouse a anunciar a possibilidade de se fazer a instalação
em novembro, quando da reunião de Presidentes em
Montevidéu. Seria realmente o máximo. Entendemos
que há muitas limitações, porém conﬁamos no trabalho
de todo esse conjunto de pessoas, para que consigamos levar à frente esse desaﬁo.
Registramos também um agradecimento e um
destaque especial ao Deputado Dr. Rosinha, atualmente Secretário-Geral da Comissão, que também é
uma espécie de memória viva de toda essa caminhada
do Parlamento; ao Secretário dos trabalhos técnicos
da Comissão, Antônio Costa Filho; à Consultora Maria Cláudia Drummond*, no Brasil; e aos funcionários
da Secretaria Administrativa Parlamentar Conjunta,
sediada em Montevidéu, coordenada pelo Secretário
Oscar Casal*.
No comunicado conjunto, os Chefes de Estado
aﬁrmaram que a instalação do Parlamento do Mercosul “é um marco fundamental para consolidar a
integração e a vigência dos valores democráticos do
Mercosul”. Segundo a mesma declaração dos Presidentes, o Parlamento do Mercosul também é decisivo
para gerar uma ampla base de participação cidadã e
reaﬁrmar a legitimidade, a pluralidade e o equilíbrio
institucional do bloco.
Os Chefes de Estado, por ﬁm, expressaram apoio
ao trabalho da Comissão Parlamentar para cumprir o
objetivo de instalar o Parlamento do Mercosul até o
ﬁnal deste ano.
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Nesse sentido, em seu pronunciamento, o Presidente Lula foi enfático, quando aﬁrmou que o Parlamento do Mercosul é um passo histórico para garantir a participação da sociedade no processo de
integração.
O Presidente Néstor Kirchner, da Argentina, também reaﬁrmou o compromisso com a instalação do
Parlamento do Mercosul, como muito bem registrou a
mídia da Casa, que, por meio da Agência Senado, da
TV Senado, da TV Brasil e da Rádio Senado, realizou
ampla e competente cobertura do evento – trabalho,
aliás, que já vem ocorrendo na Agência Senado, em sua
versão internacional, e no Jornal do Senado, em suas
edições semanais e na edição especial da semana.
Agora, na condição de Presidente Pro Tempore
da Comissão Parlamentar conjunta do Mercosul, Senador Tuma, retorno ao País e a esta Casa, imbuído
da missão de instalar, com a contribuição de todos, o
Parlamento do Mercosul dentro do prazo previsto em
seu protocolo.
Ainda em Córdoba, apresentamos ao Plenário
do Conselho do Mercado Comum, diante de seus
respectivos Chefes de Estado, um informe das tarefas
realizadas até agora pela Comissão Parlamentar e, ao
mesmo tempo, reaﬁrmamos nosso compromisso com
a instalação do Parlamento do Mercosul.
Na mesma reunião, com o apoio do Itamaraty,
parceiro incansável nessa caminhada, e com a presença do Embaixador Chefe da Delegação da União
Européia na Argentina, Gustavo Martins Prada, ﬁrmamos uma declaração conjunta em que a União Européia expressa seu apoio ao processo de instalação do
Parlamento do Mercosul.
No Brasil, já aprovamos o protocolo na Comissão do Mercosul e também na Comissão de Relações
Exteriores da Câmara dos Deputados. É preciso, ainda, que o protocolo seja aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania* e pelo Plenário
da Câmara.
Com essa meta cumprida o mais rapidamente
possível, o Protocolo chegará ao Senado Federal em
condições de ser aprovado deﬁnitivamente em tempo
hábil.
Por isso, como já disse, contamos com o esforço ainda mais concentrado da Comissão e dos seus
parlamentares e, de forma especial, do presidente da
Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, e do Senado e
do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, que
sempre apoiaram a luta pela construção do Mercosul
e, particularmente, de seu Parlamento.
A instalação do Parlamento é, diante de tudo isso,
o mais próximo e mais importante passo que as Nações Sul-Americanas devem dar neste momento para
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aﬁrmar de forma irreversível e sustentável a construção de um bloco econômico.
Com o Parlamento, a integração ganha espaço
para a interlocução com a sociedade, para o debate
das contradições e assimetrias e, principalmente, para
a busca das convergências que aproximem os países
e povos da América do Sul, separados por séculos
de isolamento.
E, mais do que tudo, o Parlamento do Mercosul
é a garantia da participação popular, de que os povos
terão voz, serão ouvidos. Tivemos uma experiência
riquíssima em Córdoba, uma audiência pública onde
todos os setores da sociedade tiveram assento junto
aos Parlamentares, como lembrou aqui o Senador Mesquita, desde os sindicatos de trabalhadores dos mais
diversos segmentos, representantes das minorias, até
a presidente do Sindicato das Amas de Casa, sindicato das donas de casa, que, ﬁnalmente, viu atendida
uma reivindicação. Enﬁm, foi um momento emocionante, bonito, de integração na audiência pública da qual
pudemos participar como parlamentares.
Senador Efraim, ouço V. Exª.
O Sr. Efraim Morais (PFL – PB) – Senador Zambiasi, devo dizer a V. Exª inicialmente que o Poder Legislativo brasileiro, o nosso Congresso Nacional, deve
muito a V. Exª por essa conexão que faz entre o nosso Congresso Nacional e o Congresso do Mercosul.
Tenho acompanhado os passos de V. Exª, que é uma
pessoa que se relaciona muito bem com qualquer um
desses países e que sabe, acima de tudo, da importância desse estreitamento entre o nosso Congresso,
o nosso País, e os países que formam o Mercosul. V.
Exª referiu-se ao nosso Interlegis, à frente do qual estou temporariamente na condição de Diretor Nacional.
Anteriormente, foi dirigido pelo Senador Romeu Tuma,
quando 1º Secretário desta Casa. Simplesmente dei
continuidade ao trabalho de outros secretários que
por lá passaram. Evidentemente, o Senador Tuma deu
uma importância bem maior ao Interlegis, divulgando-o. Demos continuidade a esse trabalho e, graças
a V. Exª e à equipe que foi montada desde a época
do Senador Tuma, com algumas modiﬁcações, conseguimos ultrapassar fronteiras: estamos recebendo
companheiros não só parlamentares, mas professores
internacionais que participam dos nossos encontros.
Aliás, tenho uma boa notícia, Senador Romeu Tuma
e Senador Zambiasi: o protocolo de intenções já está
pronto e, até o ﬁnal deste ano, se Deus quiser, o nosso
Presidente Renan Calheiros, com toda a Mesa Diretora,
estará assinado o Interlegis II para dar continuidade a
esse trabalho, trabalho sério por meio do qual se faz
a integração entre os poderes legislativos municipais,
estaduais e federal.
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Agora, com essa união, conseguimos construir
um trabalho que é de todos nós. Falo do ILB, da nossa universidade e do Interlegis. Tenho certeza de que
o Brasil, o Congresso Nacional e o Poder Legislativo
Brasileiro darão um exemplo ao mundo, já que estamos prestes a colocar em atividade, de uma vez por
todas, a primeira universidade do Legislativo do mundo.
Esse é um trabalho que merece registro. Queremos, a
propósito, lembrar a força e o trabalho dos Senadores
Ramez Tebet, Antonio Carlos Magalhães, José Sarney
e Renan Calheiros, que se integraram, todos, nesse
projeto de tão grande importância. Estamos melhorando a qualidade dos nossos servidores, estamos
modernizando nossas ações por meio de um trabalho
de todo o Congresso Nacional. Quero destacar o trabalho que V. Exª vem fazendo no relacionamento com
outros países, países amigos. Numa troca recíproca
vamos poder oferecer nossa experiência e receber dos
companheiros do Mercosul o que há de bom da parte
deles. Quero parabenizar V. Exª e dizer-lhe que presta
um grande serviço ao Congresso Nacional e ao Poder
Legislativo do nosso País.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obrigado pela manifestação, Senador Efraim Morais. Temos profunda admiração pelo trabalho do Interlegis,
Senador Tuma, V. Exª que, como Secretário da Mesa,
da qual eu tive a honra de participar também...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Estivemos juntos em Porto Alegre.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – ... estimulou e promoveu um avanço muito grande nesse
processo de integração. O Interlegis, seguramente,
será uma ferramenta fundamental para que, ali à frente,
com o Parlamento do Mercosul instalado, possa-se promover as primeiras reuniões virtuais de um Congresso
supranacional, permitindo que seus representantes, em
seus respectivos países, possam reunir-se inclusive
emergencialmente, tomar decisões e avançar em discussões de interesse da cidadania “mercosulina”.
Essas experiências realmente me têm dado um
estímulo especial para continuar esse trabalho de dedicação à frente da comissão, trabalho de que me foi
conﬁado pelo Presidente Renan Calheiros, para que
consigamos vencer essa etapa inicial da construção
da integração parlamentar.
Agradeço a generosidade do espaço que me foi
concedido nesta tarde para fazer um relatório à sociedade, à Casa. É importante que isso seja feito para
que todos tomem conhecimento das ações parlamentares que podem trazer vantagens ao nosso convívio
com todos os cidadãos de nossos países irmãos da
América do Sul.
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Concluo, Senador Tuma, com a aﬁrmação do
economista argentino Aldo Ferrer, ex-Ministro da Economia e um dos mais importantes especialistas em
globalização de seu país, sobre um certo pessimismo
que às vezes surge em relação ao Mercosul. Ele diz
que o Mercosul não está em crise. Para ele, a entrada
da Venezuela no bloco e o debate sobre projetos transacionais, a exemplo do gasoduto do Sul, mostram a
força do grupo e a capacidade de superar problemas
políticos de seus integrantes.
Para o economista Ferrer, o bloco não apenas
não está em crise, mas avançou muito desde quando os ex-presidentes Sarney e Alfonsín acertaram os
primeiros detalhes. E a posição comum em relação à
Alca é o grande exemplo disso.
Obrigado, Presidente Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Senador Zambiasi, quero cumprimentá-lo novamente
– já o ﬁz por meio do brilhante discurso do Senador
Geraldo Mesquita – e manifestar a minha certeza e a
minha esperança de que tudo será, até o ﬁnal deste
ano, resolvido e bem resolvido.
Quero agradecer o Senador Efraim pelas referências que fez a meu respeito e a respeito de toda
a equipe da Casa. V. Exª dá um exemplo sagrado de
administração público. O bom administrador é aquele
que segue os bons projetos – que não foram meus,
foram do antecessor, e V. Exª fez referência a isso. Há
governantes que assumem e querem acabar com tudo
o que foi feito anteriormente, porque não querem dividir
as glórias com ninguém, e o povo é que paga o preço.
Parabéns, Senador, pela coragem de dar continuidade
a bons projetos.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Luiz Pontes, João
Tenório, Antero Paes de Barros, Sérgio Guerra, a Srª
Senadora Lúcia Vânia e o Sr. Senador Flexa Ribeiro,
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203, do Regimento Interno
do Senado Federal, combinado com o Inciso I e o §
2º do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exª serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do editorial intitulado “Discriminação oﬁcial”,
publicado no jornal Folha de S.Paulo de 5 de julho
do corrente.
O texto destaca “O Estatuto da Igualdade Racial
promove um retrocesso ao deﬁnir os direitos com base
na tonalidade da pele”.
A prioridade do Governo Federal deveria ser o
investimento em educação fundamental e média, gra-
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tuita e de qualidade. Isto sim seria uma meta valiosa,
sem propagandas vazias e jogadas de marketing. Infelizmente o governo petista insiste nessa política disfarçada de “motivação democrática”.
Sr. Presidente, como segundo assunto, gostaria
de fazer o registro da matéria intitulada “BNDES oferece
crédito à Bolívia”, publicada no caderno de Economia
e Negócios do jornal O Estado de S. Paulo, em sua
edição de 11 de julho do corrente.
Apesar de não ter ainda resolvido a situação da
Petrobras na Bolívia, o governo petista, por meio do
BNDES, vem considerando a idéia de ﬁnanciar para
o governo daquele país a compra de equipamentos
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agrícolas e a construção de uma rodovia. É grave, um
verdadeiro absurdo.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas partes integrantes deste
pronunciamento, para que passem a constar dos Anais
do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
comentar a matéria intitulada “Selvagens”, publicada pela revista IstoÉ em sua edição de 22 de junho
do corrente.
É importante que ﬁque registrada a gravidade
da invasão do MLST à Câmara dos Deputados e se
conheça o Movimento pela Libertação dos Sem Terra,
como age, como se organiza e qual é sua história.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria seja considerada como parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado
Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LUIZ PONTES EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a Tribuna neste momento para comentar a matéria intitulada “Boas idéias superam as
divergências”, publicada no Jornal do Brasil dia 22
de junho do corrente.
A matéria destaca que em pré-campanha eleitoral, o ex-governador Geraldo Alckmin, prometeu que
preservará programa Bolsa Família, o mais importante
programa social do governo do seu principal adver-
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sário, o presidente Lula. Alckmin aﬁrmou que não só
manterá como ampliará o programa.
Por ﬁm, Sr. Presidente, requeiro que a referida
matéria passe a integrar esse pronunciamento, a ﬁm
de que conste dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOÃO TENÓRIO 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
fazer o registro da matéria intitulada “Um tesoureiro
encrencado demais”, publicada na revista IstoÉ em
sua edição de 12 de julho do corrente.
A matéria destaca que o novo responsável pelas
ﬁnanças do PT também está metido em irregularidades. José de Filippi Júnior vai ocupar o posto que já
foi de Delúbio Soares.
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Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR 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. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada “Tio Mário pagou
dívida, diz tesoureiro de Lula”, publicada no jornal O
Estado de S. Paulo de 6 de julho de 2006.
Segundo a matéria, o novo tesoureiro do PT, José
de Filippi Júnior, prefeito de Diadema-SP, aﬁrma que
pagou a multa judicial a que foi condenado a pagar com
dinheiro de amigos e com um cheque emprestado por
um tio no valor de R$150 mil.

145

Julho de 2006

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o
registro da matéria intitulada “Sem diretores, agência
reguladora bloqueia licitação de portos”, publicada no
jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 18 de julho do corrente.
A matéria trata do descaso do atual governo com
as agências reguladoras e cita o exemplo da Antaq
– Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que
não tem diretores suﬁcientes para formar quorum mínimo para tomada de decisões. Segundo a matéria, “O
caso é um exemplo da política federal para agências
reguladoras: além dos cortes orçamentários, comuns
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a todas as agências, a diretoria do órgão ﬁcou abandonada de fevereiro até o último dia 6”.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada como parte deste pronunciamento, para que a mesma passe a integrar os Anais
do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para comentar o editorial intitulado “O PT apresenta aos eleitores uma lista de ‘mensaleiros’”, publicado no jornal
Valor Econômico de 19 de julho deste ano.
O editorial destaca que o Partido dos Trabalhadores “parte para nova disputa eleitoral como se nada
tivesse acontecido”, apresentando uma lista de candidatos que estão envolvidos no esquema do mensalão.
Segundo o editorial, “é certo que o PT, que foi ágil o
suﬁciente no passado para expulsar militantes e parlamentares por delito de opinião, não foi capaz de apurar
as suas próprias responsabilidades sobre os desvios
éticos. E, como não apurou, apresenta aos eleitores
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candidatos sob suspeita que, se eleitos com o referendo partidário, no mínimo manterão o poder da máquina
que tornou a ética apenas um princípio relativo”.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado como parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PFL – SP)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas.)
(OS Nº 14561/06)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO
DIA 19 DE JULHO DE 2006, QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA
SE PUBLICA.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente Renan Calheiros, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores. Meus agradecimentos à Senadora Ana
Júlia pela permuta. Inicialmente, tenho o dever de
lamentar mortes ocorridas no Líbano, atingindo famílias paranaenses de Foz do Iguaçu. O Itamaraty conﬁrmou, nesta quarta-feira, a morte de sete
brasileiros no Líbano em decorrência dos ataques
de Israel contra o sul do país em confrontos com o
grupo terrorista Hezbollah, iniciados no último dia
12. Ontem, o Ministério divulgou um comunicado lamentando a morte, no Líbano, de um garoto de sete
anos natural de Foz do Iguaçu. Na semana passada,
as ações de Israel causaram a morte de uma família brasileira – mãe, pai e duas crianças de quatro
e oito anos – também de Foz do Iguaçu, Paraná: o
professor Akil Merhi, de 34 anos, sua esposa, Ahlam
Merhi, de 28 anos, e os dois ﬁlhos brasileiros do
casal, que estavam de férias no Líbano e deveriam
retornar para casa no ﬁm de julho.
Nossa solidariedade à família e a toda colônia
libanesa residente em Foz do Iguaçu, uma colônia
extremamente unida e solidária. Os laços fraternos
que unem as pessoas certamente fazem com que a
dor que atinge a família do professor seja um pouco
a dor de toda a colônia libanesa de Foz do Iguaçu e
de todo o Paraná. Nossas condolências e a nossa solidariedade.
Sr. Presidente, ontem, o Tribunal Superior Eleitoral informou que o Governo Lula gastou R$2,6 bilhões em publicidade institucional desde a posse em
janeiro de 2003. É preciso estabelecer parâmetros
para que se possa avaliar a importância gasta em
publicidade pelo Governo. Vamos utilizar como parâmetro o Programa Bolsa Família, que é o carro-chefe
da ação social do atual Governo – aliás, carro-chefe
no plano eleitoral sobretudo, uma vez que o Programa Bolsa Família tem sustentado índices expressivos
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de intenções de voto no Presidente da República até
este momento.
O valor máximo do benefício – o teto do benefício – é de R$95,00 por família. Na verdade, a média
aplicada tem sido cerca de R$60,00. No entanto, vamos tomar como base R$95,00. Com esse valor gasto
em publicidade, daria para o Governo atender – vejam bem – 27 milhões e 300 mil famílias com o valor
máximo do benefício, em um mês. Durante um mês,
esse valor gasto em publicidade seria suﬁciente para
atender 27 milhões e 300 mil famílias brasileiras. A estimativa para o Programa Bolsa Família este ano é a
de atender aproximadamente 11 milhões de famílias,
com o benefício que, às vezes, chega até a R$15,00,
o valor mínimo aplicado. Não estamos usando a média
do benefício conferido pelo Programa Bolsa Família;
estamos usando o teto.
E, apesar de utilizarmos como referência o teto
do benefício, o que o Presidente Lula gastou em publicidade, R$2,6 bilhões, seria suﬁciente para atender
27,3 milhões de famílias durante um mês.
Podemos dizer que o Governo Lula gastou com
publicidade 3 meses do Bolsa-Família. É, portanto, um
absurdo. O gasto com publicidade equivale a 3 meses
do Programa Bolsa Família.
As explicações do Presidente Lula foram exigidas pelo TSE, que, por unanimidade, acatou em 29
de junho último o pedido do PFL e do PSDB, questionando o excesso de gastos em ano eleitoral. Os
dados enviados na tarde de ontem pela AdvocaciaGeral da União revelam que, no primeiro ano do Governo Lula, as despesas com publicidade atingiram
R$540 milhões, alcançando o patamar de R$798
milhões em 2004 e, em 2005, R$771 milhões. Neste
ano, a despesa com publicidade oﬁcial foi de R$476
milhões. Isso equivale a 67,8% da média anual da
gestão. Portanto, no ano da eleição o Governo gasta
ainda mais com publicidade.
Essas cifras astronômicas são informações de
interesse público, assim entendeu o Tribunal Superior
Eleitoral.
Como tão bem salientou o Ministro Relator do
TSE, Carlos Ayres Britto: “As informações quanto aos
gastos da administração com publicidade institucional
não só podem como devem ser disponibilizadas ao público, segundo princípio constitucional da publicidade
e da impessoalidade”.
O Estado democrático de direito pressupõe, sem
dúvida, um Estado “informante” por excelência. Há um
imperativo de que se devem primar pela excelência da
informação. A transparência deve prevalecer.
Muitos requerimentos de informação estão sem
respostas sob a alegação de preservar a segurança
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nacional. São exemplos os cartões coorporativos da
Presidência da República, a reforma do AeroLula etc.
Em nome da segurança nacional, o Governo não revela determinadas informações de grande importância
para a população brasileira.
Gostaria de mencionar, Sr. Presidente, alguns
gastos setoriais com publicidade neste ano eleitoral:
o Ministério da Saúde gastou R$73 milhões em publicidade; o Ministério do Turismo, R$19 milhões; o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, R$8,3 milhões; o Ministério do Desenvolvimento Agrário, R$6 milhões; o Ministério da Agricultura,
R$5,6 milhões.
São gastos estratosféricos com publicidade, especialmente do Ministério da Saúde e do Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eles
foram justiﬁcados pelo Governo sob a alegação de
que os projetos e ações dessas pastas dependem de
campanhas educativas.
É bom ressaltar, Sr. Presidente, que o Governo
não economizou nos gastos com o Programa Fome
Zero, justamente o que engloba iniciativas exploradas
pelo Presidente Lula na campanha eleitoral. Há enorme publicidade em torno do Programa Fome Zero,
exatamente porque, sem dúvida, é dos programas
do Governo que oferece maior dividendo de natureza
eleitoral.
Vejam os números. O aumento do número de
famílias beneﬁciadas pelo Programa Bolsa Família de
2004 para 2006 – de seis milhões para onze milhões
– foi acompanhado pelo aumento das despesas com
publicidade. Os gastos em publicidade com o Programa Fome Zero, no primeiro semestre, superam toda a
despesa registrada em 2004, que foi de R$4 milhões.
Em 2005, R$8,2 milhões; em 2006, até agora, R$8,3
milhões.
Os bancos públicos também integram a lista dos
maiores gastadores com publicidade. De janeiro para
cá, o Banco do Brasil gastou R$55 milhões; a Caixa
Econômica, R$17 milhões. Até o Banco Central gastou
com publicidade: R$480 mil.
A Petrobras, por exemplo, gastou R$152,43 milhões com publicidade, no ano passado, e, neste ano,
já atingiu, em menos de seis meses, R$94,387 milhões
em publicidade.
Portanto, Sr. Presidente, no ano eleitoral sobretudo, não é justo esse desperdício de recursos em
publicidade.
Certamente o instituto da reeleição é motivador
de ações como esta: faz com que o Governo extrapole
os limites do bom senso em matéria de gastança publicitária, já que o beneﬁciário da promoção oﬁcial é o
Presidente de República candidato à reeleição. Essa
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é uma das razões, sem dúvida, para se discutir esse
instituto no nosso País.
Realmente, se não houver alteração, em profundidade, que moralize o processo eleitoral, estabelecendo
uma competição igual e não desigual e desproporcional, como ocorre atualmente, não há como preservar
o instituto da reeleição. Enquanto o nosso País não
atingir a maturidade política necessária, enquanto os
políticos brasileiros, as autoridades não alcançarem
essa maturidade política indispensável, não há como
sustentar o processo eleitoral sob a égide da reeleição, pois ela, sem dúvida, provoca uma distorção no
processo eleitoral.
Os gastos do Governo com publicidade são estimulados exatamente em função da necessidade que
tem o governante de conquistar a simpatia popular com
vistas a sua reeleição. Se isso ocorre na Presidência
da República, com o Governo Federal, da mesma forma vem ocorrendo com os governos estaduais. É só
comparar os gastos em publicidade de cada governo
em anos anteriores com aqueles veriﬁcados no ano
eleitoral e concluiremos que os objetivos da publicidade oﬁcial são objetivos eleitoreiros.
Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez, nosso
posicionamento desta tribuna é favorável à aprovação
da emenda constitucional que acaba com a reeleição
no País.
Mas, sem dúvida, o que procuramos destacar
aqui é exatamente a aplicação indevida do dinheiro
público no ano eleitoral. Essa comparação dos gastos do Governo com o Programa Bolsa Família* com
os gastos do Governo em publicidade provoca, certamente, uma grande indignação. Repito: com o que
gastou em publicidade, durante esses três anos e
meio de Governo, o Presidente Lula poderia atender,
com o teto do benefício, 27 milhões e 300 mil famílias
durante um mês.
Concedo um aparte ao Senador Antero Paes de
Barros com muita satisfação.
O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) – Senador Alvaro Dias, quero cumprimentar V. Exª e fazer
um adendo na questão da publicidade, porque a publicidade no veículo de comunicação social ainda dá
ao cidadão o direito de assistir ou não, ouvir ou não,
ler ou não, ver ou não. Tem sido feita uma...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) – ...
enxurrada de publicidade onde a população é obrigada a ver.
Os usuários do transporte aéreo não têm como
não assistir às publicidades do Governo. O Gover-
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no tem lotado os aviões de publicidade. E aí a publicidade não é democrática. Se o cidadão quiser
assistir ou não, é obrigado a assistir. Não tem como
não assistir. Isso é algo que inclusive precisa ser
regulamentado por esta Casa. Quero, na outra situação, fazer um aparte a V. Exª e dizer que existem
analistas que contestam os dados fornecidos pelo
Governo. Eles parecem exagerados, mas a análise
é de que o Governo gastou mais, porque precisa
colocar as empresas, as autarquias, nesse rol de
gastos do Governo.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Exatamente. Esse não é o total do gasto.
O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT)
– Esse não é o total do gasto. Então, o número oferecido por V. Exª ainda é um número parcial. O Governo deveria ter atendido plenamente à requisição do
PSDB e do PFL e à determinação da Justiça Eleitoral
e não sonegar algumas informações. A outra questão
é cumprimentar V. Exª. O instrumento da reeleição – e
isso serve até como autocrítica, pois quem propôs a
reeleição foi o PSDB –, na nossa avaliação, não serve mais ao País, não serve ao Brasil. Porque uma
coisa é reeleição para quem se comporta com ética
no poder; outra coisa é a reeleição para quem usa a
máquina de forma despudorada, como foi usada por
este Governo. Está aí a Visanet, os Correios, o Banco
do Brasil, a Caixa Econômica Federal, instituições centenárias do País transformadas em escândalos e na
possibilidade de venderem ingresso para informatizar
o PT, para arrumar a sede do PT. Quero, então, cumprimentar V. Exª e gostaria de sugerir às Lideranças
desta Casa para que todos nós juntos – e o Geraldo
Alckmin vai ganhar as eleições – lutemos para que
a reeleição não mais exista a partir de 2010. Na minha convicção pessoal, o ideal seria que, a partir de
2010, nós tivéssemos um debate com a sociedade
para, novamente, num novo plebiscito, propormos o
parlamentarismo. Mas, se isso não for possível, pelo
menos que nós evoluamos com a Reforma Política,
com o ﬁnanciamento público de campanha e com o
ﬁm da reeleição. A reeleição não serve ao Brasil. Parabéns a V. Exª.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Antero Paes de Barros. V. Exª, inteligente
como é, traz luz ao nosso pronunciamento, detalhando
um fato importante. Esse não é o total dos gastos do
Governo. Essa foi a cifra informada ao TSE e que não
revela a amplitude dos gastos, já que não alcança todas
as estatais brasileiras que investem muito em publicidade. Portanto, há aí a esperteza de se escamotear
a verdade, colocando apenas parte dos gastos. Mas
nós entendemos que mesmo essa parcela já é extre-
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mamente abusiva e, por isso, nós estamos a tomando,
porque é oﬁcial, divulgada pelo TSE, como parâmetro
para comparação.
Há pouco eu disse que o Programa Bolsa Família, com esses recursos, atenderia às famílias durante
três meses.
Mas é possível atender mais. Se nós usarmos a
média do benefício pago no mês de maio último, que
foi de R$61 o benefício, teriam sido atendidas 42,600
milhões famílias, ou seja, aproximadamente quatro
meses do programa, com base, evidentemente, nesse
dado divulgado pelo TSE no dia de ontem.
Portanto, Sr. Presidente, é preciso, sim, reforma
política como propugnada pelo Senador Antero Paes
de Barros. Nós estamos atrasados em relação a essa
questão. Nós estamos devendo à sociedade brasileira um modelo compatível com a nossa realidade que
possa signiﬁcar um instrumento capacitado a ressuscitar as esperanças nacionais de que é possível
construir uma grande nação, onde o povo possa viver
com dignidade, onde se possa exercitar na plenitude
a democracia social.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Flexa
Ribeiro, pela condescendência em relação ao tempo,
já que extrapolei dos limites do horário a mim concedido.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO
DIA 24 DE JULHO DE 2006, QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO ORADOR, ORA
SE PUBLICA.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente Heráclito Fortes.
Hoje, eu até falaria sobre o início da campanha
eleitoral com a presença do Presidente Lula no Estado de Pernambuco. O Senador José Jorge abordou
o assunto com a maior competência, já que, sendo
originário de Pernambuco, acompanhou mais de perto o desenvolvimento das ações do Presidente em
campanha no seu Estado. De qualquer forma, este
pode ser assunto para o ﬁnal deste pronunciamento, já que pretendo, Sr. Presidente Heráclito Fortes,
também lamentar a interrupção da Rodada de Dorra,
da Organização Mundial do Comércio. As grandes
Nações, os países mais importantes do mundo, não
conseguiram chegar a um entendimento a respeito da necessária reforma para o comércio agrícola
mundial. O evento foi interrompido, sem previsão de
retomada, e o reinício das negociações pode se dar
em meses ou anos.
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Alguns países responsabilizam os Estados Unidos, alegando que exigiram uma contrapartida excessiva para reduzir em cerca de US$20 bilhões os
subsídios que aplicam na agricultura. De outro lado, os
Líderes norte-americanos aﬁrmam que a contrapartida
oferecida não era compensatória.
É difícil para um brasileiro entender como podem
nações poderosas agir com tamanho egoísmo, ignorando a necessidade de alavancarem o desenvolvimento de nações emergentes como a nossa. Somos,
sem dúvida nenhuma, países que abrigamos – e eu
me reﬁro aos países emergentes, entre eles o Brasil
– contingentes populacionais signiﬁcativos, que naturalmente são alvo do interesse econômico das grandes
potências. Mas isso, por si só, não estimula as lideranças mundiais a adotarem uma postura mais solidária.
Por que, Sr. Presidente?
Por que, Sr. Presidente, manterem essa política
protecionista dos subsídios exorbitantes para a agricultura na Europa ou nos Estados Unidos da América do
Norte, as barreiras alfandegárias e não-alfandegárias
estabelecendo uma competição desigual, esmagando
países eminentemente agrícolas, como o nosso, que
poderiam se tornar mais poderosos, mais ricos, mais
prósperos, se não fossem obrigados a competir de
forma desvantajosa, desigual e, diria, até perversa,
em razão da imposição das nações economicamente
mais poderosas do mundo?
Ontem, estive em uma região agrícola no oeste
do Estado do Paraná, mais precisamente em Marechal Cândido Rondon, para participar de um grande
evento, denominado “Festa do Boi no Rolete”, que
reúne milhares de pessoas, e que consta do calendário turístico do meu Estado. Ali, se reúnem também
lideranças ruralistas e líderes cooperativistas do Estado, pois é uma região com fortes cooperativas e,
ali, ouvimos os reclamos daqueles que são responsáveis pela produção da matéria-prima, transformada
em produtos secundários e exportados para várias
partes do mundo.
A política agrícola do nosso Governo – inexistente
–, proporcionando essa insegurança – que é rotina –;
essa política cambial que possibilita as exportações
dos produtos primários, transformados em produtos
manufaturados; os reclamos, relativamente a essa
política protecionista das grandes nações do mundo,
reduzindo a possibilidade de lucro do produtor nacional, do exportador brasileiro, são os reclamos que
ouvimos a toda hora, em qualquer situação. E, mais
uma vez, os ouvimos, reiteradamente, na cidade de
Marechal Cândido Rondon, no dia de hoje, coincidindo
aquele evento exatamente com essa rodada frustrada, provocando, mais uma vez, decepção, porque não
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houve sensibilidade da parte de líderes de governos
importantes do mundo para que pudéssemos chegar
à reforma do comércio agrícola mundial, como forma
de reduzir a pobreza.
Creio que não pode haver ignorância em relação
à importância desse entendimento entre as grandes
nações, para reduzir os índices de pobreza no mundo.
É evidente que um avanço nas negociações signiﬁcaria
muito mais do que bilhões de reais investidos no Bolsa-Família do Governo Federal, no Brasil. Certamente,
estaríamos oferecendo oportunidade de trabalho e de
vida digna a muita gente.
Quando os líderes mundiais, os governantes das
grandes nações, entenderem que o mundo será melhor, e que, certamente, teremos a perspectiva de um
ambiente de paz internacionalmente, se o egoísmo for
aos limites do que é ínﬁmo, teremos também avançado para reduzir a pobreza no mundo e, certamente,
poderemos substituir esses programas assistencialistas, que são necessários, é verdade, em razão das
circunstancias em que nos encontramos.
Em matéria de subdesenvolvimento, que, lamentavelmente, se alastra – nesse cenário de subdesenvolvimento –, há a necessidade de políticas compensatórias, há a necessidade de se admitir o assistencialismo, mas como proposta eventual, passageira e
não deﬁnitiva. Essas políticas compensatórias, essa
postura assistencialista só poderá ser substituída quando houver esse entendimento entre as nações capaz
de proporcionar às nações emergentes avanços mais
signiﬁcativos em matéria de desenvolvimento, com a
possibilidade de nações, como a nossa, oferecerem
aos cidadãos que nelas vivem amplas possibilidades
de trabalho e vida digna.
Portanto, Sr. Presidente, este é um tema recorrente, mas que deve ser alvo das atenções do Brasil
durante essa campanha eleitoral. Precisamos conhecer
o pensamento dos candidatos à Presidência da República a respeito dessa questão. Precisamos saber o
que eles pretendem fazer, de que forma pensam agir,
para galvanizar as nações emergentes em apenas um
bloco, em favor de superar resistências das grandes
nações e promover essa reforma no comércio agrícola
mundial, capaz de estabelecer uma competição mais
justa, mais igual, a ﬁm de que um país, que tem tanta
força no campo como o nosso, possa prosperar e se
desenvolver.
Sr. Presidente, devo dar ênfase também ao tom
que os principais candidatos começam a determinar
para essa campanha eleitoral. Tenho a impressão que,
durante a campanha eleitoral, é possível conhecer o
perﬁl, o estilo de cada candidato e, evidentemente, há
a possibilidade de se prever o modelo de governo que
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pretendem, eles, oferecer ao País. É óbvio que quem
já Presidente, é candidato à reeleição, não precisa
mostrar mais nada. Já é conhecido.
Apenas gostaria que todo o povo considerasse
muito mais importante aquilo que um candidato à reeleição efetivamente realizou do que aquilo que ele possa
dizer. Para o eleitor, deveria valer muito mais aquilo que
fez do que aquilo que pretenda fazer se reeleito.
Ontem, em Pernambuco, o Presidente Lula deu o
tom: usou a linguagem chula e demonstrou despreparo; usou um linguajar de palanque, mas que não cabe
para quem é Presidente da República e que não pode
ignorar a liturgia do cargo que ocupa, não pode apequenar a função. Infelizmente, o Presidente Lula tem
sido contumaz na prática de descaracterizar o status
de Presidente, puxando-o para baixo, demonstrando
– repito – despreparo. Nesse episódio, não é apenas
o despreparo para o exercício do poder já conhecido
por todos nós, mas também o despreparo para o exercício democrático. O Presidente não gosta da crítica; o
Presidente agride aqueles que o criticam. Sua Excelência acostumou-se, durante muitos anos na Oposição,
a criticar, de forma virulenta, quase sempre. Mas, no
exercício do mandato, como Chefe do Executivo Nacional, o Presidente Lula tem demonstrado inaptidão
para o exercício da democracia, uma vez que não
assimila bem as críticas contra ele assacadas pelos
oposicionistas. Foi assim que se comportou, no dia de
ontem, em Pernambuco. E agrediu, mais uma vez, o
Congresso Nacional.
É fácil agredir o Congresso. A população aplaude
as agressões ao Congresso, já que o Congresso tem
sido também uma grande decepção. Essa autocrítica
nós devemos sempre fazer, em respeito ao povo do
Brasil. O Congresso não se tem comportado com altivez, com a decência exigida pela sociedade brasileira
e com a competência necessária, não tem produzido
o suﬁciente. Por isso, sua imagem está no chão, absolutamente comprometida pela ação de muitos dos
seus parlamentares envolvidos em escândalos de corrupção. Sobretudo porque, na Câmara dos Deputados,
não tem, também, ocorrido o julgamento rigoroso que
se exige para aqueles que eventualmente estejam
envolvidos em corrupção. A Câmara dos Deputados
desgraçadamente absolveu mais do que cassou, em
relação àqueles que foram apontados como partícipes
do escândalo do mensalão. Portanto, é fácil agredir o
Congresso.
Para receber aplausos em qualquer auditório, em
qualquer praça pública, basta agredir o Congresso Nacional. Mas tem o Presidente da República autoridade
para agredir o Congresso? Não me parece que tenha,
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já que, sem dúvida, ele é o principal responsável pelo
desgaste maior que alcançou o Congresso Nacional.
O “mensalão” nasceu no Executivo. A relação
promíscua entre o Executivo e o Legislativo foi patrocinada pelo Presidente da República e exercitada pelos
seus principais coadjuvantes no Governo, a partir do
ex-Ministro José Dirceu. Se o desgaste do Congresso atingiu o fundo do poço, certamente o Presidente
Lula é um dos principais responsáveis, daí por que
aﬁrmar desta tribuna que não tem ele autoridade moral para agredir o Congresso Nacional. Falou até em
mudar o Regimento do Congresso; queixou-se de que
o Orçamento não foi aprovado em tempo por culpa do
Congresso. Deveria ter tido a humildade de assumir a
responsabilidade maior, porque, se o Orçamento não
foi aprovado em tempo, foi por incompetência do Poder Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. PFL – PI)
– Ou má-fé.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Incompetência ou má-fé, como diz bem o Presidente Heráclito Fortes, já que o Governo não teve a capacidade
de articulação política para estabelecer o consenso,
envolvendo as unidades da Federação. Os Governadores não se entenderam em relação ao Orçamento
proposto pelo Executivo. A Oposição aguardou a oportunidade de deliberar; esperou o momento de votar o
Orçamento, mas o Orçamento não chegava para que
a Oposição pudesse votá-lo. Não somos nós da Oposição que deﬁnimos a pauta do Congresso Nacional.
No sistema presidencialista, é o Poder Executivo que
impõe verdadeiramente as ações ao Congresso Nacional e que estabelece as prioridades não só mediante o
uso abusivo de medidas provisórias, mas também em
relação à pauta que deseja. O Presidente da Câmara
é ligado ao Presidente da República; o Presidente do
Senado é ligado ao Presidente da República; os Líderes do Governo no Congresso comandam a maioria
dos Parlamentares e, portanto, não cabe ao Presidente
da República, a pretexto de atingir a Oposição, agredir
o Congresso Nacional, para enfraquecê-lo ainda mais
diante do povo brasileiro.
Eu gostaria de distinguir o comportamento do
candidato do nosso Partido e do PFL, o ex-Governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin, que tem adotado uma
postura altiva, elegante e inteligente, demonstrando
preparo e qualiﬁcação para o exercício da função de
Presidente da República. Embora seja Oposição, em
nenhum momento se ouviu do candidato Geraldo Alckmin qualquer agressão despropositada contra os seus
adversários; em nenhum momento se ouviu qualquer
apreciação menos elevada em relação ao desempenho do atual Governo. Há até quem critique Geraldo
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Alckmin pela sua elegância, pela forma com que se
coloca ao analisar os problemas do País, sem procurar
desmerecer os seus oponentes para demonstrar que
está preparado para enfrentar os grandes problemas
nacionais.
Mas prossigo, Sr. Presidente, porque Luiz Inácio
Lula da Silva disse outras coisas estranhas ontem em
Pernambuco. Por exemplo:
A mesma elite que levou Getúlio Vargas à morte,
que levou Juscelino Kubitschek ao maior processo de
acusação e de mentiras, que tirou João Goulart, esta
mesma elite tentou me tirar.
Ora, Sr. Presidente, eu procuro e não acho essa
elite que tentou derrubar o Presidente Lula. Quem
quase derrubou o Presidente Lula foi a corrupção do
seu Governo. Quem certamente vai derrubar o Presidente Lula é a corrupção e a incompetência do seu
Governo. Mas será derrubado, certamente, democraticamente, paciﬁcamente, de forma legal nas urnas
pelo eleitor brasileiro. Não houve nenhuma elite se
posicionando contra o Presidente da República. Eu
não vi a Federação das Indústrias de São Paulo ou
a Confederação Nacional dos Transportes, eu não
vi os grandes empresários nacionais, os banqueiros deste País, que alcançam lucros estratosféricos;
em nenhum momento, ouvi de quem quer que fosse
qualquer palavra que tivesse por objetivo enfraquecer
a ﬁgura do Presidente da República e derrubá-lo. O
que o Presidente viu eu não consigo ver. Aliás, ele
sempre aﬁrma não saber; ele sempre informa não ver.
Ele não viu o “valerioduto”, não viu o “mensalão, ele
não sabia de nada, mas o que ele vê nós não conseguimos ver: uma elite tentando derrubá-lo. Mas, se a
elite é beneﬁciária em boa parte da postura adotada
pelo Presidente da República, não sei por que haveria
ela de se articular para derrubá-lo. Portanto, Sr. Presidente, não há como aceitar determinadas acusações
do Presidente Lula relativamente a adversários ou a
uma suposta elite que ele procura identiﬁcar não sei
em que esconderijo deste País.
Criticou as empresas brasileiras por não comprarem aeronaves da Embraer, mas foi comprar o “aerolula”
onde? “Façam o que eu digo, mas não o que eu faço”.
O “aerolula”, por acaso, foi comprado no Brasil ou de
uma empresa ou de uma empresa estrangeira, sem
concorrência pública? Não houve concorrência pública
e pagou-se valor estratosférico pelo Aerolula. Pelo Aerolula pagou-se mais do que se gastou, por exemplo,
em saneamento ambiental urbano no ano passado. As
prestações – Senador Heráclito Fortes lembra que se
pagou adiantado – as prestações saldadas no ano passado se constituíram em valor superior a todo o gasto
do Governo em saneamento ambiental urbano no País.
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Como se saneamento urbano não fosse importante e
não dissesse respeito à saúde da população.
Enﬁm, eu não poderia deixar de mencionar, também, Senador Amir Lando – que daqui a pouco ocupará
esta tribuna –, eu não poderia deixar de mencionar a
análise da socióloga Lembruguer, uma das responsáveis pela elaboração do Plano de Governo, na campanha passada, do candidato Lula, no capítulo referente
ao Sistema Penitenciário. Eu abordei essa questão há
poucos dias, mas eu quero trazer, exatamente, o que
ela disse:
“Lula dizia que era o único Presidente que já
assumiria com um plano de segurança e começaria
a ser implementado no primeiro dia do seu Governo”.
E ela diz mais: “E, aí, ele assume e esquece tudo”.
Não é a Oposição que está dizendo... O Presidente
não pode, neste caso, pedir aos seus opositores que
lavem a boca para criticá-lo, como o fez ontem em
Pernambuco. Quem o critica aqui é a socióloga, sua
companheira de partido, que elaborou parte de seu
programa de governo.
E ela diz mais: é verdade, o Presidente Lula tomou posse, esqueceu de tudo, de todas as promessas
mirabolantes feitas para se eleger. Caracterizou-se - e
aí somos nós que aﬁrmamos, com licença do Presidente Lula, o fato de ter descumprido os principais compromissos e desonrado as principais promessas –, ao
vencer, como responsável por um grande estelionato
eleitoral, um dos maiores da nossa história.
Vale ressaltar que, no capítulo de segurança, a
maioria das 27 propostas para reverter o caos nos presídios e coibir a expansão de grupos criminosos, como
o PCC, não foram postas em prática. O contingenciamento de recursos, por exemplo, do Fundo Penitenciário é verdadeiro crime. Pelo menos, R$140 milhões
estão bloqueados do Fundo Penitenciário.
Portanto, Sr. Presidente, não vou abordar outras
questões para permitir a V. Exª que ocupe esta tribuna. Mas, gostaríamos de ver essa campanha eleitoral
desenvolver-se com uma decisão competente dos temas que interessam ao povo brasileiro.
Vamos deixar o linguajar próprio de palanque lá
no ﬁm da rua, porque isso pode até se justiﬁcar quando
estamos iniciando nossa trajetória política como candidatos à Câmara de Vereadores, mas, não tem mais
sentido quando se trata de disputar a Presidência da
República de um país tão importante como o Brasil.
Creio que o povo brasileiro merece outro modelo,
outra postura, estilo diferenciado, para que o debate de
todos os problemas nacionais se trave de forma elevada, altiva e competente, pelos nossos candidatos à
Presidência da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Ata da 118ª Sessão Não Deliberativa,
em 26 de julho de 2006
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Alvaro Dias, Antônio João,
Sérgio Zambiasi e João Batista Motta.
(Inicia-se a sessão às 14 horas)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, mensagem que será lida pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lida a seguinte:
MENSAGEM Nº 73, DE 2006-CN
Mensagem nº 73, de 2006-CN (nº
586/2006, na origem), do Presidente da República, que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos §§ 5º e 6º do art. 76 da Lei
nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, o Relátorio de Avaliação de Receitas e Despesas,
referente ao terceiro bimestre de 2006.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – A mensagem que acaba de ser lida vai à Co-

missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita a comunicação ao Exmº Sr. Presidente
da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Sobre a mesa, mensagens que serão lidas pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
São lidas as seguintes:
MENSAGEM Nº 190, DE 2006
(Nº 562, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso III, alínea
f, da Constituição, combinado com o art. 13 da Medida Provisória nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001, e
com o art. 5º do Decreto nº 4.652, de 27 de março de
2003, submeto à consideração de Vossas Excelências
o nome do Senhor Milton Barbosa Cordeiro para exercer o cargo de Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA.
Brasília, 18 de julho de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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Aviso nº 793 – C. Civil
Em 18 de julho de 2006
Assunto: Indicação de autoridade
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na
qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração dessa Casa o nome do
Senhor Milton Barbosa Cordeiro para exercer o cargo
de Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da
Amazônia – ADA.
Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
(À Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.)
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MENSAGEM Nº 191, DE 2006
(Nº 591, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso III, alínea
f, da Constituição, combinado com o art. 88 da Lei nº
10.233, de 5 de junho de 2001, com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de setembro de 2001, e pela Lei nº 11.314, de 3 de julho de
2006, submeto à apreciação de Vossas Excelências
o nome do Senhor Michel Dib Tachy para exercer
o cargo de Diretor do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.
Brasília, 24 de julho de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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Aviso n° 828 – C. Civil
Brasília, 24 de julho de 2006
Assunto: Indicação de autoridade
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração dessa Casa o nome do Senhor
Michel Dib Tachy para exercer o cargo de Diretor do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.
Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
(À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – As mensagens que acabam de ser lidas vão
às Comissões de Desenvolvimento Regional e de Serviços de Infra-Estrutura, respectivamente.
Sobre a mesa, mensagem que será lida pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lida a seguinte:
MENSAGEM Nº 192, DE 2006
(Nº 622, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los
que me ausentarei do País nos dias 27 e 28 de julho
de 2006, a ﬁm de participar da solenidade de posse
do novo Presidente do Peru, em Lima.
Brasília, 26 de julho de 2006. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
Aviso nº 858 – C. Civil
Em 26 de julho de 2006
Assunto: Viagem presidencial.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
comunica que se ausentará do País nos dias 27 e 28
de julho de 2006, a ﬁm de participar da solenidade de
posse do novo Presidente do Peru, em Lima.
Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – A mensagem que acaba de ser lida será juntada ao processado da Mensagem nº 74, de 2006, e
vai à publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 189,
de 2006 (nº 583/2006, na origem), pela qual o Presidente da República encaminha, nos termos do
caput do art. 76 da Lei nº 11.178, de 2005, o relatório contendo os novos limites de empenho e movimentação ﬁnanceira que caberão a esta Casa, os
respectivos parâmetros e memória de cálculo das
receitas e despesas.
A matéria, juntada ao processado da Mensagem
nº 9, de 2006, vai à Primeira-Secretaria do Senado
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – A Presidência comunica que a Medida Provisória nº 313, de 2006, que “Abre crédito extraordinário,
em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor
de R$10.000.000,00 (dez milhões de 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:
MPV 313
Publicação no DO
26-7-2006
Emendas
até 1º-8-2006
(7º dia da publicação)
Prazo ﬁnal na Comissão
26-7-2006 a 8-8-2006 (14º dia)
Remessa do Processo à CD
8-8-2006
Prazo na CD
de 9-8-2006 a 22-8-2006
(15º ao 28º dia)
Recebimento previsto no SF
22-8-2006
Prazo no SF
23-8-2006 a 5-9-2006
(42º dia)
Se modiﬁcado, devolução à CD
5-9-2006
Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF,
pela CD
6-9-2006 a 8-9-2006
(43º ao 45º dia)
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Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de
9-9-2006 (46º dia)
Prazo ﬁnal no Congresso
23-9-2006 (60 dias)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2006 (nº
1.586/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
de Radiodifusão Comunitária a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de José
Boiteux, Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 238, de 2006 (nº
1.857/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Fundação Universidade do Vale do Itajaí para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 275, de 2006 (nº
2.084/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vale
das Esmeraldas Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Pontalina, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 282, de 2006 (nº
2.010/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Vale do Paranaíba Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Campos Verdes, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 289, de 2006 (nº
2.113/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Rádio
Britto Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Anicuns,
Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de 2006 (nº
2.117/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Difusão Comunitária Erval a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Erval Velho, Estado de Santa Catarina;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 292, de 2006 (nº
2.128/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Sociedade Serrado Verdes de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Minaçu, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 299, de 2006 (nº
2.008/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
União Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Joinville, Estado
de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 305, de 2006 (nº
2.046/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Asa Branca Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Brasília, Distrito Federal;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 306, de 2006 (nº
2.024/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio Transversal a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Salto de
Pirapora, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 307, de 2006 (nº
2.043/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão a Carmanhães & Ferreira – Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Martinópolis,
Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 309, de 2006 (nº
2.103/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cajamar, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 317, de 2006 (nº
2.116/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Virginius da Gama e Melo para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 318, de 2006 (nº
1.965/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão a Colinas
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Ibaiti, Estado do Paraná;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 319, de 2006 (nº
1.982/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Integrada Conhecer a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Luís Gonzaga do
Maranhão, Estado do Maranhão;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 320, de 2006 (nº
1.990/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio Sertão FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Ibimirim, Estado de Pernambuco;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 322, de 2006 (nº
2.020/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Aurora
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Caxias, Estado do Maranhão;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 323, de 2006 (nº
2.027/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Rádio Comunidade
Porciúncula a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Porciúncula, Estado
do Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 329, de 2006 (nº
1.991/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Sociedade de Radiodifusão Comunitária de São Bento do Una
a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Bento do Una, Estado de Pernambuco; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 332, de 2006 (nº
2.094/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Alvorada Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de São Miguel do Guamá, Estado do Pará.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Educação, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
REQUERIMENTO Nº 850, DE 2006
Requeiro nos termos dos artigos 218, inciso VII e
221 do Regimento Interno do Senado Federal inserção
em ata de voto de pesar pelo falecimento, dia 18 do
corrente, do ator Raul Cortez, bem como apresentação de condolências às suas ﬁlhas Ligia e Maria e às
netas Vitória e Clara.
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Justiﬁcação
Cai o pano. A dramaturgia brasileira está de luto.
Perdeu um de seus maiores nomes dos últimos tempos,
Raul Cortez um ator cujo legado lembrará alguém que
viveu para festejar uma vida de personagens. Vítima de
um câncer na região abdominal o ator morreu no último dia 18, aos 73 anos, no hospital Sírio Libanês, na
Bela Vista, em São Paulo. Ele estava internado desde
o dia 30 de junho. Seu último trabalho foi na minissérie
“JK” da TV Globo.
Raul Cortez nasceu na cidade de São Paulo em
28 de agosto de 1932.
Ele tinha uma extensa carreira na TV, no cinema
e no teatro. Ator querido por Benedito Ruy Barbosa,
participou de diversas tramas do autor como Esperança, em 2002, Terra Nostra em 1999 e O Rei do Gado
em 1996.
No teatro, Cortez trabalhou com alguns dos principais diretores, como Zé Celso Martinez, do Teatro
Oﬁcina, Antunes Filho, Ziembinski e Oduvaldo Viana
Filho. Em 1963, ganhava o Prêmio APCA (Associação
Paulista dos Críticos de Arte) de Melhor Ator Coadjuvante pela peça “Os Pequenos Burgueses”, dirigida
por Zé Celso.
Mais recentemente, Cortez chamou a atenção ao
montar duas peças do dramaturgo contestador Mário
Bortolotto, Fica Frio – Uma Road Peça e À Meia-Noite
um Solo de Sax em Minha Cabeça.
Não se achava bonito. Mas sim um sedutor. Um
homem de charme que fez história no teatro, cinema
e televisão. Raul Cortez fez da vida uma história de
palco. Ao longo da vida, entrou no corpo de mais de
uma centena de personagens.
Em jovem chegou a estudar direito. Mas um encontro com o teatro brasileiro de comédia mudou-lhe as
voltas ao destino. O pai não queria um ﬁlho ator. O ﬁlho
venceu as teimosias do pai e tudo fez para ser ator.
As primeiras experiências no palco foram para
esquecer, com o nervosismo a falar mais alto. Ainda
na década de 50 estreia no cinema. Mas é na televisão
que o ator se revelou. A fama começa com as telenovelas brasileiras.
Ficam guardados nos arquivos da Globo e na
memória de milhões de pessoas em todo o Mundo os
papéis em novelas como “Água Viva”, “Baila Comigo”,
“Brega e Chique”, “Mandala”, “Rainha da Sucata”, “Rei
do Gado”, “Terra Nostra” e “Esperança”. Uma das personagens mais marcantes foi a de Jeremias Berdinazzi, um imigrante italiano na novela “Rei do Gado’. O
último papel foi o de Barão do Bonsucesso, em “Senhora do Destino”.
Irreverente, nunca deixou de surpreender, e não
foi com muita surpresa que os brasileiros o viram en-
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ganar a doença, quando surge a desﬁlar, em junho do
ano passado, numa semana de moda em São Paulo.
Porque a moda também é palco.
A um ano de completar 50 de carreira, disse na
última entrevista que ia festejar esta vida de personagens. Mas também queria ser festejado.
Nas últimas palavras que ﬁcam, disse não gostar
que o tratassem por senhor. Raul Cortez deixa em entrelinhas que amou menos do que gostaria. Mas não
morre sozinho. Duas ﬁlhas, uma última companheira
que nunca quis revelar o nome e para sempre o palco
que o acompanhou em vida.
Sala das Sessões, de 26 de junho de 2006. – Senador Eduardo Suplicy.
REQUERIMENTO Nº 851, DE 2006
Requeiro nos termos dos artigos 218, inciso VII
e 221 do Regimento Interno do Senado Federal inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, dia
22 do corrente, do ator Gianfrancesco Guarnieri, bem
como apresentação de condolências aos familiares,
sua esposa Vanya Sant’Anna, aos ﬁlhos Flávio, Paulo,
Cacau, Mariana e Fernando.
Justiﬁcação
O palco está vazio. Lá nunca mais vai estar Gianfrancesco Guarnieri, ator e dramaturgo que mudou os
rumos da dramaturgia brasileira com a obra.
Eles não Usam Black-Tie. Vítima de insuﬁciência
renal Gianfrancesco Guarnieri, morreu aos 71 anos,
em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Sírio
Libanês desde o dia 2 de junho.
Guarnieri nasceu em Milão, Itália, no dia 6 de
agosto de 1934, ﬁlho dos músicos Edoardo e Elsa de
Guarnieri. Em 1937 seus pais migraram para o Brasil e
foram morar no Rio, onde ele morou até 1953, quando
mudou-se para São Paulo.
Ainda garoto, Guarnieri debatia-se entre duas
vocações – a militância ou a poesia. “Desde cedo
sentia-me dividido entre a ação política concreta e o
caminho mais contemplativo, da ação cultural e artística”, aﬁrmou em recente entrevista ao estado, em sua
casa, em Mairiporã. De certa forma, ele uniu as duas
vocações ao estrear, no palco do Arena, com eles não
usam Black-Tie, inaugurando no teatro um novo caminho de investigação da realidade brasileira.
Sua primeira lição como escritor veio aos 13
anos, ainda no Rio, quando começou a escrever para
o jornal da Juventude Comunista. “Eu achava que
escrever para jornal era escrever difícil. Ao ler meu
primeiro texto, o editor rasgou a matéria e quase me
agrediu ﬁsicamente.”
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Mas justamente por ter aprendido como escrever com clareza e concisão, aprenderia outra lição importante na sua primeira “tentativa” de escrever uma
peça teatral, no colégio de padres Santo Antônio Maria Zacharias, no Rio. A peça chamava-se “Sombras
do Passado” e tinha como “alvo” um vice-reitor prepotente. “Era horrível reavaliaria ele depois de tornar-se
autor consagrado. Mas o padre que tomava conta do
teatro gostou, e a peça foi montada. O “problema” foi
que Guarnieri interpretou o personagem principal e,
embora a peça tratasse de um tema que nada tinha
a ver com o colégio, ele representou tão bem que os
alunos reconheceram no prepotente protagonista de
uma casa o odiado “vice-reitor” e começaram a gritar
seu nome durante o espetáculo. A peça foi muita aplaudida e Guarnieri foi expulso do colégio.
O duplo talento que explodiu nessa primeira experiência – para retratar uma realidade observada, ou
vivida, e para interpretar os personagens dessa realidade – jamais o abandonaria. O episódio escolar seria
lembrado mais tarde, em 1961, quando A Semente foi
proibida pela censura na véspera de sua estréia no
Teatro Brasileiro de Comédia (TBC). O golpe militar
ainda não tinha estourado e ele já tinha problemas
com o poder.
“O texto constitui claro e audacioso incitamento
à subversão da ordem pública, objetivando solapar as
suas bases e a estrutura do regime democrático vigente no País”, dizia o parecer do censor. Curiosamente,
nesse texto, ele criticava a rigidez do Partido Comunista e a excessiva determinação de líderes da esquerda que atingia a indiferença com o “lado humano” das
causas políticas. O forte movimento dos intelectuais
e da imprensa acabaram anulando a interdição, e a
peça estreou com Cleyde Yáconis, Nathalia Timberg,
Leonardo Villar e Guarnieri no elenco.
Assim que chegou a São Paulo, Guarnieri decidiu investir no talento que causou sua expulsão no
colégio. Em 1955, ajudou a fundar o Teatro Paulista
do Estudante e ganhou seu primeiro prêmio de ator
como protagonista da peça Está lá Fora um Inspetor,
de Priestley. Um ano depois, em 1956, entrou para
o Arena, onde também ganhou um dos mais cobiçados prêmios da época, o APCA de revelação de
ator no papel de George na peça Ratos e Homens,
de Steinbeck, dirigida por Augusto Boal. Na mesma
época foi chamado pelo diretor Roberto Santos para
fazer sua primeira atuação em cinema, no ﬁlme O
Grande Momento.
Depois do estrondoso sucesso de Black-Tie, nunca mais parou. Gimba, A Semente, Ponto de Partida,
O Filho do Cão, Marta Saré, Castro Alves Pede Passagem, Arena Conta Zumbi e Arena Conta Tiradentes
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– essas duas últimas escritas em parceria com Boal
– Um Grito Parado no Ar. Foram muitas as peças, em
que ele também integrava o elenco, sempre em boas
atuações. E não só no teatro. Guarnieri integra aquela geração de atores que ajudou a televisão a dar os
seus primeiros passos, seja no Grande Teatro Tupi ou
nas primeiras novelas.
Quem viu, jamais esquecerá sua criação do personagem Tonho da Lua, o maluquinho da novela Mulheres de Areia, mais tarde regravada na Rede Globo,
com Marcos Frota vivendo o mesmo papel. Igualmente
inesquecível o Jejê, apelido de Jerônimo Machado, o
trambiqueiro da novela Cambalacho, na qual contracenava, mais uma vez, com a amiga Fernanda Montenegro. Os muito jovens devem se lembrar de sua participação especial na novela Terra Nostra, como o “pai
italiano” da Giuliana vivida por Ana Paulo Arósio.
Guarnieir deixa o palco da vida com o personagem
Pepe da novela Belíssima, seu último trabalho.
Sala das Sessões, 26 de junho de 2006. – Senador
Eduardo Suplicy.
REQUERIMENTO Nº 852, DE 2006
Requer voto de pesar pelo falecimento
do jornalista Ajuricaba Monassa de Paula,
ocorrido no dia 24 deste mês de julho, no
Município de Guapimirim - RJ.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, voto de pesar pelo falecimento,
dia 24 de julho de 2006, no Município de Guapimirim,
Estado do Rio de Janeiro, do jornalista amazonense
Ajuricaba Monassa de Paula, um idealista e antigo
batalhador pela liberdade e justiça social.
Requeiro, ainda, que o voto de pesar seja levado
ao conhecimento de seus familiares.
Justiﬁcação
O jornalista amazonense Ajuricaba Monassa de
Paula, amigo muito querido e companheiro de luta contra a ditadura, foi brutalmente assassinado na tarde da
última segunda-feira. Ele estava à porta da casa de sua
sogra, na cidade de Guapimirim - RJ, quando chegou
o vereador Osvaldo Vivas, acompanhado de um tio e
um sobrinho, e passou a espancá-lo brutalmente. O
motivo estaria relacionado com uma disputa judicial
em torno daquela casa, mas isso não vem ao caso. O
fato é que se tratou de acessão absurdamente covarde, pois segundo a Assinação Brasileira de Imprensa
– ABI, o vereador é faixa preta em luta marcial e meu
amigo jornalista era homem de 73 anos de idade. Ele
não resistiu aos ferimentos e morreu praticamente na
hora. Faço este registro com muita tristeza, pois se
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tratava de amizade herdada do meu pai. Ajuricaba em
amigo dele e também do ex-Deputado e ex-Ministro
amazonense Almino Afonso. Sempre esteve muito ligado à vida política do País. Iniciou-se na proﬁssão no
jornal Imprensa Popular, mantido no Rio de Janeiro
pelo antigo Partido Comunista Brasileiro. Era comunista e prestista. Esteve entre as cerca de 500 pessoas
que foram ao aeroporto, no Rio de Janeiro, receber
Luís Carlos Prestes, em 1979, quando voltava de seu
último exílio. Acompanhou-o até sua casa. Eu mesmo,
certa vez, fui com ele comemorar um aniversário de
Prestes num longínquo subúrbio do Rio de Janeiro. Ele
era daquela geração de brasileiros que homenageava
o Cavaleiro da Esperança, dando a ﬁlhos o nome de
Luís Carlos, nome do seu ﬁlho mais velho, do primeiro casamento. E manteve-se ﬁel a seus ideais. Era
dogmático inﬂexível, intransigente com a moralidade
pública, intolerante com a corrupção. Preservamos, ao
longo dos anos, relação estreita e afetuosa. Freqüentemente ele se manifestava sobre minhas posições,
desde os tempos de Deputado Federal, primeiro por
telegrama, depois por fax e mais recentemente por email, ora aplaudindo-as, ora criticando-as, principalmente em matéria econômica, pois era um nacional
desenvolvimentista. Por seu idealismo, por sua história
de luta pela liberdade, contra a ditadura e por injustiça
social, ele se torna merecedor da homenagem póstuma que ora proponho.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2006. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 853, DE 2006
Requer voto de aplauso ao jovem atleta Fabrício Gutemberg, nova promissora
revelação do Caratê no Amazonas.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, voto de aplauso ao jovem atleta
Fabrício Gutemberg, de apenas 10 anos, faixa preta
que desponta como nova e promissora revelação do
Caratê no Amazonas.
Requeiro, ademais, que este voto seja levado ao
conhecimento do homenageado.
Justiﬁcação
Fabrício Gutemberg tem apenas 10 anos, mora
em Manaus há um ano e já é vice-campeão amazonense de Caratê (2005), na categoria mirim. É a mais
nova e promissora revelação desse esporte, que pratica desde os quatro anos de idade. Nesses últimos
seis meses, ele não participou de competições, para
se dedicar aos estudos. Apenas treina, para progredir
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e chegar a ser o primeiro no Amazonas nessa modalidade. Vai chegar.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2006. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 854, DE 2006
Requer voto de aplauso ao atleta amazonense Alex Taveira, tricampeão de JiuJitsu no Amazonas, pela sua perseverança
e dedicação como desportista que venceu
inclusive uma pequena deﬁciência física.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, voto de aplauso ao atleta Alex
Taveira, jovem de 20 anos que teve perseverança e força de vontade para vencer pequena deﬁciência física,
tornando-se tricampeão amazonense de Jiu-Jitsu.
Requeiro, ademais, que este voto seja levado ao
conhecimento do homenageado e à Federação Amazonense de Jiu-Jitsu.
Justiﬁcação
Dedicação, perseverança, força de vontade. Esses três requisitos fazem parte da vida do atleta amazonense Alex Taveira, já tricampeão de Jiu-Jitsu no
Amazonas. Alex nasceu com a perna direita mais curta e, a despeito do grande desaﬁo que representava
a superação de preconceitos, foi em frente e venceu.
Hoje é tricampeão amazonense de Jiu-Jitsu. Ele não
para aí. Quer ir adiante para conquistar novos troféus.
Vai chegar lá, sem dúvida!
Sala das Sessões, 26 de julho de 2006. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 855, DE 2006
Requer voto de pesar pelo falecimento
do ator e dramaturgo Giafrancesco Guarnieri, ocorrido em São Paulo, no dia 22 de
julho de 2006.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em ata, de voto de pesar, pelo falecimento dia 18 de julho de 2006, do ator e dramaturgo
Gianfrancesco Guarnieri.
Requeiro também, que esse voto de pesar seja
levado ao conhecimento da família do ator, em São
Paulo - SP, e à Rede Globo.
Justiﬁcação
Consagrado como um dos melhores participantes das novelas de televisão, Gianfrancesco Guarnieri
foi muito mais. Com uma vida dedicada ao teatro, seu
nome inscreve-se deﬁnitivamente na dramaturgia brasileira com a peça Eles Não Usam Black-Tie por ele
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escrita e encenada no Teatro de Arena, de São Paulo, no ano de 1958. Como essa, também são de forte
cunho político duas outras peças em que atuou: Arena
canta Zumbi, em 1965, e, mais recentemente, A Luta
secreta de Maria da Encarnação que foi um de seus
últimos textos, em 2001. O ator e um dos nomes de
maior relevo do teatro brasileiro e também do cinema
e das novelas da televisão. Entre outras novelas, integrou o elenco de Belíssima na Globo, mas teve que sair
em virtude do agravamento de seu estado de saúde.
Natural de Milão, Itália, em 1934, mas há muito vivia
no Brasil. Morre aos 71 anos, deixando cinco ﬁlhos e
sete netos. A doença o obrigou a recolher-se ao lar,
na Serra da Cantareira, Grande São Paulo.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2006. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 856, DE 2006
Requer voto de pesar pela morte, em
Manaus, no dia 13 de julho de 2006, de Jorge Antonio Seffair Bulbol, mais uma vítima
da violência no País.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Interno, a inserção em ata, de voto de pesar, pela
morte trágica, em Manaus, no dia 13 de julho de 2006,
do engenheiro Jorge Antonio Seffair Bulbol, vítima da
violência no País.
Requeiro, mais, que este voto seja levado ao conhecimento dos familiares de Jorge Bulbol.
Justiﬁcação
Sensibiliza-me a morte do engenheiro Jorge Bulbol, assassinado em seu apartamento, em Manaus.
Ele foi mais uma vítima da violência, num cenário
que se amplia no País, deixando as famílias sem segurança até mesmo em suas residências. Conheci
Bulbol, o Jorginho, como é conhecido na Capital do
Amazonas. Engenheiro, ele foi servidor da Prefeitura de Manaus, durante meu mandato como Prefeito,
sempre foi uma pessoa trabalhadora, cheio de vida
e desportista, amante do futebol. Na noite em que foi
morto, havia regressado pouco antes de uma partida
de futebol.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2006. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 857, DE 2006
Requer voto de aplauso ao fotógrafo
Silvestre Silva, pelo lançamento de seu novo
livro “Árvores da Amazônia”, publicado pela
Editora Empresa das Artes.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
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Anais do Senado, voto de aplauso ao fotógrafo amazonense Silvestre Silva, pelo lançamento de seu novo
livro “Árvores da Amazônia”, publicado pela Editora
Empresa das Artes.
Requeiro, ainda, que o voto de aplauso seja levado ao conhecimento do homenageado e da direção
da Editora Empresa das Artes.
Justiﬁcação
Brasileiro no sobrenome, amazonense no prenome. Assim é Silvestre Silva, o fotógrafo amazonense
apaixonado pela natureza exuberante da Amazônia.
Como bem registra a colunista Liduína Moura, do jornal O Estado do Amazonas, esse notável técnico e
artista fotográﬁco, Silvestre no nome e na sua paixão
principal, que é fotografar a natureza amazônica. Nesse novo livro, Silvestre reúne 400 fotos do espetáculo
cotidiano da nossa ﬂora; primavera, revelada em dicks
mágicos com a benção da Floresta, ainda no dizer de
Liduína. Ele é, pois, merecedor do voto de aplauso que
proponho ao Senado da República.
Sala das Sessões, 26 julho de 2006. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 858, DE 2006
Requer voto de aplauso ao ex-volante
Dunga, por ter aceitado o convite para assumir o cargo de Técnico da Seleção Brasileira de Futebol.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, voto de aplauso ao ex-volante
Carlos Caetano Bledorn Verri, conhecido pelo nome
proﬁssional de Dunga, por ter aceitado o convite para
assumir o cargo de Técnico da Seleção Brasileira de
Futebol.
Requento, ainda, que o voto de aplauso seja levado ao conhecimento do homenageado e à Direção
da Confederação Brasileira de Futebol.
Justiﬁcação
Depois da frustração nacional com a píﬁa atuação
da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo
há pouco realizada na Alemanha, a escolha do ex-volante Dunga para assumir o comando da Seleção foi
muito bem recebida no País, como se pôde ver pela
repercussão que teve na imprensa. Ele representa exatamente aquilo que pareceu ter faltado à equipe que
esteve na Alemanha: garra, vibração, espírito de luta,
vontade de vencer. Dunga, nos tempos em que vestiu
a camisa da Seleção Brasileira e, como capitão, a comandou dentro do campo, foi exemplo de empenho,
de dedicação. Não somente dava tudo de si, como co-
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brava dos companheiros igual atitude. Sua passagem
pela Seleção ﬁcou tão indelevelmente marcada na
memória de todos que acompanhamos o futebol que
passou a ser conhecida como a “era Dunga”, sinônimo de garra. Ganhar ou perder faz parte do esporte.
Dunga mesmo integrou a Seleção derrotada na Copa
de 90, mas procurou corrigir o que identiﬁcou como
seus próprios pontos fracos e, na Copa seguinte, em
94, comandou em campo a equipe vitoriosa e subiu ao
pódio para erguer a Taça do Tetracampeonato. Ele não
tem a experiência do técnico de futebol, nunca exerceu essa função, mas traz para a Seleção a vibração
que a ela faltou. “Jogador que não vibra e que não faz
o torcedor vibrar ﬁca difícil de jogar na Seleção”, foi o
recado que ele deu logo depois de anunciada sua escolha como seu novo Técnico. Nascido em Ijuí - RS,
em 1963, Dunga, além de ter sido o capitão da Seleção que conquistou o Tetra, nos Estados Unidos, foi
integrante dos times que venceram a Copa América
por duas vezes (1989 e 1997), a Taça Stanley Rous
(1987) e a Copa das Confederações (1997). Foi também Campeão Brasileiro de Juniores, Campeão da
Copa Kirin no Japão, Tricampeão Gaúcho, Campeão
da Taça Los Angeles, Campeão da Taça Guanabara,
Campeão Carioca, Campeão Japonês. Por sua carreira
e pelo espírito de luta que imprimira a Seleção Brasileira de Futebol, ele se torna merecedor da homenagem
que ora requeiro.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2006. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 859, DE 2006
Requer voto de aplauso para a pesquisadora Noemi Vianna e ao jornalista
Silvestre Silva, que realizaram um trabalho
inédito no Brasil sobre as espécies de árvores da Amazônia.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado Federal, voto de aplauso para a
pesquisadora da Embrapa, Noemi Vianna e o jornalista
Silvestre Silva, que realizaram um trabalho inédito no
Brasil sobre as espécies de árvores da Amazônia.
Requeiro, mais, que o voto de aplauso seja encaminhado ao homenageado.
Justiﬁcação
O voto de aplauso que ora requeiro justiﬁca-se
para homenagear a pesquisadora da Embrapa, Noemi Vianna e o jornalista Silvestre Silva, que juntos realizaram um trabalho até então considerado didático
e inédito no Brasil, reunindo em uma única obra, um
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olhar completo sobre cinqüenta e cinco espécies de
árvores da Amazônia.
Trata-se de uma pesquisa minuciosa que durou
de 1997 a 2005, percorrendo nove Estados da Amazônia, acumulando um enorme acervo fotográﬁco sobre
as diversas espécies de árvores desta região.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2006. – Senador Arthur Virgílio.
REQUERIMENTO Nº 860, DE 2006
Requer voto de aplauso para o ex-Ministro Celso Lafer, por sua eleição para a
Academia Brasileira de Letras, como sucessor do jurista Miguel Reale.
Requeiro, nos termos do att. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado Federal, voto de aplauso para
o ex-Ministro Celso Lafer, pela sua eleição, por unanimidade, como sucessor de Miguel Reale na Cadeira
nº 14, da Academia Brasileira de Letras.
Requeiro, mais, que o voto de aplauso seja encaminhado ao homenageado.
Justiﬁcação
Com uma brilhante carreira no meio acadêmico,
Celso Lafer é um intelectual de renome internacional,
bem como detentor um extenso e valoroso currículo
de serviços prestados ao País. Foi Ministro de Estado
das Relações Exteriores em 1992 e, nesta condição,
Vice-Presidente ex-ofﬁcio da Conferência da ONU sobre
Meio-Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92. Em 1999
foi nomeado Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio, pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso. Durante o período de 2001 a
2002 foi novamente nomeado Ministro das Relações
Exteriores, momento em que cheﬁou com maestria a
delegação brasileira à Conferência Ministerial da OMC
em Doha, que deu início à Rodada de Doha.
É portanto, com grande satisfação, que o País
recebe a notícia que a Academia Brasileira de Letras
elegeu, por unanimidade, Celso Lafer como sucessor
de Miguel Reale, na Cadeira nº 14, que ocupou durante 31 anos até sua morte, em 14 de abril deste ano. A
Cadeira nº 14 foi fundada por Clóvis Bevilaqua, que
escolheu como patrono Franklin Távora. Teve como
ocupantes Fernando de Azevedo e Reale.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2006. – Senador Arthrur Virgílio.
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REQUERIMENTO Nº 861, DE 2006
Requer Voto de Apaluso para João
Bosco Brasil Bindá, responsável pelo projeto social “Craques do Futuro”.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso para João
Bosco Brasil Bindá, responsável pelo projeto social
“Craques do Futuro”.
Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja encaminhado ao homenageado.
Justiﬁcação
O Voto de Aplauso que ora requeiro justiﬁca-se
para homenagear o empresário João Bosco Brasil Bindá, responsável pelo projeto piloto “raques do Futuro”
que visa fazer de Manaus um grande pólo formador
de atletas. Seus atletas já estão treinando em grandes
equipes mineiras como o Cruzeiro e o Atlético Mineiro
e participarão do Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil, que será realizado em Londrina onde estarão
presentes os maiores clubes do Brasil.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2006. – Senador Arthur Virgílio.
REQUERIMENTO Nº 862, DE 2006
Requer Voto de Aplauso para a seleção amazonense de Karatê Interestilos, que
conquistou o bicampeonato brasileiro de
faixas prertas.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso para
Seleção Amazonense de Karatê Interestilos, que conquistou o bicampeonato brasileiro de faixas pretas da
modalidade.
Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja encaminhado ao homenageado.
Justiﬁcação
O Voto de Aplauso que ora requeiro justiﬁca-se
para homenagear a seleção amazonense de Karatê
Interestilos, que se sagrou bicampeã brasileira da modalidade no campeonato realizado entre os dias 13 e 16
de julho na cidade de Recife. O lutador Lucivan Araújo
foi considerado o melhor atleta da competição tendo
recebido o certiﬁcado de “destaque” do campeonato.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2006. – Senador Arthur Virgílio.
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REQUERIMENTO Nº 863, DE 2006
Requer Voto de Aplauso para a estudante Suene Moraes.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso para
a estudante Suene Moraes, que como portadora de
necessidades especiais tem conseguido se destacar
como aluna da 7ª série do ensaio fundamental, em uma
escola estadual destinada a alunos normais.
Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja encaminhado ao homenageado.
Justiﬁcação
O Voto de Aplauso que ora requeiro justiﬁca-se
para homenagear a estudante Suene Silva de Moraes,
de 18 anos, que portadora de paralisia cerebral, conseguiu vencer a falta de coordenação motora e a deﬁciência de dicção, se tornando uma aluna de exemplar
na escola e hoje é representante de turma. Além disso,
a estudante já venceu um concurso local de redação e
foi indicado por uma professora da escola, vencedora
do Prêmio Nacional de Alfabetização de Alunos Especiais, como a aluna de destaque.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2006. – Senador Arthur Virgílio.
REQUERIMENTO Nº 864, DE 2006
Requer Voto de Aplauso para Jander
Cardoso, por sua atuação nas Olimpíadas
Universitárias de 2006.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso para
Jander Cardoso, por sua atuação nas Olimpíadas Universitárias de 2006.
Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja encaminhado ao homenageado.
Justiﬁcação
O Voto de Aplauso que ora requeiro justiﬁca-se
para homenagear o atleta amazonense Jander Cardoso, que durante a realização das Olimpíadas Universitária de 2006, em Brasília, conquistou a medalha de
ouro na prova de lançamento de dardo. Ressalte-se
ainda que o atleta já tinha brilhado no ano anterior em
Recife, conquistando a medalha de prata na mesma
modalidade.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2006. – Senador Arthur Virgílio.
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REQUERIMENTO Nº 865, DE 2006
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
do advogado José Wagner do Amaral, ocorrido em 24 de julho deste ano.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, Voto de Pesar pelo falecimento, ocorrido no último dia 24 de julho, do advogado e
Procurador aposentado da Companhia Urbanizadora
da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), José Wagner
do Amaral.
Requeiro também que o Voto de Pesar seja levado ao conhecimento da família.
Justiﬁcação
O advogado José Wagner do Amaral, mineiro,
natural de Carmo do Rio Claro, foi um dos pioneiros
da Capital Federal. Mudou-se para Brasília em 1957
antes da sua inauguração. Como Procurador de 1ª categoria da Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil (NOVACAP), colaborou para a construção de
diversos prédios e ajudou a carregar pedras usadas
nas fundações do Palácio da Alvorada.
Sala das Sessões, 26 de julho de 2006. - Senador Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB –
AL) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos lidos vão ao arquivo.
Esta é uma sessão não deliberativa.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra, com muita satisfação, à nobre Senadora Ideli Salvatti.
A SRA IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, reﬁro-me
ao prazer de contar, na abertura da sessão, com a presença do nosso querido Presidente do Congresso Nacional
e do Senado da República, Senador Renan Calheiros,
nesta semana que está sendo dedicada, no Congresso
Nacional, exclusivamente aos debates políticos.
Tenho convicção de que, semana que vem, quando teremos o esforço concentrado – a pauta, inclusive,
do Senado está desobstruída, sem medidas provisórias –, possamos realizar votações importantes para
o nosso País. Temos uma série de autoridades ainda
para serem apreciadas pelo Plenário e outras matérias
que, com certeza, ocuparão, de forma muito produtiva,
os debates e as votações ao longo de terça, quarta e
quinta-feira da semana que vem.
Estou ultimando, inclusive, o relatório de um projeto que vai fortalecer todo o programa nacional referente
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à segurança alimentar, institucionalizando a garantia
da segurança alimentar para o povo brasileiro como
política de Estado e não tão-somente como política de
governo. Espero que, semana que vem, com a pauta
desobstruída, possamos apreciar o projeto nas comissões e aprová-lo no plenário. Penso que será um
grande avanço para todos os que entendem que, sem
a garantia da comida, país algum pode ter perspectiva
de desenvolvimento.
Venho à tribuna no dia de hoje porque há uma série de matérias a serem tratadas, e, este ano, como no
último período, os assuntos ética e combate à corrupção
estão pautados. Não temos, obviamente, como deixar
de tratá-los, de abordá-los. Principalmente, temos de
discutir como aprimorar as instituições para que a corrupção em nosso País tenha um tratamento adequado,
tendo em vista que é uma chaga que está instalada
não somente na máquina pública, mas, infelizmente,
em todas as estruturas da sociedade brasileira.
Pincei algumas matérias para ilustrar o assunto
que pretendo tratar. Há poucos minutos, o Globo Online
informou que a Polícia Federal faz uma megaoperação
de combate à corrupção em Brasília, requisitando equipamentos, documentos e executando prisões. Trata-se
da Operação Mão-de-obra, que tem como objetivo central combater fraudes em licitações em órgãos federais
e que investiga empresas que realizam trabalhos na
área de limpeza, de conservação e de informática que
se revezavam nos órgãos públicos. Sempre uma das
três acabava ganhando as licitações.
Sr. Presidente, antes de iniciarmos a sessão, V.
Exª informou-me que, ao Senado, foram requisitados
equipamentos e documentos, bem como à Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), ao Ministério da Justiça
e ao Departamento de Produção Mineral do Ministério
de Minas e Energia.
Essa é a amplitude que as investigações estão
tomando para pegar esse esquema de compartilhamento e de ajuste entre empresas para se beneﬁciarem nas licitações.
Segunda-feira, os jornais deram grande destaque
para uma outra operação da Polícia Federal, também
de grande magnitude, denominada Operação Cerol, em
que a Polícia Federal, combatendo a corrupção dentro da própria Polícia Federal, realizou a prisão de oito
policiais federais, inclusive do alto escalão da Polícia
Federal no Rio de Janeiro. Delegados, advogados e empresários foram presos na sexta-feira passada porque
manipulavam inquéritos sobre desvios de altas somas
de dinheiro, principalmente da Previdência Social.
Portanto, a nossa combalida Previdência, cujo
déﬁcit temos tanta diﬁculdade de superar, segundo
essa Operação Cerol, indiscutivelmente estava sendo
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exaurida por inquéritos manipulados, em que as dívidas eram anuladas ou eram desviados os pagamentos.
Trata-se de 400 inquéritos referentes ao não-recolhimento de contribuições previdenciárias por parte de
empresários.
As pessoas presas que compunham o quadro
dos funcionários públicos, detectados envolvidos nessa verdadeira quadrilha, inclusive tentaram assumir
o controle até mesmo de inquéritos conduzidos pela
força-tarefa previdenciária, mecanismo que já existia
de forma muito incipiente no Governo anterior e que
foi ampliado pelo Governo Lula, de forma signiﬁcativa
em praticamente todos os Estados, para combater as
fraudes na Previdência.
Segundo o relatório, houve tentativas dessa organização de envolver membros do alto escalão do
Governo e do Congresso. São quadrilhas que estão
instaladas e funcionando de maneira articulada com
os setores empresariais.
Além dessas duas notícias, continuamos acompanhando o desencadear da CPMI dos Sanguessugas.
Ontem, tivemos oportunidade de debater o assunto no
plenário, até porque nomes estão aparecendo, e, se há
indícios ou provas, ainda não estão consolidados.
Hoje, a imprensa destaca nomes de dois companheiros nossos, o Senador Magno Malta e a Senadora Serys Slhessarenko. Inclusive, ontem tivemos a
oportunidade de acompanhar as explicações da Senadora. É preciso ter todo o cuidado porque, nesse
processo, praticamente o ônus da prova está sendo
invertido, de forma que as pessoas devem provar que
são inocentes em vez de se consolidar aquilo que, no
Direito, sempre foi uma pedra angular: o fato de a prova caber ao acusador.
Os destaques que estão sendo dados no noticiário
de hoje, além dos nossos dois Senadores – e ontem
tivemos aqui o debate e os esclarecimentos da Senadora Serys Slhessarenko –, incluem o Deputado Paulo
Magalhães, do PFL da Bahia, talvez por ser sobrinho
do Senador Antonio Carlos Magalhães, e o Presidente
do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o empresário e ex-Deputado Emerson Kapaz.
Em todas essas investigações em andamento,
que vão se consolidar, a tendência, quando se trata
da questão da corrupção, é, muitas vezes, ﬁcarmos no
debate a respeito das pessoas, das personalidades.
Não que isso não deva ser feito, não seja necessário,
não se deva aprofundar; precisamos, inclusive, ter
todo o cuidado ao fazê-lo, porque, como aqui já tive
a oportunidade de realçar, nós invertemos o ônus da
prova – agora não é mais do acusador. Infelizmente, cada vez mais, vai-se constituindo que o ônus da
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prova é do acusado, numa linha totalmente invertida
dentro do Direito.
Algo me preocupa e sobre o que já tive a oportunidade de fazer inúmeros pronunciamentos. Se pegarmos todos os episódios que estamos vivenciando
nesses últimos tempos, nas últimas décadas, veriﬁcaremos que, nas questões vinculadas a atos de corrupção envolvendo personalidades, servidores públicos,
máquina pública, setores empresariais, setores do Judiciário, setores do Legislativo, do Executivo a pergunta que sempre tem de ﬁcar é: como vamos fortalecer
as instituições para que elas tenham mecanismos de
detectar, identiﬁcar e combater a corrupção?
Do meu ponto de vista, esse é o ponto mais importante e, muitas vezes, acaba sendo o acessório
nesses debates.
É muito importante realçar a sucessão de operações executadas pela Polícia Federal – são mais de
300, já nem tenho mais o número exato –, só no período deste Governo. São quase quatro mil pessoas
presas, das mais diversas esferas, desde funcionário
público, inclusive de alto escalão, passando por juiz,
empresário, a personalidades do mundo político. Essas operações se dão a partir exatamente da reestruturação da Polícia Federal, nesse último período, de
fundamental importância. Quanto mais se descobrem
os mecanismos de corrupção, mais ela vai-se especializando. E o combate à corrupção, Senador Luiz
Otávio, deve também se especializar, cada vez mais,
com instrumentos efetivos de inteligência, para antecipar as ações e não correr atrás do prejuízo.
Portanto, todos os aperfeiçoamentos e a reestruturação da Polícia Federal e essas centenas de
operações que se desencadearam ao longo do último
período merecem – e deveriam, inclusive, estar merecendo mais – destaque e acompanhamento do trabalho,
porque serão ações como estas que irão consolidar
as instituições no Estado brasileiro e garantir mecanismos para que possamos, efetivamente, promover
o combate à corrupção.
Mecanismos como o que citei aqui das forçastarefas, que integram setores como Polícia Federal,
Ministério Público, Receita Federal, propiciando o compartilhamento de dados, são bem recentes, coisa de
dois, três anos. Muitas vezes o Ministério Público tinha
a quebra do sigilo e não podia repassar a outras instituições do próprio Estado brasileiro para que, a partir
daí, pudesse complementar e interligar as investigações e fazer cruzamentos.
Foram as forças-tarefas no Ministério da Previdência, por exemplo, as responsáveis por uma série
de embasamento dessas operações desencadeadas
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pela Polícia Federal, semana após semana, e divulgadas pelos noticiários.
A própria investigação sobre a atuação dos sanguessugas – volto a aﬁrmar, como já tive oportunidade de dizer inúmeras vezes – é fruto do resultado de
trabalho realizado pela Controladoria-Geral da União,
do nosso Ministro Waldir Pires, que instituiu, desde
2003, um sorteio mensal de 50 municípios brasileiros
que sofreriam uma auditoria profunda em relação ao
repasse e à aplicação dos recursos. E foi exatamente
pelo resultado dessa auditoria e do cruzamento dos
dados dessa auditoria que foi possível identiﬁcar que,
por coincidência, todas as vezes que se comprava
ambulância de determinadas empresas, havia superfaturamento. Foi exatamente essa consolidação das
coincidências que fez com que se identiﬁcasse isso, e
a Controladoria solicitou à Polícia Federal, que entrou
na investigação, fez as escutas telefônicas e, com a
atuação do Ministério Público Federal, nas operações
desencadeadas no Mato Grosso, realizou as prisões. O
próprio nome da CPI em andamento tem origem nessa
Operação, chamada de Operação Sanguessuga.
Portanto, todos esses procedimentos deveriam
merecer atenção efetiva de todos nós, tanto o empenho das investigações, da apuração para descoberta,
e principalmente, o cuidado para não expor à opinião
pública o nome de pessoas acusadas sem provas, como
se julgadas já estivessem. De acordo com o nosso Direito, é pedra angular que todos são inocentes até prova em contrário. Portanto, enquanto não houver prova
consolidada da responsabilidade de qualquer pessoa,
deve-se levar isso em consideração.
Mas, em ano eleitoral, Senador Renan Calheiros, sabemos que isso é sempre muito difícil, porque
os interesses da disputa eleitoral acabam sempre entrando no jogo.
Para todos nós, é de fundamental importância que
tenhamos, primeiro, esse compromisso de levarmos
as investigações de forma responsável, até as últimas
conseqüências, para obtermos as provas. Mas, volto a
dizer, o mais importante é acompanharmos todas essas
modiﬁcações – e não são poucas, nem são pequenas
– que tivemos no comportamento e na estruturação das
instituições brasileiras no combate à corrupção.
E estamos sendo sucessivamente municiados e
informados sobre operações como estas que listei aqui:
Operação Mão-de-Obra; Operação Cerol; Operação
Sentinela, uma série de operações em que, semana
após semana, a Polícia Federal desmonta quadrilhas
que funcionam entranhadas na máquina pública; com
articulações dentro de setores da sociedade, há muito
tempo. É importante que isso não mascare e não nos
tire do foco que, no meu entendimento, é o principal.
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A corrupção no Brasil não será reduzida – não
acredito na eliminação – até porque, às vezes, acho
que faz parte da índole das pessoas o desejo de tirar
alguma vantagem. Se a raça humana não fosse tão
sujeita a desvios de conduta, talvez o nosso querido
Gilberto Gil não tivesse feito uma das músicas mais bonitas que já fez, que diz que, para fazer a raça humana,
Deus gastou uma semana de trabalho. Se Deus levou
uma semana para constituir a raça humana é porque
ela não é algo simples, é algo complexo.
Portanto, para nós, é muito importante, nesse
emaranhado de sucessivos fatos que vêm sendo desnudados, descobertos, colocados a público, das corrupções e dos atos fraudulentos, que não percamos
o foco central, que é o fortalecimento das instituições,
bem como os mecanismos, que, obrigatoriamente, têm
de estar cada vez mais estruturados, cada vez mais
aperfeiçoados e cada vez mais consistentes, inclusive
em termos de tecnologia e de inteligência, para que
possamos combater efetivamente a corrupção.
É isso, Sr. Presidente, o que me traz à tribuna no
início da tarde desta quarta-feira.
Agradeço-lhe pela gentileza do tempo a mim
concedido, porque creio que já ultrapassei vários minutos.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel,
por cessão do Senador Romeu Tuma.
V. Exª tem a palavra.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, ilustre Senador Renan Calheiros; Srªs e Srs.
Senadores, “o sistema educacional brasileiro é uma
pirâmide de cabeça para baixo. Por diversas razões
– entre as quais tem peso especial a demagogia de
palanque – as autoridades federais dão mais atenção
à ponta do que à base dessa pirâmide”, observou,
com propriedade, o jornal O Globo, em seu editorial
ontem publicado.
Na verdade, a questão do acesso de todos ao
ensino básico deve ser uma exigência inafastável, no
campo da educação, responde também ao cumprimento de um objetivo de toda uma sociedade verdadeiramente democrática, pois somente com o acesso
de todos, a partir da pré-escola, à educação – e de
boa qualidade – se consegue assegurar a cidadania
plena, que não se obtém senão quando se assegurar
a todos os cidadãos o pleno domínio dos códigos básicos da sociedade em que ele vive.
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Contudo, a educação continua sendo o grande
problema estrutural brasileiro ainda não resolvido. Sem
esforço, constatamos que o baixo desempenho do
nosso processo de desenvolvimento tem origem nas
nossas deﬁciências educacionais. Aliás, no Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, muito foi
feito, valendo citar entre relevantes iniciativas a criação
do Fundef, que teve um signiﬁcativo papel no alavancamento do ensino fundamental em nosso País e se
caracterizou pela existência de apenas um único Ministro da Educação durante os oito anos. Isso também
é muito importante, porque a educação no Brasil não
deve sofrer descontinuidade.
Pois bem, é bom lembrar que, ao ﬁnal dos oito
anos do seu governo – do seu octoênio, se assim posso
dizer –, saímos certos de que havíamos conseguido
universalizar o acesso ao ensino fundamental. Mas é
importante que continuemos a investir em educação
como uma grande prioridade, porque essa é, talvez, a
questão central brasileira ainda não resolvida. É óbvio
que, embora a educação seja dever do Estado, não se
pode dispensar o concurso de instituições da sociedade
civil no sentido de disponibilizar meios e recursos para
melhorar as nossas carências nesse setor.
Dentro dessa visão, Sr. Presidente, existe uma
exitosa experiência em Pernambuco, Estado que tenho
a honra de representar nesta Casa, que se efetiva sob
os auspícios do Governo do Estado, mas, destaquese, conta com amplo apoio de entidades privadas e
de organizações não-governamentais.
Iniciado há sete anos, na administração Jarbas
Vasconcelos–Mendonça Filho, desenvolve-se um excelente projeto de acordo com as atribuições cometidas
aos governos estaduais pela Lei nº 9.394, de 1996, que
estabelece as diretrizes básicas da educação nacional,
objetivando melhorar o ensino médio.
Trata-se do Programa de Desenvolvimento dos
Centros de Ensino Experimental, vinculado à Secretaria de Educação e Cultura do Governo de Pernambuco, visando a criar e a implementar uma nova escola
para jovens do ensino médio e tendo como objetivos
gerais: “garantir o planejamento e a execução de um
conjunto de ações inovadoras em conteúdo, método
e gestão, direcionadas à melhoria da oferta e qualidade do ensino médio na rede pública do Estado de
Pernambuco”.
O projeto, Sr. Presidente, tem como meta a constituição de uma rede regionalizada de centros de ensino
experimental, que funcionam como pólos irradiadores
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das experiências bem-sucedidas no ensino médio em
todo o Estado. Nesses centros, serão procuradas as
condições de excelência necessárias à modernização
e universalização da educação, graças ao auxílio de
esmerada metodologia de ensino, proﬁciente administração escolar e modernos meios computadorizados.
No que se relaciona a meios, a inovação mais importante, na minha opinião: participam do empreendimento
importantes organizações privadas, como já chamei a
atenção, não só com signiﬁcativas contribuições para
os investimentos e despesas operacionais, mas também com a experiência gerencial coorporativa e a visão
estratégica do planejamento empresarial.
Infelizmente, no Brasil, Sr. Presidente, ainda há
um divórcio muito grande entre a escola e a empresa;
e ainda há uma separação entre ciência e tecnologia
e seu enlace com instituições da sociedade civil.
Sr. Presidente, voltarei para falar sobre esse programa que se desenvolve em Pernambuco.
O núcleo das organizações privadas que se mobilizaram para dar apoio ao projeto é composto pelo Banco Real, ABN-AMRO, Chesf – Companhia Hidroelétrica
do São Francisco, da Construtora Noberto Odebrecht
e da Philips, sob a liderança do Dr. Marcos Magalhães,
Presidente da instituição para a América Latina. Com
a participação dessas organizações e de outros segmentos da sociedade, foi criado o ICE – Instituto de
Co-Responsabilidade pela Educação, atualmente presidido pelo já citado Executivo da Philips.
Dentro da ﬁlosoﬁa do projeto, constante do marco
regulatório instituído pela Lei Estadual nº 12.965, de
26 de dezembro de 2005, já se encontram em funcionamento vários Centros Experimentais de Ensino, os
chamados CEE:
No Recife
CEE Ginásio Pernambucano, instalado no prédio
do tradicional educandário da capital, inaugurado em
1824 com a designação de Liceu Provincial. A unidade
é apoiada pelo ICE (840 alunos); CEE Boa Viagem,
com o apoio do ICE, Ministério da Aeronáutica, Instituto Telemar (176 alunos);
Na Zona da Mata
Abreu e Lima: CEE Maria Vieira Muliterno, com
apoio da Prefeitura Municipal e ICE (320 alunos); - CEE
Cabo de Santo Agostinho, com apoio da Prefeitura
Municipal, Porto de Suape e ICE (200 alunos); CEE
Ipojuca, com o apoio da Prefeitura Municipal, Porto de

JULHO 2006

Julho de 2006

Suape e ICE (320 alunos); CEE Palmares, no prédio
da Faculdade de Formação dos Professores, com o
apoio da Prefeitura Municipal e ICE (320 alunos); CEE
Timbaúba, com o apoio do ICE, Schincariol e Associação da Terceira Idade (320 alunos);
No Agreste
CEE de Arcoverde, com o apoio da Prefeitura
Municipal e ICE (320 alunos); CEE de Bezerros, instalado no mesmo prédio da Escola Técnica do Agreste, com o apoio do Instituto Alcides d’Andrade Lima
(240 alunos); CEE de Garanhuns, com apoio da Universidade de Pernambuco e ICE (320 alunos); CEE
de Panelas, com apoio da Prefeitura Municipal e ICE
(320 alunos);
No Sertão
Serra Talhada: CEE Professor Adauto Carvalho,
no prédio da faculdade de Formação dos Professores,
com o apoio da Prefeitura Municipal e ICE (320 alunos);
- Petrolina: CEE Clementino Coelho, com o apoio do
ICE (320 alunos).
Ao longo de todo projeto, o Governo Estadual
fez dispêndios de cerca de 14 milhões de reais e as
parcerias com a iniciativa privada já propiciaram recursos da ordem de 19 milhões de reais, portanto um
montante acima do assegurado pelo Estado e uma
forte consciência social e empresarial com relação à
importância da educação, principalmente em relação
àqueles que não têm acesso à escola. O exemplo do
empresariado fez com que as comunidades locais também se engajassem no empreendimento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todo esse
movimento em apoio da educação no ensino médio, em
Pernambuco, teve um início semelhante ao costume,
digno de muitos elogios, que se vê freqüentemente
nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia: a doação
de fortunas por milionários para as universidades nas
quais estudam ou estudaram. Essas doações geram
bibliotecas, institutos de pesquisa, bolsas de estudos
para estudantes carentes ou de grande potencial e uma
tradição de engajamento da sociedade no destino de
suas instituições de ensino.
No Recife, aconteceu algo semelhante com Marcos Magalhães, engenheiro formado no Recife, ex-aluno do Ginásio Pernambucano, escola de excelência
desde meados do Século XIX, da qual, como ele, também foram alunos ou professores pessoas da estirpe
de Tobias Barreto, Presidente da República Epitácio
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Pessoa, Clarice Lispector, uma grande escritora, que,
ao vir para o Brasil, morou durante algum tempo em
Pernambuco e lá estudou, Agamenon Magalhães, exMinistro e ex-Governador, Ariano Suassuna, teatrólogo
e dramaturgo de nomeada, o ex-Governador Eraldo
Gueiros, o físico Luiz Freire, pai do ex-Senador Marcos
Freire, David Capistrano e muitos outros.
Marcos Magalhães, em suas férias de 1999, passando por sua antiga escola, num dia útil, estranha a
ausência de alunos e resolve visitar as dependências
do vetusto prédio e é surpreendido pelo que vê: as
péssimas condições das instalações, incluindo as da
biblioteca, que, aliás, possuía um rico acervo de livros
raríssimos, e as do Museu de História Natural, com
cerca de 4.500 peças.
De imediato, telefona para o Governador Jarbas
Vasconcelos, que realizou um trabalho extraordinário
em Pernambuco e que acabara de assumir o Governo
do Estado. Assim começou a recuperação do Ginásio
Pernambucano e, com ele, a criação dos centros experimentais de ensino e do Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação.
Indagado, certa feita, por que tomara tal iniciativa
que acabo de relatar, o engenheiro Marcos Magalhães,
o primeiro brasileiro, aliás, a presidir a Philips no Brasil, foi preciso: “Tenho ﬁxação pela área da educação.
Já fui professor, minha mãe foi professora primária
durante quase 50 anos. Ela se recusava a se aposentar. Aqui na Philips, no período em que ﬁzemos várias
ações pontuais, percebi que isso não resolveria muita
coisa se não fôssemos ao cerne da questão. A educação é a única maneira, a única ferramenta, a única
forma de fazer com que uma pessoa consiga romper
as barreiras sociais: sair da classe E e chegar à classe C, B ou A”.
A Sra Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Marco Maciel?
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Pois não,
Senadora. Mas antes gostaria de fazer uma observação sobre o Ginásio Pernambucano.
O Ginásio Pernambucano é uma instituição criada no Século XIX e que pode ser comparada – se
assim posso me referi – ao Colégio Pedro II, no Rio
de Janeiro, que, aliás, pelo seu nível de excelência, é
uma instituição que foi alçada ao âmbito de tratamento constitucional.
O Ginásio Pernambucano tem para nós, portanto, uma rica história. Seus lentes, seus professores, no
passado, eram catedráticos, submetiam-se a concursos
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públicos semelhantes aos adotados pela Faculdade de
Direito, daí por que juristas de nomeada lá se inscreveram para seus concursos, e alguns chegaram, inclusive,
a um papel destacado no plano nacional. Mas, infelizmente, nas últimas décadas, o Ginásio Pernambucano
perdeu o seu status e o destaque que desfrutara na
história do ensino de Pernambuco.
Ouço o nobre Senador Heráclito Fortes; depois,
a nobre Líder Ideli Salvatti.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Meu caro
Senador Marco Maciel, ﬁquei muito feliz ao chegar
hoje à tarde a este plenário e V. Exª estar discorrendo, exatamente, sobre o Ginásio Pernambucano. Sabe
muito bem V. Exª que, na minha passagem pelo Recife, fui aluno daquela instituição, e acompanhei um dos
momentos mais importantes que aquela casa viveu.
Dirigida à época pelo Professor Souto Neto, realizávamos ali uma política estudantil ﬁrme, intensa. V. Exª, já
na Faculdade de Direito, fazendo política universitária.
Eu, juntamente com um grupo de jovens, João Olímpio
Mendonça, Tancredo Loyo Borba, Alcidésio Ramalho,
Manuel Alves Maia, e por aí afora, pontiﬁcávamos, no
Ginásio Pernambucano, uma política estudantil, cada
um defendendo suas posições, seus ideais. Muito do
que aprendi na vida foi exatamente naquele casario
centenário a que V. Exª se refere. E lembro bem a
V. Exª – que à época era Líder do Governador Nilo
Coelho na Assembléia – que foi por intermédio de
sua participação que conseguimos, com a empresa
de tintas Coral, recém-instalada em Pernambuco, as
condições necessárias para a pintura do colégio, que
há muito estava a necessitar de uma reforma. Fomos
ao gabinete de V. Exª e, por meio de sua decisiva participação, fomos depois ao gabinete do Governador,
e encaminhados ao dirigente da empresa, que fez a
doação de todo aquele acervo. Concordo com V. Exª.
Conheço aquele colégio como a palma da minha mão.
Sua biblioteca possui obras valiosíssimas, bem como
o museu, de valor histórico para Pernambuco. Passaram por lá alunos que, depois, se transformaram em
professores. De Agamenon Magalhães a Mário Gibson Barbosa, uma inﬁnidade de brasileiros tiveram o
privilégio, como eu tive, de estudar naquela casa. Os
melhores professores de Pernambuco lecionavam no
Ginásio Pernambucano, naquela época transformado
em colégio estadual. Recentemente, retornou ao velho título de Ginásio Pernambucano. Fico muito feliz
por estar presente e testemunhar a homenagem que
V. Exª presta a essa instituição histórica para Pernam-
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buco. Congratulo-me com V. Exª e digo que é de inteira justiça o pronunciamento que ora faz nesta Casa.
Muito obrigado.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Agradeço,
nobre Senador Heráclito Fortes, os subsídios que V.
Exª trouxe ao meu modesto discurso e devo começar
corrigindo uma injustiça. Certa vez, Fernando Pessoa
disse que citar é excluir. Toda vez que citamos alguém
podemos excluir alguma pessoa que mereceria uma
referência. E, ao citar os antigos ex-alunos do Ginásio
Pernambucano, não incluí V. Exª, que merecidamente
deve constar dessa listagem de pessoas que, saindo
da sua terra, chegaram ao Ginásio Pernambucano e
se alçaram aqui, à Câmara alta da República, ao Senado, a Casa da Federação.
Como V Exª lembrou, o Professor Souto Neto,
grande intelectual e pensador, deixou entre seus descendentes o Professor Cláudio Souto, um dos maiores
estudiosos da sociologia jurídica do nosso País, com
uma densa formação intelectual feita no exterior.
V. Exª recordou algo que ﬁz em favor do Ginásio Pernambucano quando governava Pernambuco.
Além de termos melhorado materialmente o Ginásio
Pernambucano, também começamos a recuperar sua
imagem, suas tradições, restaurando inclusive sua
banda de música.
Gostaria de agradecer e muito o aparte que V.
Exª trouxe, enriquecendo, portanto, o meu pronunciamento.
Ouço, agora, a nobre Senadora Ideli Salvatti.
A Sra Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Muito
obrigada, Senador Marco Maciel. Em primeiro lugar,
quero parabenizá-lo pela homenagem que V. Exª faz
a essa instituição educacional, que é tradicional. É
sempre importante resgatarmos o papel fundamental
que determinadas instituições de educação desempenham em nosso País ao longo de décadas. Na verdade, essas instituições são responsáveis, em parcela
signiﬁcativa, pela formação da elite cultural, artística
e política. Inclusive, estão aqui pessoas que tiveram a
oportunidade de freqüentar o Ginásio Pernambucano.
Senador Marco Maciel, animei-me a aparteá-lo, porque
V. Exª fez uma observação de fundamental importância. Por mais que nos esforcemos – aí estão os dados
das pesquisas realizadas por diversos institutos –, por
mais que consigamos promover a mobilidade social,
por mais que parcelas signiﬁcativas das classes D e
E consigam ascender para outras classes sociais, ou
seja, da mesma maneira que as pessoas ascendem
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economicamente, em outra situação conjuntural a renda
delas pode piorar. Portanto, muito mais importante do
que distribuir renda é distribuir o saber, porque aquilo
que alguém adquire em termos de conhecimento, de
saber e de cultura, ninguém, nada e nenhuma mudança político-conjuntural o retirará. Portanto, animei-me
em aparteá-lo exatamente porque comungo com essa
mesma visão. Todas as nossas ações – é claro que
distribuir renda é fundamental, é estratégico – e preocupações têm de estar, prioritariamente, voltadas para
a distribuição do saber, da cultura, do conhecimento no
nosso País e em todo e qualquer canto do planeta.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Nobre
Líder Senadora Ideli Salvatti, agradeço o aparte de V.
Exª. Concordo com a observação de que a educação
é um grande instrumento de ascensão social. Diria
que somente a educação é capaz de propulsar uma
pessoa que está lá embaixo na pirâmide social até o
seu cume. Parece-me fundamental que não somente
os mestres mas também os pais tenham consciência
de que a maior herança que podem deixar para seus
ﬁlhos é uma boa educação. Os bens materiais, a pessoa, às vezes, consegue adquiri-los, mas pode perdêlos ao longo da vida. Já o investimento em educação
permanece para o resto da vida e é o instrumento de
grande impacto social e também indispensável à plena
fruição da cidadania.
Sr. Presidente, tive a satisfação de visitar recentemente um desses Centros de Ensinos Experimentais
(CEE), localizado na cidade de Abreu e Lima, na Zona
da Mata norte de Pernambuco – aliás, trata-se de Município ligado à região metropolitana do Recife – em que
me comoveram a motivação e o entusiasmo do corpo
docente, a partir dos seus dirigentes, dos alunos e dos
quadros administrativos do Educandário. É óbvio, graças
também a suas instalações, nestes Centros a evasão
escolar é reduzidíssima, porque o aluno ﬁca motivado
para o bom desempenho, porque não somente dispõe
de professores qualiﬁcados, mas também de laboratórios, de museus, de bibliotecas, melhorando, assim,
conseqüentemente, o seu engajamento na escola. Ou
seja, evitando a indesejada – e ainda persistente no
Brasil – alta taxa de evasão escolar.
Ouço o nobre Líder, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Marco Maciel, quero cumprimentá-lo pelas reﬂexões
que faz a respeito da vida no Nordeste e da importância de estarmos, sobretudo, garantindo aos jovens e às
crianças a melhor educação possível, principalmente
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quando V. Exª ressalta que, para construirmos uma Nação, a melhor possível, a transmissão de valores como
o amor e o respeito, relacionados ao desenvolvimento
educacional, é fundamental. Isso combina com aquilo
que os pais possam transmitir a seus ﬁlhos e ﬁlhas,
como também com aquilo que se obtém na escola. V.
Exª faz referência à natureza da pobreza absoluta no
Nordeste brasileiro. Quero aqui ressaltar que, ao lado
de melhores oportunidades na educação de meninos
e meninas e de jovens e de adultos que não tiveram a
devida oportunidade quando na infância, ao lado das
oportunidades de melhor atendimento à saúde pública, do apoio às formas cooperativas de produção, do
microcrédito, da expansão da agricultura, do apoio à
agricultura familiar, é muito importante que venhamos
a aperfeiçoar o sistema de transferência de renda, que
se vem desenvolvendo desde o tempo em que V. Exª
ocupava o cargo de Vice-Presidente da República,
oportunidade em que o então Presidente Fernando
Henrique Cardoso instituiu programas como o BolsaEscola, cuja origem se dá em iniciativas de Cristovam
Buarque e de José Roberto Magalhães Teixeira e no
próprio debate havido no Congresso Nacional, assim
como o Bolsa-Alimentação, o Auxílio-Gás, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e outros.
Nessa oportunidade, veriﬁcou-se quão importante seria uniﬁcá-los em um programa como o Bolsa-Família, que, aliás, poderá ser aperfeiçoado. No entanto,
hoje, constitui um Programa que, ao atingir um quarto da população brasileira – 11,1 milhões de famílias
–, apresentou resultados signiﬁcativos. Recentemente, reuniram-se especialistas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que demonstraram,
com toda a evidência, que, nos períodos 2001/2002 e
2003/2004 e mesmo em 2005, houve uma diminuição
do coeﬁciente de desigualdade, o Coeﬁciente de Gini.
Como conseqüência, em boa parte, houve resultados
positivos da expansão desses programas, os quais
ainda podemos aperfeiçoar. V. Exª conhece bem meu
empenho nesse sentido. Felizmente, o Bolsa-Família
já é lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo
Presidente da República. Tomara que o Bolsa-Família
se transforme, nos próximos anos, em uma instituição
de renda básica incondicional! Também nesta oportunidade, quero cumprimentá-lo pela iniciativa de haver
homenageado, ontem – eu não estava presente –, João
Cabral de Melo Neto, extraordinário poeta brasileiro,
autor de Morte e Vida Severina. A Senadora Heloísa
Helena, ao meu lado, associa-se aos meus cumpri-
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mentos a V. Exª pela homenagem feita a João Cabral
de Melo Neto. Em sua poesia, ele nos transmitiu algo
fantástico, quando, há três décadas, Chico Buarque
de Holanda musicou a obra Morte e Vida Severina
e a apresentou no Tuca, na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo e, depois, em outros espaços
culturais pelo Brasil afora. Aquilo teve um efeito maravilhoso do ponto de vista da consciência de todos nós.
Gostaria de dizer que, para mim – eu era mais jovem
àquela época –, a peça Morte e Vida Severina foi um
abre-janelas para um jovem que, assim, tomou melhor
conhecimento daquilo que foi o tema de sua fala hoje:
a natureza da pobreza no Nordeste. A obra de João
Cabral de Melo Neto muito contribuiu para que pessoas de São Paulo como eu pudessem melhor conhecer
a realidade nordestina, pela beleza de seus poemas,
como em Morte e Vida Severina.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Agradeço,
nobre Senador Eduardo Suplicy, por suas palavras.
Vou começar pelo ﬁm, dizendo que a homenagem que prestamos ao autor de Morte e Vida Severina, portanto, a João Cabral de Melo Neto, pelo fato
de estar transcorrendo cinqüenta anos do poema feito por ele, é de alguma forma também uma ode para
que procuremos corrigir as desigualdades que ainda
marcam o tecido social brasileiro.
V. Exª tem contribuído para corrigir nossas desigualdades. Entre muitas das suas iniciativas, tomo
como referência o seu Projeto de Renda Mínima, como
batizado nos ﬁns do século passado, quando V. Exª, no
seu primeiro mandato, teve a oportunidade de oferecêlo à consideração do Senado e que, posteriormente,
aprovado também na Câmara, se converteu em lei.
Menciono que, desde o primeiro instante, dei apoio
à iniciativa de V. Exª. Naquela ocasião, era um tabu discutir esses problemas de renda mínima ou de imposto
de renda negativo – como depois se chamou. E acredito
que iniciativas como a que V. Exª adotou concorreram
para que se gerasse, mais do que uma consciência, uma
decisão no sentido de superarmos esse hiato social que
ainda marca o País dos nossos dias.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
era Líder do PFL, do Governo, estávamos em 1991,
em meu primeiro ano de mandato, e eu havia apresentado um projeto de lei que instituía um programa
de garantia de renda mínima na forma de um Imposto
de Renda negativo. Foi designado Relator o Senador,
Líder do PDT e, posteriormente, Presidente do Supremo Tribunal Federal Maurício Corrêa. Na condição de
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Relator, ele apresentou algumas modiﬁcações para a
introdução gradual do programa. Naquela ocasião, fui
visitá-lo, e V. Exª avaliou que seria importante reunir
todo o PFL, a base do Governo do então Presidente
Fernando Collor. E tivemos uma reunião em uma sala
da biblioteca, com a presença de todos os Senadores
do PFL e dos partidos coligados. E, por aproximadamente uma hora e meia, tivemos um diálogo de profundidade, em que pude me expressar e esclarecer
dúvidas. Em outubro daquele ano, foi aprovado unanimemente o projeto na Comissão de Assuntos Econômicos. Em 16 de dezembro, após quatro horas de
debate aqui, das 19h30 às 23h30, aprovamos o projeto,
tendo, inclusive, o Líder do PSDB na época, Fernando Henrique Cardoso, expressado que, segundo sua
avaliação, tratava-se de uma utopia realista, com os
pés no chão, e que o PSDB votaria a favor da matéria. Posteriormente, em 2001, apresentei o projeto de
garantia de uma renda para todos na forma da renda
básica incondicional. Tive em um colega seu, Senador
Francelino Pereira, um extraordinário interlocutor que,
na condição de Relator, expôs a idéia da instituição
gradual do programa, o que fez com que o Senado e,
depois, a Câmara aprovassem unanimemente o projeto, que, ﬁnalmente, foi sancionado pelo Presidente.
Muito obrigado.
O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Nobre Senador Eduardo Suplicy, agradeço as considerações de
V. Exª e acolho também o apoio à manifestação em
favor da educação.
Devo, Sr. Presidente, antes de encerrar, trazer
para conhecimento desta Casa a tão significativa
experiência que está sendo feita em Pernambuco,
nessa área, por intermédio do projeto a que me
referi, dos Centros Experimentais de Educação
(CEE). Aproveito a ocasião para elogiar a todos
responsáveis pelo sucesso do empreendimento.
Menciono especificamente o ex-Governador Jarbas
Vasconcelos; o atual Governador Mendonça Filho; a
Secretaria de Educação do Governo do Estado, por
meio do Ex-Secretário Efrém Maranhão e do atual
titular da pasta, professor Mozart Neves, ambos exreitores da Universidade Federal de Pernambuco,
a Secretária-Executiva, Drª Celestina Pontual, a
Professora Marilene Montarroyos e sua equipe que
gerencia o programa com competência e indispensável dedicação.
Não menor deve ser o nosso reconhecimento
ao segmento não-governamental por intermédio de

JULHO 2006

Julho de 2006

pessoas e instituições muitas das quais, infelizmente,
não me recordo no momento.
Enﬁm, Sr. Presidente, é indispensável continuar
a dar prioridade à educação. Certa feita, o historiador
H.G.Wells disse que “o futuro será uma corrida entre a
educação e a catástrofe”. Com isso, ele queria chamar
a atenção para a importância da educação quase como
algo fundamental para a ediﬁcação de uma sociedade
democrática e justa.
Daí por que concluo minhas palavras, lembrando uma frase de Bernardo Toro, que, não sem razão,
sentenciou: “A educação sozinha não faz grandes mudanças, mas nenhuma grande mudança se faz sem
educação”.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Agradeço a V. Exª.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Concedo a palavra a V. Exª, pela ordem.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, solicito a transcrição, na íntegra, da entrevista dada pelo Professor da Faculdade
de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Roberto Jamil Cury, publicada na revista
CartaCapital deste último ﬁnal de semana. Como
o assunto do brilhante pronunciamento do Senador
Marco Maciel foi a educação, a entrevista tem muitos elementos fundamentais, inclusive para o debate
que terminamos de concluir, pois, com o título “É o
Fundeb ou o caos”, coloca exatamente as boas perspectivas que surgem na área educacional no Brasil
a partir da esperada aprovação do Fundeb pela Câmara dos Deputados.
A entrevista traz também alguns assuntos relacionados à educação que estão na ordem do dia, como
a questão das cotas, que tem movimentado uma série
de manifestos contrários e favoráveis. A reportagem
como um todo faz uma retrospectiva signiﬁcativa da
educação no Brasil no último período e as perspectivas que temos para os próximos anos.
Então, solicito a transcrição na íntegra da entrevista para que conste dos Anais da sessão de hoje.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA IDELI SALVATTI EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB
– AL) – Deﬁro o pedido de V. Exª.
Sem prejuízo da lista de oradores, tenho a honra
de conceder a palavra à Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou falar mais
uma vez sobre a tal da CPMI dos Sanguessugas. É
fato comprovado em depoimento, embora ainda não
tenham sido apresentadas todas as provas necessárias, que o esquema de crime contra a administração
pública envolvendo ambulâncias acontecia no Governo
passado. É fato que o mesmo esquema de liberação
de recursos para compra de ambulâncias ocorria no
Governo passado. Por isso, espero que tenhamos a
oportunidade de, na próxima semana, ao ouvir o empresário, vê-lo disponibilizar todos os detalhes, as provas
que nos possibilitem aprofundar as investigações da
operação fraudulenta envolvendo essa quadrilha que
atuava no Governo passado.
No atual Governo, está mais do que provado quem
operou o sistema. Aliás, tem uma coisa que seria, no
mínimo, engraçada, se não fosse trágica: a primeira
liberação de recursos feita com a intervenção da quadrilha junto ao Ministro da Saúde do atual Governo
aconteceu justamente dia 1º de abril de 2003. Nesse
dia, a gangue que atuava no Governo passado, já devidamente articulada com o atual Governo, conseguiu
a primeira liberação.
Então, os passos são bem organizados. Sendo
assim, o depoimento do Sr. Verdoin é muito, muito importante. Claro que seria muito interessante que outros
empresários que também se articulam com quadrilhas
no Palácio do Planalto ou no Congresso Nacional disponibilizassem informações, para que assim, de fato,
pudéssemos superar todas as possibilidades que se
criam a cada Governo em relação aos crimes contra
a administração pública.
O empresário tem todo o mapa. Senador Luiz
Otávio, parecia até que ele sabia tanto que estava lidando com bandido – Ministro da Saúde, assessor de
Ministro, Liderança de Partido do Governo, Senador e
Deputado – que anotava tudo: todos os cheques, todas
as movimentações bancárias e respectivas cópias de
cupons bancários, tinha todos os detalhes manuscritos. Tudo está lá devidamente anotado.
E tal qual disse o pai dele no depoimento que
tivemos oportunidade de acompanhar, em Cuiabá, a
muitas das perguntas que eu fazia – ou o próprio Senador Amir Lando – ele respondia: “Senadora, pergunte ao meu ﬁlho, porque o meu ﬁlho tem uma memória
como a senhora nunca viu alguém ter. Ele vai-lhe dar
todos os detalhes dessa operação criminosa”. E real-
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mente ele dá. Ele tem exatamente o dia, quem foram
as pessoas que lhe encaminharam e o dia em que ele
foi se encontrar com o Ministro Humberto, da Saúde.
Ele tem exatamente o detalhe da dívida que vinha do
Governo passado. No Governo passado, foi disponibilizado em ambulâncias, para alguns municípios, R$8
milhões. Só que o Governo acabou e o recurso não foi
liberado. Inclusive houve uma festa com a presença do
Ministro da Saúde do Governo Fernando Henrique no
dia da entrega das ambulâncias, só que o Serra não
ganhou a eleição. Então, ele foi procurar o Ministro do
Governo Lula para pagar as ambulâncias que já tinham
sido entregues, mas para as quais não haviam sido
empenhados recursos.
Ele tem todos os detalhes: dos nomes dos lobistas, das pessoas que o procuraram; enﬁm, todos os
detalhes preciosíssimos, todos, todos os detalhes. E
é muito trágico para quem é da área da saúde, como
eu, para quem se dedicou, ao longo da vida, à área
da saúde – por mais que sejamos apaixonados pelas
áreas de educação, de segurança pública, de desenvolvimento econômico ou de inclusão social –, pois a
saúde não pode esperar. Não pode esperar porque a
estrutura anatomoﬁsiológica das pessoas não pode
esperar a democratização da riqueza, das políticas
sociais, o socialismo. Foi justamente nessa área que
eles operaram de uma forma impressionante.
Quem analisa os recursos disponibilizados começa a achar que mudou completamente o quadro
de saúde, porque era liberação em custeio, liberação
de medicamentos, de equipamento médico-hospitalar,
de recuperação de centros de saúde e das unidades
móveis, que são as tais das ambulâncias.
Só para o Acre foram R$2,260 milhões. Quando lembro da minha querida Alagoas, penso que lá
deve ter acontecido o mesmo que aconteceu em todos os Estados brasileiros: os parlamentares da base
bajulatória do Governo certamente foram lá com as
ambulâncias, com os prefeitos, para manipular a população pobre, batendo no peito e dizendo que eram
amigos do Lula e que estavam trazendo recursos para
os pobres em Alagoas. Devem ter feito isso em todos
os Estados brasileiros. Para a minha Alagoas, foram
R$2,520 milhões só dessas coisas. Não estou falando
de recurso extra-orçamentário, de nada, porque vamos
chegar a isso.
Para o nosso querido Estado do Amapá, R$6,890
milhões; para o nosso querido Estado do Amazonas,
R$1,880 milhão. Estou falando só de emenda individual.
Para a Bahia, R$9.007.493,00; Ceará, R$2.112.100,00;
para o Distrito Federal, R$1,325 milhão; para o Espírito Santo, R$2,636 milhões; para Goiás, R$420 mil;
para o Maranhão, R$3,591 milhões; para Mato Grosso,
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R$2,560 milhões; para o Mato Grosso do Sul, R$720
mil. Aí eu achei até pouco, mas não era isso. O problema é que eram R$720 mil para o Mato Grosso do Sul
em emenda individual, de um parlamentar – eu quase
caí dura quando vi quem era.
No entanto, havia um outro esquema: um esquema negociado diretamente dentro do Ministério
da Saúde, dentro da Secretaria de Saúde do Estado
do Mato Grosso do Sul, de R$10 milhões em equipamento médico-hospitalar, extra-orçamentário. Do mesmo jeito que aconteceu, de forma extra-orçamentária,
com alguns municípios do interior do Ceará, de R$6
milhões. Dois milhões para a empresa do Verdoin e
R$4 milhões para as outras empresas.
O mesmo ocorreu no Estado do Piauí. E o Senador Mão Santa não está aqui para dizer: “o Pi-au-í”.
Para Minas Gerais, foram R$9.008.149,70; para o Pará,
R$5,485 milhões; para a Paraíba, R$11.340.405,70
só em ambulâncias e equipamentos em emenda individual. Resolveram todos os problemas da Paraíba. Para o Paraná, R$2.409.950,00; Pernambuco,
R$2,005 milhões; Piauí, R$600 mil – achei pouco. Só
que o problema do Piauí eram os R$14 milhões extra-orçamentários! O nosso querido Estado do Piauí
merece até mais, como todos os Estados brasileiros
merecem muito mais, como a minha Alagoas merece
muito mais. Mas o que não pode acontecer é que quem
tem aparentemente merecido mais são os sanguessugas: Senadores, Deputados, ministros da saúde, assessores, prefeitos e outros mais do “propinódromo”
às custas da ausência de possibilidades concretas
para o atendimento à saúde das pessoas pobres. No
Piauí, foram R$14 milhões extra-orçamentários. Olhem
só: ambulância de resgate, ambulância de remoção,
aquisição de medicamento, tudo aquilo que é muito,
muito importante para todos os pobres do Brasil. No
Rio Grande do Sul, R$1.725.000,00; no Rio Grande
do Norte, R$4,1 milhões; em Rondônia, R$75 mil; em
Roraima, R$3,4 milhões; Santa Catarina, R$700 mil;
São Paulo, R$27.603.500,00; Sergipe, R$2.841.250,00;
Rio de Janeiro, R$26.972.500,00, e por aí vai.
Nesse esquema eles usavam tudo: de Santas Casas, hospitais de câncer, Apaes até entidades ﬁlantrópicas. Usavam várias e várias entidades que prestam
serviços tão especiais para pessoas tão especiais e
tão despossuídas de tantas coisas. Por quê?
Senador Alvaro Dias, como sabe V. Exª, os únicos que precisam do serviço público de saúde são os
pobres. Quando eu voltar para a sala de aula posso
precisar do serviço público. Quando meu ﬁlho foi atropelado aqui, fui para o serviço público. Ele passou por
todas as angústias do serviço público, ﬁcou jogado no
chão do posto de saúde até que alguém se predispu-
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sesse a vê-lo. Depois, foi com o Corpo de Bombeiros
para o Hospital de Base, onde não havia medicação
adequada para conter a convulsão decorrente do traumatismo craniano, mas, graças a Deus e à competência
técnica dos trabalhadores do Hospital de Base, meu
ﬁlho ﬁcou bem. Entretanto, a maioria não ﬁca. Quem
precisa do serviço público de saúde são as pessoas
pobres, as pessoas que não têm planos de saúde, as
pessoas que não têm amigos nos postos de saúde ou
nos hospitais, as pessoas que não podem dar um telefonema na hora da dor do parto, na hora da febre do
ﬁlho, na hora do câncer do idoso em casa. Essas são
as pessoas que precisam do serviço público.
Portanto, é fundamental apresentar ao povo brasileiro quem participou dessa operação criminosa. Se
Senador, deputado, empresário, prefeito, ministros da
saúde, trabalhadores do setor público, quem está envolvido tem de ser apresentado à sociedade para que
o esquema seja desmontado.
Se o esquema já operava no governo passado
e agora continua no Governo Lula, com requinte de
vigarice política inaceitável, precisamos dizer isso ao
povo brasileiro, para poder desmontá-lo.
Como se desmonta esse esquema? Ainda continuo achando que a experiência americana do Orçamento impositivo, que aqui foi aprovado por Senador
do PFL da Bahia que apresentou o projeto, minimiza o
risco do tráﬁco de inﬂuência, da promiscuidade, do balcão de negócios sujos entre o Executivo e o Legislativo.
Mais que isso, é a construção do Orçamento. O planejamento público para construir o Orçamento, quanto
mais transparente, quanto mais compartilhado com os
vários setores da sociedade, com os trabalhadores ao
setor produtivo, diminui o risco da delinqüência política,
do tráﬁco de inﬂuência, da intermediação de interesse
privado, da exploração de prestígio, de tudo aquilo que
está no Código Penal e que prevê cadeia.
Antes de concluir, Sr. Presidente, vou conceder
um aparte ao Senador Heráclito Fortes e, em seguida,
ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senadora Heloísa Helena, V. Exª faz um pronunciamento da
maior importância pela oportunidade. Concordo, acho
que esse é um episódio que tem de ser apurado nas
duas pontas. O Executivo e o Legislativo terão de ser
responsabilizados pela eventual participação não republicana – termo muito na moda no atual Governo
– nesse episódio. Evidentemente, alguns fatos nos
deixam intrigados, porque, na realidade, a liberação
do recurso é feita no Executivo. A base de preço de
veículos, o Executivo a tem, até porque faz compras
para outras atividades do Ministério. Isso me parece
muito estranho. O próprio Presidente da República,
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em vez de simplesmente dizer que foi a Procuradoria
da República que apurou, como se isso fosse obra de
Governo e como se o Procurador da República estivesse a serviço do Governo e não do Estado, deveria
ser a primeira pessoa interessada em que esses casos fossem apurados o mais rapidamente possível, até
porque, recentemente, ele deu uma declaração que
estarreceu o Brasil todo quando disse que a saúde no
Brasil estava perto de chegar à perfeição. Que perfeição é essa? Há perfeição quando os recursos públicos
são usados de maneira incorreta ou são desviados?
O Presidente, parece-me, dedica-se muito à saúde no
Brasil. V. Exª se lembra de que, ao visitar o Hospital do
Coração, o Incor, em São Paulo, o Presidente disse
que o cidadão brasileiro que tivesse a oportunidade
de morrer sob os cuidados do Dr. Jatene, mesmo que
este tivesse cometido um erro médico, morreria sorrindo. Quantos brasileiros têm acesso a médico? Já
não digo acesso ao Dr. Jatene, que é um extraordinário
médico; somente pessoas privilegiadas têm acesso a
ele. Evidentemente, o Presidente Lula, desde há algum
tempo, como líder sindical, faz suas revisões e as da
sua família no Instituto do Coração. Mas, no Nordeste,
Senadora Heloísa Helena, há brasileiros que nascem,
vivem e morrem sem ter acesso a um médico sequer.
Dessa forma, o Presidente está agora devendo ao País
e à opinião pública um gesto mais ﬁrme, no sentido de
que esses fatos sejam apurados em sua totalidade e
não apenas em parte. Muito obrigado.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – E a
apuração profunda é muito necessária até para inocentar quem, de fato, possa ser inocente. Há pessoas
que me dizem que juram pelos ﬁlhos; há pessoas que
me dizem que os ﬁlhos estão sendo perseguidos na
escola. Não acredito que algumas pessoas iriam me
procurar – logo a mim! – para dizer uma coisa dessa
e querer apresentar provas e ser ouvidas. É claro que
uma pessoa poderia ter apresentado emenda para
determinado equipamento. Todos nós, que somos da
área de saúde, colocamos 30% de nossas emendas
para essa área. Mas, infelizmente, eles só liberavam
as dos queridinhos do Governo, não liberavam as de
todos. Por exemplo, o Deputado Gabeira, cuja mãe
morreu de câncer, fez uma emenda destinando recursos para a compra de um mamógrafo. Tive uma experiência dramática pessoal e também ﬁz emenda para
a compra de mamógrafo, e outras pessoas também o
ﬁzeram. Alguém poderia ir lá e fazer alguma vigarice
para liberar o mamógrafo e ganhar um dinheiro. É evidente que isso poderia ter acontecido, mas algumas
pessoas foram selecionadas para isso. Por quê?
Os depoimentos do Sr. Darci e do Sr. Ronildo,
bem como todos os depoimentos que foram feitos na
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Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – por isso,
é muito especial que o dono da empresa venha aqui
na próxima semana, para prestar novo depoimento e
novos esclarecimentos –, são muito importantes para
auxiliar o Poder Público a aprofundar as investigações,
identiﬁcando onde o crime organizado, a quadrilha
atuava, se no Ministério da Saúde, no Ministério da
Educação, no Congresso Nacional, no setor empresarial, nas Prefeituras ou nos agentes públicos, de
forma geral. Com isso, podem-se desvendar todos os
tentáculos dessa operação criminosa. Os depoimentos
são muito importantes para reduzir o risco de que uma
maldita operação como essa volte a acontecer em outras experiências administrativas e continue a ocorrer
em outras áreas do próprio aparelho de Estado.
Concedo um aparte ao Senador Antônio João e
ao Senador Eduardo Suplicy. V. Exªs decidam quem
falará primeiro.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Por
favor, V. Exª pode falar antes.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – O
Senador Eduardo Suplicy está sendo delicado com
V. Exª.
O Sr. Antônio João (PTB – MS) – Senadora Heloísa Helena, sou membro da CPMI dos Sanguessugas e
pouco tenho ido lá, mas tenho conversado com alguns
Parlamentares que estão sendo acusados. Tenho um
mandato curtinho: há 121 dias, substituo o Senador
Delcídio Amaral. Quando cheguei a Campo Grande,
depois de tomar posse, as pessoas me perguntavam
o que eu achava do Senado, de Brasília. Eu lhes dizia:
“Tenho muito medo de amanhã virar corrupto, sem ser
corrupto”. E é este o problema que V. Exª cita sobre as
emendas: os Deputados e os Senadores obrigatoriamente têm de destinar 30% de suas emendas para a
saúde, por uma questão de necessidade, realmente,
da saúde brasileira. Então, ﬁcamos com medo de não
fazer e de deixar que a outra ponta o faça. Sabemos
que ninguém cometeu esse crime sozinho. Ele começou
no tempo do Presidente Fernando Henrique Cardoso
e envolve Parlamentares de todos os Partidos, o que
é pior e mais grave. Todos os Partidos estão envolvidos nisso. Então, isso vem andando, andando, e as
coisas vão acontecendo. Conheço algumas pessoas,
assim como V. Exª, e custa-me acreditar que tenham
feito isso, pelo conhecimento que delas tenho no meu
Estado. E imagino que, às vezes, nem o ﬁzeram, que
podem nem tê-lo feito realmente. E lamentamos que
isso, tendo começado no Ministério, passe pela empresa e pelos Parlamentares e acabe indo também para
as Prefeituras. Não se faz a malandragem só aqui. Ela
é organizada aqui e efetivada lá. É lá que isso acontece, nas secretarias ou nas comissões que preparam
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as licitações. Prepara-se, e vem a correspondência:
”Bom, já organizei, agora eu pago”. É algo lamentável.
Fico muito penalizado com o que está acontecendo.
A CPMI, na verdade, baseia-se em relatórios da Polícia Federal, mas não está apurando nada, razão pela
qual nem compareço muito. Vamos ouvir o Sr. Verdoin,
que vai falar o que melhor lhe aprouver. E ﬁca aquele
problema de quem é acusado: terá de ter a prova para
se defender. Mas, nesse momento em que o político
sofre a acusação, em que aparece nessas listas que
são divulgadas em todos os locais, sua candidatura
praticamente vai para o buraco. “Ele provará depois
que era inocente” é o que dizem, mas tudo já terá acabado. Essa é a parte lastimável nesse episódio todo. É
uma tristeza que vejamos acontecer isso no País, não
somente na área da saúde. Ontem, aqui, no Senado
mesmo, invadiram. Há mais ocorrências policiais no
País do que não-policiais. Sofremos, sentimos e não
sabemos o que fazer. Vou-me dedicar, na semana que
vem, a passar um dia na CPMI dos Sanguessugas,
para ver, aﬁnal, o que está acontecendo e para poder
fazer um juízo ﬁnal de tudo isso que tenho lido nos
jornais e ouvido nos pronunciamentos. Só tenho a lamentar que, lá no meu Mato Grosso do Sul, haja dois
Parlamentares apontados como sanguessugas. E há
a informação, que a Senadora passa, de dez milhões
dentro da Secretaria de Saúde do Estado. Infelizmente,
não ﬁquei sabendo se isso foi efetivado ou não, mas
vou olhar. Preciso ver isso, devido à minha responsabilidade aqui. Muito obrigado.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Agradeço a V. Exª. Realmente, entendo que é muito importante que V. Exª analise todos os dados e documentos.
É verdade que se trata de um trabalho exaustivo, de
revisão constante e de cálculos, para não se cometerem injustiças. Não é algo simples fazer isso, pois
envolve vidas de muitas pessoas.
Às vezes, não temos pena da pessoa, mas, mesmo assim, sabemos como os fatos repercutem na
vida do ﬁlho, da ﬁlha, da esposa ou dos pais. Muitos
vivenciam situações extremamente difíceis com todo
esse processo.
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Eduardo
Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senadora Heloísa Helena, V. Exª pôde debruçar-se sobre os documentos da CPMI dos Sanguessugas, em
especial sobre o depoimento do empresário Verdoin e
sobre todos os documentos que foram reunidos pelas
autoridades e que contribuem para o desvendar dessa
problemática tão grave, que atinge o Congresso Nacional e um número signiﬁcativo de colegas nossos,
eleitos Deputados Federais, representantes do povo.
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Existe, inclusive, a possibilidade de haver, nesse caso,
até alguns Senadores envolvidos, e é importante que
se dê a cada pessoa a oportunidade completa do esclarecimento.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – A
CPMI, Senador Eduardo Suplicy, está fazendo o esforço de ouvir os Parlamentares – talvez, esse nem
fosse o nosso papel – antes de encaminhar os nomes
ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, porque,
depois que se encaminha ao referido Conselho, já há
uma situação diferenciada do ponto de vista legal. Assim, a CPMI está notiﬁcando os Parlamentares, para
que levem suas provas por escrito. Se quiserem analisar os documentos para melhor se prepararem para
fazer sua defesa, eles têm todo o espaço necessário
para isso. Desculpe-me por tê-lo interrompido, mas eu
não gostaria de esquecer esse detalhe.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – O
Senador Amir Lando, Relator da CPMI, designou-me
para Sub-Relator da área relativa aos procedimentos
orçamentários. Gostaria de informar a V. Exª, como
atuante da CPMI, que me estou debruçando sobre as
sugestões que poderão evitar esses problemas. Ressalto que algumas dessas sugestões levarão em conta
aquelas que a CPI Mista do Orçamento fez em 1993,
que acabaram não sendo plenamente consideradas na
prática, desde então, e que estão justamente na direção do que V. Exª mencionou. Hoje, diferentemente do
que ocorria em 1993, quando não se tinha acesso tão
generalizado à Internet como agora, há muito maiores possibilidades de comunicação não apenas para
os Parlamentares, mas também para as Assembléias
Legislativas estaduais, para as Câmaras Municipais e
para a população como um todo. Então, tiradas as lições
dos episódios envolvendo a CPI de 1993, poderemos
avançar muito e mais agora, com essa CPMI. Tratase efetivamente de assegurarmos mais transparência
a todos os nossos atos como parlamentares de um
modo geral quando houver transferência de recursos
para os respectivos Governos estaduais e municipais,
além de propiciarmos a toda e qualquer pessoa no
Brasil o direito de acompanhar de perto como são tomadas as decisões relativas a gastos, a investimentos,
à transferência de recursos, dando total transparência
aos procedimentos. É nesta direção que acredito que
poderemos dar uma contribuição muito signiﬁcativa
nos próximos dias, com o resultado dessa Comissão
Parlamentar de Inquérito: prevenindo e evitando os
problemas que estão sendo constatados.
A SRA. HELOÍSA HELENA (P-SOL – AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
Não tenho dúvida de que a construção e a execução do Orçamento, que é o coração da Administração
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Pública, não podem continuar sendo feitas conforme
as conveniências transparentes ou promíscuas das
relações entre o Palácio do Planalto e o Congresso
Nacional.
V. Exª defende com veemência que o Presidente
da República venha ao Congresso Nacional para debater com Parlamentares e com representantes dos
trabalhadores ou dos empresários, de todos os setores da sociedade, a construção da peça orçamentária.
Aliás, essa é uma proposta que a própria Confederação Nacional dos Municípios defende: apresentou-a
no encontro com os presidenciáveis como forma de
fazer com que a construção do Orçamento não seja
uma atividade de alguns poucos iluminados do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional e com que,
conseqüentemente, a execução orçamentária não se
dê conforme uma relação de promiscuidade, para que
não seja deﬁnida a liberação de recursos segundo o
grau de subordinação com o Presidente da República.
Isso realmente é algo muito grave. É inaceitável que
isso continue a acontecer.
Encerro, Sr. Presidente, reaﬁrmando que a construção do Orçamento, que é o coração da Administração Pública, e a execução orçamentária não podem
continuar sendo feitas segundo as conveniências dessa
relação promíscua envolvendo o Palácio do Planalto,
o Congresso Nacional, as prefeituras e setores empresariais. Além disso, é muito importante garantir a
punição rigorosa, exemplar e implacável dos criminosos envolvidos numa operação tão grave como essa,
que, com certeza, tirou vidas de crianças e de pessoas
doentes em todos os Estados brasileiros.
Durante o discurso da Sra. Heloísa Helena, o Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada, sucessivamente, pelos Srs. Alvaro Dias, suplente
de Secretário, e Antônio João.
O SR. PRESIDENTE (Antônio João. PTB – MS)
– Sem prejuízo da ordem de inscrição, concedemos
a palavra ao Senador Alvaro Dias por cessão do Senador Flexa Ribeiro.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
DISCURSOPRONUNCIADOPELOSR.
SENADOR ALVARO DIAS NA SESSÃO DO
DIA 26 DE JULHO, DE 2006, QUE, RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio João. PTB – MS)
– Concedo a palavra ao Senador José Sarney.
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O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiramente, quero
agradecer ao Senador Eduardo Suplicy a gentileza
de ter permutado comigo a sua inscrição como orador desta tarde.
Nesta semana, compareci, no Amapá, à comemoração do 61º aniversário da Associação Comercial do
Estado. É uma entidade que tem prestado relevantes
serviços ao Estado e tem sido não apenas uma entidade para defender os interesses da classe produtora,
como também um foro permanente para o debate dos
problemas do Estado.
Os portugueses, na aventura dos mares, nas
conquistas que ﬁzeram, tinham por norma, ao chegarem em qualquer parte do mundo, constituir três
instituições. Os historiadores que falam sobre a aventura portuguesa dos mares dizem que eles criavam,
quando chegavam, o Senado da Câmara, que, hoje,
é a Câmara de Vereadores, para que a população pudesse, unida, defender os seus interesses. Aqueles
que chegavam, os povoadores, podiam se aglutinar
em torno de uma associação, que, naquele tempo,
chamavam-se de classes produtoras, para defender
os interesses da colônia.
Em segundo lugar, eles criavam as Santas Casas
de Misericórdia. Hoje, no Brasil, nós as encontramos
em quase todo o País. Se chegarmos em Moçambique, Timor ou Angola, encontraremos, nas capitais, as
mesmas Casas de Misericórdia que eles faziam aqui,
porque, naquele tempo, não existindo nenhuma previdência social – nem se podia falar nisso –, havia o sentimento da caridade aliado ao sentimento religioso.
Em terceiro lugar, fundavam as associações comerciais. Nós vemos, no Brasil, que são centenárias
as nossas associações comerciais, porque antecederam as outras federações, que eram setoriais, porque
a economia obrigou os países as fracionarem em setor industrial, agrícola, comercial. Então, surgiram as
federações. E as associações comerciais, como remontam a um tempo bastante anterior, têm a função
de defender o comércio de uma maneira geral. E por
quê? Porque o comércio era a única maneira de promoção do progresso.
Na frente, vinha o comércio, como primeiro instrumento de desenvolvimento dessas regiões.
Nesse sentido, a Associação Comercial do Amapá é também precursora, ela está inserida nesse processo, com uma diferença: na realidade, aquela região
foi singular no Brasil, porque o Amapá era uma região
desconhecida, como quase toda a Amazônia. Não se
sabiam onde eram as fronteiras, e elas eram disputadas até mesmo por aventureiros do mundo inteiro: por
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piratas, corsários, franceses, holandeses, ingleses. E os
portugueses tinham por obrigação e por desejo ocupar
aquela área como sendo sua, mas eles não tinham instrumento para isso, a não ser aqueles que, no passado,
eram instrumentos clássicos: as fortiﬁcações.
Eu já disse desta tribuna que o território do Amapá
passou a ser uma parte também disputada e inserida
nos mapas que se faziam na Europa, nos acordos que
foram feitos em Utrecht, o Acordo de Paris, sobre o
ﬁm das guerras, porque eram regiões desconhecidas,
mas disputadas por ingleses, franceses e holandeses
– Napoleão até dizia que a França vinha até a margem esquerda do rio Amazonas. Foram os franceses
os primeiros que, ali, construíram fortiﬁcações.
A primeira delas foi a fortiﬁcação do Curiaú que
era uma vigia na entrada do rio Amazonas. Como o rio
possibilitava a entrada de barcos e aventureiros, tudo
isso se destinava a evitar que ocupassem as regiões,
que eram tomadas como regiões portuguesas.
O período ﬁlipino, que vai de 1580 a 1640, corresponde à união das duas Coroas, o que possibilitou
que a linha de Tordesilhas fosse abandonada e, então,
que fosse possível a expansão daqueles territórios.
Essa colonização começou pela cidade de Macapá, mas a cidade foi planejada. Isso é interessante
na história da Amazônia e na história do Brasil, porque
se discute nos mapas antigos – e pesquisei um pouco
sobre isso na Casa do Tombo – alguns documentos
que existiam sobre a cidade, que ela havia sido construída na margem esquerda do Amazonas, para que
desse apoio ao forte. Então, o forte determinava que
as cidades tivessem os habitantes que o construíssem. Esse forte, atualmente, é uma obra gigantesca
e extraordinária de engenharia militar. E, sem dúvida
alguma, ele será – e estou empenhado nisso – patrimônio da humanidade, porque por ali se passou a
história do homem.
Portanto, a cidade de Macapá foi feita de forma
planejada; porém, com um detalhe singular, porque,
naquela época, os urbanistas consideravam que as
cidades deveriam ser planejadas como uma praça,
em torno da qual seria desenvolvido todo o aglomerado urbano.
No momento em que foi feito o planejamento, junto
ao forte, da pequena vila, que seria a Vila de Macapá,
esse planejamento foi feito com duas praças, o que, na
realidade, era uma estrutura muito moderna, em matéria de planejamento urbano. Isso era algo singular, que
foi muito discutido – discute-se ainda hoje. Quando se
observam os documentos antigos, veriﬁca-se que havia
discussão a respeito do projeto de urbanização.
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Pois bem, foi em torno dessa pequena vila de
duas praças que se constituiu a cidade de Macapá,
que, hoje, é a capital do Estado.
Aquela região inteira tornou-se brasileira pelo
esforço daqueles que ali residiam, porque sabemos
que aquele era um território do Contestado, ocupado
pelos franceses; e, em tratados internacionais, considerado uma área que não era brasileira nem francesa,
mas do Contestado. Pois bem, foi essa área, que, pelo
esforço dos brasileiros – que lutaram, com armas na
mão –, tornou-se brasileira. Portanto, com a ocupação dos brasileiros no território, quando recorremos
ao laudo de arbitragem com a Suíça, o Brasil tinha
o grande argumento de que aquela era uma região
ocupada por brasileiros e, por conseguinte, ao longo
do tempo, ela era brasileira. Foi isso o que nos deu a
vitória no laudo suíço.
Pois bem, essa é uma digressão para apenas dizer
que, na história da Associação Comercial do Estado do
Amapá, está justamente a tradição da formação das
cidades brasileiras, a tradição portuguesa, que presidiu a sua colonização no mundo inteiro.
Hoje, também nessa reunião, tivemos a oportunidade de festejar uma nova abertura para o Estado,
que não é somente abertura comercial, porque, na
realidade, região isolada vive absolutamente, exclusivamente quase do comércio. Mas estou lutando aqui,
dentro do Congresso, para que se transforme a área
de livre comércio em área industrial.
Agora, com as descobertas que foram feitas dos
estudos mineralógicos do Estado do Amapá, descobriuse que ele também é uma província mineral, a mais
nova província mineral do Brasil. Assim, agora, começamos a ser exportadores de ferro, já começaram as
primeiras exportações de ferro. A estrada de ferro que
foi feita para escoar manganês, hoje já está escoando
ferro para exportação, que passou a ser um mineral
também de alto valor em nível internacional.
Essas pesquisas nos mostram também a existência de cromo e de outros minerais raros, como urânio,
e outras reservas de manganês, o que possibilitará,
sem dúvida, a criação, naquela região, de um grande
pólo minero-metalúrgico.
Por outro lado, a bacia sedimentar da Amazônia
é a maior possível na costa do Amapá. Ali, sem dúvida
alguma, teremos oportunidade de ampliar as pesquisas sobre petróleo.
Eu já disse aqui, outro dia, que apenas foram pesquisados 100 poços, enquanto, em Campos, na área
de pesquisa, foram feitas 3.800 perfurações. Desses
100 poços, três foram ainda do tempo em que eu era
Presidente. E, em dois deles, foram encontradas ocorrências de gás e de petróleo, o que mostra que, indu-
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bitavelmente, aquela é uma área de bacia sedimentar,
bacia do cretáceo, e todas as descobertas modernas
feitas no mundo a respeito de novas reservas de petróleo pertencem às bacias sedimentares do cretáceo,
que são as mais recentes.
Portanto, Sr. Presidente, quero congratular-me
com a Associação Comercial do Amapá e dizer, ao
mesmo tempo, que essa data é festejada com a ocorrência das descobertas minerais, que vão transformar
o Estado num pólo mínero-metalúrgico.
Em relação à área de energia, com a construção
das novas hidrelétricas – a primeira delas está sendo
iniciada, a de Santo Antônio –; com o levantamento do
potencial hidrelétrico do rio Araguari, já com a construção de algumas usinas; e com a concretização da
transposição do rio Amazonas, pelo cabo que trará a
energia de Tucuruí à margem esquerda do Amazonas,
evitaremos aquilo que existe: Manaus, Macapá e outras
cidades da margem do Amazonas consumindo óleo
diesel com grande subsídio, porque ele chega com
preço muito elevado. E as tarifas, iguais no País inteiro, fazem com que as companhias elétricas, estatais
naquela região, tenham esse prejuízo.
Na realidade, com a energia de Tucuruí e a transposição do rio Amazonas com esses cabos, que vão
a Manaus e a toda aquela região, evidentemente essa
fase vai ser superada.
Por outro lado, a possibilidade da vinda do gasoduto da Venezuela até o Rio Grande do Sul, que será
um gasoduto muito necessário, também terá um tramo
que alcançará a cidade de Macapá.
Com isso, ressalto, desta tribuna, que os 60 anos
da Associação Comercial foram comemorados com as
novas expectativas e as novas descobertas, na certeza
que temos de que o Estado passa a ser viável, com recursos próprios capazes de sustentar a sua riqueza.
Na Amazônia, não podemos pensar em distribuir
a pobreza, como até hoje tem sido, e sim a riqueza.
Mas para distribuir riqueza temos que criar desenvolvimento. E para criar desenvolvimento temos que ter
infra-estrutura. E essa infra-estrutura é energia, transporte e comunicação.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. José Sarney, o
Sr. Antônio João, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Zambiasi.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, Senador Sérgio Zambiasi, eu seria o
próximo, mas o Senador José Jorge, com respeito à
sua condição de candidato a Vice-Presidente, me pede
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a gentileza de poder falar antes. Como sou candidato
apenas à reeleição ao Senado, e S. Exª a Vice-Presidente da República, vou conceder-lhe a prioridade.
Por favor, Senador José Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB –
RS) – Como muito bem registra a Senadora Heloísa
Helena, este é o legítimo exercício da democracia. Um
democrata age assim.
Concedo a palavra ao Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Agradeço ao
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Ainda que meu candidato seja o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – E ainda que
o meu seja Guilherme Aﬁf.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– Com a palavra, o Senador José Jorge, sem prejuízo
da ordem de inscrição.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, o jornal O Estado de S. Paulo publicou
uma matéria com o seguinte título: “PCC manda matar
políticos do PFL e PSDB mostra escuta”. Ninguém do
P-Sol, Senadora Heloísa Helena.
Reportagem do jornal Estado de S. Paulo informa
que políticos do PFL e do PSDB estão sendo ameaçados de morte pela facção criminosa conhecida como
PCC, Primeiro Comando da Capital.
Segundo o jornal, uma escuta telefônica feita
pelo Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) ﬂagrou um preso conhecido
como Moleque repassando ordens a um bandido que
se identiﬁca como Muca. Este pede ao preso que repasse as ordens da cúpula, o chamado salve, para
ataques no Estado.
Com caneta e caderno na mão, a conversa começa. Mas, em vez de mandar matar os políticos dos
dois partidos, por algum motivo, a ordem é repassada
de forma truncada.
Em vez de políticos, o preso manda matar os “policiais da câmara municipal, PFL, PSDB”. Quando o criminoso pede conﬁrmação da ordem, o detento explica:
“ Esses são os polícias (sic) que ﬁcam nas câmaras,
tem os policiais que ﬁcam nas câmaras”.
Um delegado do Denarc disse ao jornal Estado de
S. Paulo não ter dúvidas de que o fato de a ordem ter
chegado truncada nas ruas fez com que políticos dos
dois partidos não sofressem atentados na mais recente
onda de violência promovida pela facção. ”Em vez de
políticos, pensaram que era para matar policiais.”
Um exemplo de que o PCC queria atacar os legislativos municipais ocorreu em Juquitiba, na Gran-
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de São Paulo. Ali, bandidos jogaram uma bomba que
destruiu o prédio da Câmara...
(...)
A ordem para matar os políticos do PSDB e do
PFL – respectivamente os partidos do ex-governador,
Geraldo Alckmin, e do atual, Cláudio Lembo – foi interceptada após o começo dos últimos ataques.
Sr. Presidente, há duas semanas, o Presidente
Jorge Bornhausen fez aqui uma declaração que chamava a atenção para a questão política no que diz
respeito aos ataques do PCC. S. Exª relacionou os
ataques do PCC a supostas ligações políticas e interesses políticos que existiam naquele momento. Muitos desmentiram a declaração, dizendo que não havia
relação política nenhuma, que isso era invenção; mas,
agora, essas gravações – e, pelo que se sabe, existem outras – mostram que há um fundo de verdade
nisso, e que essas pessoas que estão nos presídios
também acompanham o movimento político, e esses
movimentos podem beneﬁciar ou prejudicar o candidato A, B ou C.
No mesmo dia em que o Presidente Jorge Bornhausen fez essa declaração, eu também falei, quando
aqui cheguei – a imprensa pediu que eu me pronunciasse a respeito –, que não sabia se havia uma relação, no
caso, entre o PCC e o PT, que era o que o Presidente
Jorge Bornhausen havia dito. Apenas disse que toda
vez em que é veiculada uma pesquisa cujo resultado é
favorável a Geraldo Alckmin, o PCC faz um movimento.
Pode ser apenas coincidência, mas também pode haver
alguma relação. Levantei apenas isso, e era verdade:
até aquele momento, todas as vezes em que o candidato Geraldo Alckmin subia nas pesquisas, havia um
movimento do PCC. Eu disse: “Pode ser coincidência,
mas também pode haver uma relação”. Agora, com
a publicação dessa matéria, veriﬁca-se que há uma
questão política também envolvida.
Logo depois, foi publicada a seguinte notícia:
O PT apresentou hoje ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um pedido de investigação contra o presidente nacional do PFL, Jorge Bornhausen, e o Senador
José Jorge, candidato a vice-presidente na chapa do
tucano Geraldo Alckmin. A notícia-crime é mais uma
reação às acusações de que os petistas estariam ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital
(PCC). A petição, assinada pelo presidente nacional do
PT, Ricardo Berzoini, pede que a proposta seja encaminhada ao Ministério Público e solicita a instauração
de uma ação penal contra os dois oposicionistas por
crime contra a honra.
No documento, Berzoini ainda aﬁrma que as
declarações de Bornhausen e Jorge atentam contra
“a honra e a moral do Partido dos Trabalhadores e de
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todos os seus ﬁliados”. Além disso, o presidente do
PT classiﬁca as acusações como um “ato de nítida
conotação eleitoral”.
Aproveito para dizer, já que não tive a oportunidade de fazê-lo antes, que essa notícia-crime que o
PT apresentou na Justiça Eleitoral não tem razão de
ser. Em primeiro lugar, porque o art. 54 da Constituição
Federal garante a nós, Parlamentares, o direito de palavra, de pensamento, de dizer o que acreditamos que
aconteceu e dar a nossa opinião. Esse é um direito de
parlamentares do mundo inteiro, e não apenas do Brasil.
No mundo inteiro, os parlamentares não podem nem
devem ser processados por delitos de opinião.
Em segundo lugar, em nenhum momento, particularmente, eu disse que o PT tinha uma ligação com
o PCC. A única coisa que eu disse foi que, todas as
vezes em que o Senador Geraldo Alckmin subia nas
pesquisas, o PCC fazia um movimento, o que pode
ser coincidência ou não. Mas não aﬁrmei explicitamente isso.
Esse tipo de processo que se abre é algo que
pode ser repetido todo dia, um contra o outro. Se, todas as vezes em que a Senadora Ideli Salvatti der uma
opinião contra o PFL, contra A ou B, eu for processá-la,
ou ao Senador Suplicy, isso não acabará mais, cada
um processará o outro. Esse não é o melhor caminho
para a convivência parlamentar.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senador José Jorge?
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – V. Exª me
permite um aparte, Senador José Jorge?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Vou conceder
primeiro ao Senador Eduardo Suplicy, mesmo porque
S. Exª me cedeu a vez de falar.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – É uma
troca de gentilezas.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador José Jorge, V. Exª sabe do respeito que
tenho por V. Exª, respeito que tem granjeado entre todos
nós, seus colegas, porque são muitas as ocasiões em
que, ainda que tenhamos debates fortes e pontos de
vista diferentes, V. Exª tem sido um exemplo de Senador
que se debruça sobre um assunto em profundidade,
como, por exemplo, na reforma do sistema judiciário.
Também em questões da reforma tributária e outros
exemplos, em que até mesmo o Líder do Governo, Senador Aloizio Mercadante, reconheceu o empenho de
V. Exª, inclusive para que pudéssemos chegar, aqui,
a um entendimento e aprovarmos matérias de grande
repercussão e importância, no interesse maior da Nação brasileira. Com respeito a essas declarações que,
por vezes, nos causam espanto e levam companheiros
nossos e todos nós, do Partido dos Trabalhadores, a
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reagir, seja do Presidente Jorge Bornhausen, seja de
V. Exª, já que V. Exª propõe que tenhamos, como Partido, procedimento o mais respeitoso, adequado, construtivo, V. Exª há de convir que, quando membros do
PFL ou o seu próprio Presidente, ou Senadores, aqui,
simplesmente porque houve um problema com uma
pessoa, ou com duas, ou com mais pessoas dentro
de um partido que tem mais de 800 mil pessoas ﬁliadas – se essa pessoa errou, daí a generalizar para a
instituição toda! –, colocam um adjetivo que é, muitas
vezes, ofensivo, então, não é à toa que o Presidente do Partido, Ricardo Berzoini, sinta-se no dever de
reagir e solicitar à Justiça que haja um procedimento
pelo menos de esclarecimento ou de reação a uma
declaração dessa ordem. Quando, por exemplo, em
1992, surgiram aspectos relativos a procedimentos
inadequados, incorretos, que foram, inclusive, objeto
de julgamento do Congresso Nacional e que levaram
à cassação de um Presidente que era apoiado pelo
Partido de V. Exª, o PFL, não me lembro de termos
nós, do Partido dos Trabalhadores, por mais incisivos
que fôssemos, por mais assertivos que pudéssemos
ter sido – e eu próprio fui um deles –, estendido para
o PFL um fato associado a um membro do Governo
que o PFL aprovava, um procedimento que, por nós,
foi considerado inadequado. Faço esta ponderação
porque, se V. Exª nos pede um procedimento, digamos, mais civilizado, construtivo, então que possam
V. Exª e seus companheiros receber uma ponderação
nesse sentido.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – É claro!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quem
sabe nossa linguagem possa se tornar mais elevada e
melhor. Lembro-me muito bem dos ensinamentos de
um dos maiores políticos da história do nosso País,
o Presidente da Assembléia Constituinte, Deputado
Ulysses Guimarães, que recomendava a todos – várias vezes, ouvi S. Exª fazer esta declaração – que era
importante, na vida política, com respeito aos nossos
adversários, que sempre ﬁzéssemos observações,
adjetivações e qualiﬁcações que nos permitissem,
sempre, mantermos o diálogo com eles, o que seria
quase inevitável na vida política. Considero esse ensinamento muito sábio. Quem sabe ele possa servir
para todos nós?
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Muito obrigado.
Concedo um aparte à Senadora Ideli Salvatti;
depois, encerrarei, Sr. Presidente.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador
José Jorge, veja bem como as palavras e as opiniões,
que obviamente todos têm o direito de expressar e
verbalizar, têm sempre uma repercussão signiﬁcativa,
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senão não seríamos Parlamentares. Portanto, tudo o
que falamos e expressamos tem conseqüências. Por
exemplo, no início da tarde, ﬁz um pronunciamento a
respeito de uma série de situações, de operações, ou
seja, a questão da corrupção como um todo, os mecanismos que são cada vez mais necessários aperfeiçoarmos para podermos, efetivamente, reduzi-la. E
citei algumas pessoas que se destacaram no noticiário de hoje, inclusive um Parlamentar, que sequer conhecia, que me abordou. Agora não me vem o nome
de S. Exª, apenas sei que é sobrinho do Senador Antonio Carlos Magalhães, porque, ao fazer o registro,
disse que provavelmente teria sido dado o destaque
no noticiário por causa da ligação familiar. Portanto, o
destaque havia sido dado para que o nome de S. Exª
aparecesse no depoimento do Sr. Vedoin. Fiz muita
questão, e foi interessante, porque o Parlamentar me
abordou para me mostrar a documentação que levava em sua defesa para a CPI das Sanguessugas. Na
oportunidade, S. Exª fez questão de registrar que, em
meu pronunciamento, citei o nome e a situação, com
todo o respeito e a tranqüilidade que essa situação,
em pleno processo eleitoral, pode desencadear. Portanto, Senador José Jorge, quero dizer que há muita
diferença entre opinião e acusação. Inclusive, quando
V. Exª estabelece – e não é a primeira vez que ouço
– que há uma coincidência entre a subida do Alckmin
nas pesquisas e os ataques do PCC, quero dizer a V.
Exª que, apesar de entender isso como opinião, ela
extrapola. Ela não é apenas uma opinião; até porque,
pela repetição, ela deixa de ser opinião.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Mas, não
repeti.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Antes de
lhe devolver a palavra, queria dizer o seguinte: para
mim – não é “eu acho” –, eu estou convencida de
que, em relação a determinadas ações do PCC, se
houver qualquer determinação nesse sentido, quero
aqui lamentar e dizer que todos nós temos de estar,
absolutamente, cerrando ﬁleiras para que o PCC não
oriente e não execute qualquer ação contra qualquer
político do PSDB ou do PFL, o que seria lamentável.
Ninguém pode ser conivente ou se regozijar se algo
dessa magnitude vier a ocorrer ou estiver sendo engendrado no descontrole da questão da segurança em
São Paulo. No entanto, Senador José Jorge, V. Exª vai
me desculpar, mas o PCC, se ele está elaborando ou
tomando alguma atitude, que, volto a dizer, todos devemos repudiar e devemos cerrar ﬁleiras para impedir
que venha a acontecer, acho que aí há uma lógica: a
de que, considerando o sistema prisional em que o
PCC está embutido, ele reage e toma atitudes absurdas porque o identiﬁca – o PCC, os seus comandantes
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– com as autoridades que, há doze anos, governam
o Estado de São Paulo, onde eles estão submetidos
e aprisionados. Então, os doze anos de governo do
PSDB/ PFL...
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Então, V. Exª
acha que tem lógica?
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Entendo
que tem, porque quem está preso em São Paulo, qual
a autoridade que ele identiﬁca como responsável pela
situação que ...
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Então, quem
está preso no Piauí deve atacar o Governador do
Piauí?
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Não, não
deve atacar ninguém. Mas V. Exª há de convir que eles
identiﬁcam com a autoridade diretamente responsável
pelo sistema prisional. Senador José Jorge, independentemente de ter ou não lógica, tenho a convicção
de que tem lógica eles se direcionarem para as autoridades que administram o sistema prisional de São
Paulo. Mas, indiscutivelmente, tem de haver repúdio,
além de uma ação conjunta de todos nós – Governo
Federal e Governo Estadual. Por isso, penso que foi
fundamental a liberação dos R$200 milhões na medida
provisória, sendo R$100 milhões para o Estado de São
Paulo, a ﬁm de prestar socorro, e toda essa conjugação de esforços que o Ministro Márcio Thomaz Bastos
permanentemente mantém com o Governador Cláudio
Lembo. Lamento que a utilização da Força Nacional de
Segurança ou do Exército, em algumas situações, não
tenha sido aceita. Mas reconheço e respeito a opinião
de quem governa São Paulo, o Governador Cláudio
Lembo, que tem a autoridade constitucional de decidir
se aceita ou não, já que S. Exª é o responsável por comandar em São Paulo a questão da segurança.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – RN) – Eu agradeço.
Na realidade, a segurança não é responsabilidade somente dos Estados. Inclusive, o Presidente Lula
tinha toda uma motivação para tratar da questão de
segurança pública e não cumpriu praticamente nada
daquilo que prometeu à Nação.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador
José Jorge, apenas a responsabilidade no sentido de
fazer ou não a parceria com o Exército ou com a Força
Nacional de Segurança. A não ser que seja decretada uma intervenção, mas, obviamente, ninguém está
advogando isso. Portanto, há toda uma parceria entre o Ministro Márcio Thomaz Bastos e o Governador
Cláudio Lembo.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – RN) – Somente para
dar um exemplo, essa Força Nacional de Segurança
é virtual. Ela pode ser utilizada quando for necessária para um Estado pequeno, porque mais da metade
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é oriunda do Estado de São Paulo. São dois mil, dos
quais mil e poucos vêm do Estado de São Paulo. Então, enviá-la para aquele Estado não teria efeito. Foi
apenas uma demonstração de querer se aproveitar
politicamente do fato, oferecendo uma força virtual,
que, na realidade, não existe.
Em segundo lugar, o Presidente Berzoini disse
que atacamos a honra e a moral do Partido dos Trabalhadores e de todos os seus ﬁliados. Na verdade, o que
eu disse não ataca em nada o Partido dos Trabalhadores. Eu nem citei o Partido dos Trabalhadores. O que
eu disse foi que as pesquisas caminhavam no sentido
dos processos. Na realidade, jamais quis e não atingi a
honra nem a moral do Partido. Pelo contrário, acho que
quem atingiu a honra do Partido dos Trabalhadores foi
o Ministro José Dirceu, que foi cassado, foi o Ministro
Palocci quando quebrou o sigilo do caseiro, foram outros
Ministros do Governo e a própria direção do Partido,
o Presidente, o Secretário, o Tesoureiro, que recebeu
propina. Foram todas essas pessoas que, na verdade,
atingiram a honra do Partido dos Trabalhadores e que
o PT nunca denunciou no Tribunal Superior Eleitoral.
Podia ter denunciado, mesmo sendo seus membros.
Atingiram a honra do Partido e nunca ninguém foi punido. Quer dizer, dizem que vão punir depois das eleições. Pouca gente acredita nisso, inclusive eu.
Penso que esse não é o caminho e que o PT, antes de processar, antes de encaminhar para a Justiça
Eleitoral notícia-crime contra os adversários, deveria
primeiro processar aqueles que efetivamente atingiram
a honra e a moral do Partido, que foram esses que citei
e muitos outros que não cumpriram aquilo que deveriam ter cumprido.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmº Sr. Presidente Senador Sérgio Zambiasi, Srªs e
Srs. Senadores, quantas mortes precisarão acontecer
até que ﬁnalmente se perceba que muitas pessoas já
morreram? Até quando vamos assistir a esta guerra,
tanto em nosso País, a guerra civil que infelizmente tem
acontecido, como lá no Oriente Médio? Quanto tempo teremos ainda até que as pessoas se sintam com
mais bom senso para resolver os problemas de tanta
carniﬁcina, tantas mortes e tanto sofrimento?
É importante que, em São Paulo, possamos todos, tanto na Prefeitura Municipal do Prefeito Gilberto
Kassab, no Governo Estadual do Governador Cláudio
Lembo, quanto com os esforços do Presidente Lula e
do Ministro Márcio Thomaz Bastos, tomar as medidas
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necessárias para caminharmos na direção de não haver mais episódios como seqüestros, matanças, queimadas de ônibus, promovidas pelo PCC ou por outras
organizações criminosas. Também precisamos evitar
a superlotação das casas de detenção e, sobretudo,
todos os problemas que têm sido os causadores de
tanta criminalidade violenta, dos assaltos, dos roubos,
dos assassinatos.
Daí os passos que precisamos dar celeremente
para que não haja tanta superlotação nos presídios,
Sr. Presidente, para que mais e mais sejam aplicadas
penas alternativas e para que também possamos ter
ali, nos estabelecimentos penitenciários, oportunidades
para que as pessoas de fato sejam reeducadas; que
haja cursos necessários para que, ao voltar à sociedade, possam essas pessoas realizar trabalhos, tarefas,
atividades proﬁssionais que lhes garantam uma forma
de sobreviverem com dignidade. Mas, aqui fora, sobretudo para os jovens e para as crianças, visando a que
não trilhem o caminho da criminalidade, é importante
estarmos atentos às condições sociais de equilíbrio
em nosso País, principalmente provendo oportunidades de educação mais adequadas.
Sr. Presidente, é necessário que falemos hoje
um palavra a respeito dos problemas internacionais,
dada a diﬁculdade que está vivendo o Oriente Médio,
situação que está repercutindo fortemente em todo o
mundo e, em especial em nosso País, onde há milhões
de pessoas descendentes de árabes, judeus e israelenses, que estão preocupados com a diﬁculdade de
entendimento naquela região.
Quero aqui dizer o quão importante é que o Governo brasileiro – e incluo tanto o Poder Executivo
quanto o Congresso Nacional – esteja empenhado
na busca de esforços para o término da violência, da
guerra que novamente ameaça se estender por todo
o território do Líbano, do Irã, do Iraque, de Israel e dos
demais países árabes.
Tenho procurado ler e compreender os diversos
pontos de vista. Ainda ontem, li com atenção o artigo
da Embaixadora de Israel no Brasil, Tzipora Rimon,
publicada na Folha de S.Paulo,”Qual a saída?”, onde
procura argumentar que o combate israelense é justo
e a intensidade de sua reação é paralela à ameaça,
mas que acredita Israel na via diplomática. Também li
o artigo do Presidente da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, Vice-Presidente da Associação Comercial
de São Paulo, Alfredo Cotait Neto, em que ele ressalta
que, estandarte da tolerância religiosa, Beirute renascia de uma guerra interminável e irradiava auto-estima
para o país e, entretanto, se vê novamente o Líbano,
justamente quando se preparava para receber cerca
de um milhão e seiscentas mil pessoas, sendo objeto
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de destruição. Para alguns, como a brasileira Valdelice
Nunes Leguth, que voltou ontem do Chile, o Líbano
acabou, como se não houvesse possibilidade de novamente ver a nação de seus pais e avós retornar à
vida normal.
Sr. Presidente, até quando essas coisas vão perdurar? Será que não são capazes os governos, inclusive dos países mais desenvolvidos – seja o governo
de Israel, do Líbano ou o Hizbollah –, de chegar a um
entendimento?
Saúdo o esforço do Ministro Celso Amorim de,
inclusive, hoje estar em Adana, na Turquia, para se
solidarizar com centenas de brasileiros e providenciar
o resgate deles. Centenas de brasileiros e brasileiras
descendentes de libaneses ou até líbano-brasileiros
estavam no Líbano e, agora, se vêem instados a sair
das principais cidades daquele país, para não serem
mortos pelos ataques de armas mortíferas que têm
atingido as diversas cidades libanesas, muitas vezes
matando pessoas que não têm nada a ver com o Hizbollah. A população civil e mesmo diversos brasileiros que estavam no Líbano, incluindo crianças, foram
mortos. Eis, portanto, a razão do meu apelo.
Muitos amigos meus que são judeus, palestinos,
libaneses e árabes têm me procurado e dito: “Senador
Suplicy, veja lá no Senado como fazermos um apelo
mais forte para que essa situação do Oriente Médio
não continue com tanta destruição, tanta morte”.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Concedeme um aparte, Senador?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Fico pensando, Senador Arthur Virgílio, para cada
ponte destruída, para cada edifício destruído, para
cada sistema de infra-estrutura destruído, seja do lado
árabe, no Líbano, na Palestina ou em Israel, quanto vai
custar de esforço: Não seria melhor que estivéssemos
muito mais empenhados em descobrir os caminhos de
realização da paz, baseados na justiça entre os povos
árabes e israelenses?
Concedo um aparte ao Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Eduardo Suplicy, o discurso de V. Exª carrega um
grande apelo. Ainda há pouco, em Manaus, mulheres
da colônia libanesa ﬁzeram uma passeata, com toda
aquela carga cultural, com todo aquele sentimento de
desespero que é próprio de quem conhece a fundo e
até familiarmente esse drama do Oriente Médio. Sempre digo que se a gente quer sentir civilização, se a
gente quer sentir a dor da construção civilizatória é
só a gente olhar bem fundo nos olhos de um velho
judeu, de um velho árabe. Os olhos de ambos têm
algo que vem da alma e que, talvez, ainda falte a nós,
que somos uma nação tão jovens. V. Exª tem razão. É
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uma querela milenar que precisa, por outro lado, voltar
àqueles tempos em que o Presidente Clinton colocou
Arafat e Benjamin Netanyahu nos jardins da Casa
Branca. Falo da guerra do Iraque, por exemplo. Longe
de se absolver aqui a ditadura corrupta e sanguinária
– e é pleonasmo dizer que é uma ditadura corrupta e
sanguinária, pois todas são corruptas, todas são sanguinárias – de Saddam Hussein, já custou ao Tesouro
americano, aquela guerra que não tem ﬁm, cerca de
metade do Produto Interno Brasileiro.
E, ainda por cima, colabora para aumentar o preço do petróleo, penalizando, portanto, todos os atores,
inclusive os Estados Unidos mesmo. Não dá para ser
parcial, para ser maniqueísta, porque, de um lado, há
aquele lixo que é a Al Qaeda, aquele lixo que tem de
ser varrido mesmo da face política do mundo; de outro
lado, há o instinto belicoso que precisa ser contido por
parte dos Estados Unidos. Em relação aos árabes e
aos judeus, sinceramente, muito sinceramente, eu me
ponho a olhar as razões de um e vejo razões em um,
a olhar as razões de outro e vejo razões em outro. Eu
vi, por exemplo, o Hezbollah atacar Israel depois de
Israel ter dado algumas demonstrações muito claras
de boa vontade: começou a desocupar territórios, a
abrir mão de territórios antes ocupados. Porque a esses grupos terroristas não interessa a paz, eles então
agrediram quem estava disposto à paz. A resposta foi
exagerada, a resposta é cruel, a resposta é terrível em
cima do Líbano, de populações civis. Creio que este
é um papel para a política externa brasileira: colocarse como um mediador, colocar-se como alguém que
vai efetivamente oferecer alternativas que levem a
conversas, a diálogos, a propostas de entendimento.
Penso que esses episódios terminarão conﬂagrando,
primeiramente, o Oriente Médio e, depois, parte signiﬁcativa do mundo. Tomara que não estejamos vivendo
ou revivendo aquele triste episódio da história recente dos Bálcãs! Tomara! Tomara! Sinto a paz mundial
ameaçada e sinto, pelo menos, que grande parte da
superfície deste mundo está ameaçada pela animosidade vinda da Coréia do Norte, pela crise do Oriente
Médio que se alastra. É uma solidariedade, a meu ver,
falsa que a ditadura da Síria dá aos agredidos, porque o que ela quer mesmo é o aumento do nível de
incêndio naquela ﬂoresta bélica. Enﬁm, preocupo-me
muito e digo-lhe que me entristece ver como está a
situação. Por outro lado, urge que países comprometidos com a paz, como é o caso do Brasil, entrem em
ação e medeiem o conﬂito. Para mim, esse é o grande papel. É um papel muito mais importante do que
ser do Conselho de Segurança da ONU. Importante é
mediar essa questão. Quero registrar a passeata das
mulheres descendentes de libaneses e de libanesas
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em meu Estado e fazer a condenação muito clara de
toda e qualquer atitude belicista, parta de onde partir,
e a condenação muito clara do terrorismo, das suas
facções, das suas deformações, das suas más formações. Tudo que cheire a agressão ao direito da pessoa
humana, ainda que a pretexto de defender a pessoa
humana, deve ter uma vigorosa condenação por parte
do Congresso brasileiro.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Muito obrigado, Senador Arthur Virgílio.
Felizmente, nós, brasileiros, temos observado,
em todo o País, na minha própria cidade, São Paulo,
mas também em todas as cidades brasileiras, como
Manaus e Recife, judeus e árabes convivendo em paz,
interagindo e realizando as mais diversas operações
de comércio, bem como operações de cooperação nos
mais diversos âmbitos. Inclusive, nas nossas universidades, observamos professores judeus e árabes ou suas
respectivas descendências capazes de cooperar, de
colaborar. Então, nós, brasileiros, temos uma condição
muito propícia para propor a realização de mediações,
para que, o quanto antes, realizemos aquela que foi a
bela recomendação de Martin Luther King, ao expor
que sempre utilizemos contra a força física a força da
alma, evitando a tentação da violência.
Sr. Presidente, eu gostaria também de falar a respeito da suspensão da Rodada Doha. Nesta semana,
foi anunciada a suspensão, por tempo indeterminado,
das negociações da Rodada Doha da Organização
Mundial do Comércio. Reina um sentimento de fracasso,
de decepção. A imprensa no mundo inteiro lastimou o
desfecho, falou-se em “ﬁasco”, em “ﬁm melancólico” e
em “colapso” da Rodada Doha, a suposta rodada de
desenvolvimento. Os países ricos não querem fazer
concessões adequadas no setor agrícola, e os países
mais pobres continuarão, por enquanto, submetidos
aos efeitos nocivos de subsídios bilionários e a barreiras de acesso aos mercados agrícolas nos países desenvolvidos. O The Wall Street Journal, por exemplo,
avalia que as negociações entraram em coma. Alguns
mais pessimistas falam em desagregação do sistema
multilateral de comércio e prevêem uma era de protecionismo e conﬂitos comerciais crescentes.
Negociadores de diferentes países ou blocos
trocam acusações, procurando transferir a outros a
culpa pelo insucesso das negociações. A maior parte
das críticas dirige-se, neste momento, aos Estados
Unidos, que foram, segundo entendimento majoritário,
os mais inﬂexíveis nessa última etapa das negociações da Rodada Doha. O Governo Bush mostrou-se,
ao que parece, excepcionalmente relutante em fazer
concessões apreciáveis em matéria de redução de
subsídios domésticos a seus agricultores, temendo
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as repercussões no Congresso e nas eleições parlamentares que se aproximam. Naturalmente, os Estados Unidos apresentam versão diferente, que também
tem o seu conteúdo de verdade, e culpam sobretudo
a União Européia por não ter posto na mesa uma
proposta condizente em termos de abertura dos seus
mercados agrícolas.
O Brasil não escapou de críticas dos seus interlocutores na negociação. Mas parece claro que não
é do Governo brasileiro a principal responsabilidade
pelo insucesso. O Governo brasileiro parecia disposto – disposto demais, segundo alguns críticos aqui
no Brasil, especialmente no setor industrial – a fazer
concessões expressivas em matéria de diminuição
de tarifas sobre importações de bens industriais (as
tarifas consolidadas e mesmo as efetivas) e também
no que diz respeito a acesso aos nossos mercados de
serviços. A impressão que ﬁcou foi a de que o Brasil se
esforçou muito, por meio de seus negociadores, com
o Ministro Celso Amorim à frente. Houve até mesmo
a intervenção direta do Presidente Lula em mais de
uma ocasião, para tentar desbloquear a negociação
e superar o impasse.
Cabe uma palavra de apoio e reconhecimento ao
Ministro Celso Amorim que, desde 2003, vem lutando
para fazer avançar a Rodada Doha e manter vivo o
espírito com que ela foi lançada, isto é, o de negociar
com vistas a superar injustiças e assimetrias do sistema multilateral de comércio e da OMC. Desde 2003,
o Brasil assumiu papel de um dos protagonistas da
Rodada Doha. É claro que isso não se deve apenas
ao papel do Governo e à ação individual do Presidente
da República e do Ministro das Relações Exteriores. O
peso do Brasil, econômico e demográﬁco, nos confere
uma inﬂuência natural no curso das negociações na
OMC e em outros campos, mas desde 2003 o papel
do Brasil cresceu, e o País passou a uma posição de
destaque na Rodada Doha. O Brasil foi um dos artíﬁces, talvez o principal, da criação do G-20, um grupo
de países em desenvolvimento, que inclui a Índia, a
China, a África do Sul, a Argentina, o México e o Egito. Esse grupo passou a atuar de forma coordenada
nas negociações da Rodada Doha, com o Brasil e a
Índia aparecendo freqüentemente como articuladores e representantes dos demais. Pode-se dizer, sem
exagero ou favor, que o G-20 alterou a conﬁguração
das negociações, passando a ser reconhecido como
um dos principais interlocutores. A existência e o dinamismo do G-20 contribuíram para que a Rodada Doha
não tivesse o destino de sua antecessora, a Rodada
Uruguai, cujo desenlace foi determinado em larga medida por um acordo bilateral entre os Estados Unidos
e a União Européia. Não por acaso, os resultados da
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Rodada Uruguai para países como o Brasil foram predominantemente negativos.
Infelizmente, não foi possível chegar a um acordo,
mas antes nenhum acordo do que um mau acordo. Uma
repetição da Rodada Uruguai, com resultados enviesados a favor dos países mais ricos, seria inconcebível. O Ministro Amorim, tentando ver o lado positivo da
situação, declarou que a Rodada Doha não morreu e
que a sua suspensão pode funcionar como um choque
que desperte as lideranças dos países desenvolvidos,
mormente os Estados Unidos e as nações da União
Européia, para a necessidade de mudar de postura. A
resistência dos países ricos, entretanto, parece muito
maior do que se imaginava.
De qualquer forma, os entendimentos continuarão.
Os jornais de hoje anunciam uma visita da representante comercial dos Estados Unidos, Susan Schwab, ao
Brasil no sábado. Logo após a suspensão da Rodada
Doha, ela pediu para se encontrar com o Ministro Amorim, segundo ele próprio relatou em suas entrevistas
publicadas hoje, por exemplo, na Folha de S.Paulo e
em O Estado de S. Paulo. O importante é que o Brasil
trabalhe, dentro do possível, para continuar buscando
os objetivos de desenvolvimento e comércio justo, preservando e aperfeiçoando a Organização Mundial do
Comércio e outros organismos multilaterais.
Sr. Presidente Senador Sérgio Zambiasi, que preside a Comissão Mista do Mercosul, no Senado e no
Congresso Nacional, eu gostaria também de assinalar
a respeito da relevância da reunião realizada em Córdoba, quando se avançou no diálogo dos países que
compõem o Mercosul e se elegeu o Presidente Lula
Presidente da Instituição Mercosul. Senador Sérgio
Zambiasi, como Presidente da Comissão, V. Exª tem
um papel muito importante de acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do Mercosul.
Diante desse impasse na OMC, será importante o desenvolvimento que o Mercosul pode ter, sob
presidência, neste ano, do Presidente Lula, no que
se refere aos entendimentos com a União Européia.
Como membro da Comissão que V. Exª preside e da
Comissão de Relações Exteriores, eu gostaria de
acompanhar de perto.
Sr. Presidente, requeiro que seja publicada na
íntegra carta que estou encaminhando ao Ministro de
Estado da Saúde no sentido de cumprimentá-lo pela
adoção do novo critério para a ﬁla de transplante de
órgãos humanos, de tal maneira a se levar em conta
tanto a ordem cronológica, como também a gravidade
do potencial beneﬁciário do transplante. São muitos os
casos de pessoas que acabam perdendo a vida por
não ter sido realizado o transplante em tempo hábil.
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Um desses casos foi o do Sr. Oscar Rosé Filho que
faleceu em 2001.
Recebi uma carta da Srª Ana Maria Buccini Rosé,
esposa do Sr. Oscar, e envio, em anexo, correspondência na qual tece suas considerações sobre o que
considerava uma injustiça o antigo critério, adotado
em 1997, por essa Pasta.
Na oportunidade, Frei Betto escreveu sobre esse
assunto.
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Então peço a gentileza de ser transcrita a carta
da Srª Ana Maria Buccini Rosé, assim como o artigo
“A Travessia do Jordão”, escrito por Frei Betto sobre
o mesmo tema.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)

198

25362

Quinta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2006

Julho de 2006

JULHO 2006

Julho de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 27

199

25363

200

25364

Quinta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2006

Julho de 2006

JULHO 2006

Julho de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 27

201

25365

202

25366

Quinta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– V. Exª será atendido de acordo com o Regimento
Interno.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB –
RS) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador
Luiz Otávio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA.) – Sr. Presidente, estou inscrito para usar da palavra, mas, em
momento nenhum, desejo criar embaraço a V. Exª. O
Senador Heráclito Fortes me oferece a oportunidade
de fazer uma troca.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– Imediatamente após a manifestação pela ordem do
Senador Arthur Virgílio, concederei a palavra ao Senador Luiz Otávio, sem prejuízo da ordem de inscrição.
Senador Arthur Virgílio, V. Exª tem a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminho à Mesa voto de pesar e um curto pronunciamento, registrando o falecimento do jornalista Ajuricaba
Monassa de Paula, meu conterrâneo, porém erradica-
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do no Rio há muito tempo, velho militante comunista e
prestista, que foi assassinado violentamente. Agredido
por um Vereador da cidade onde se deu o evento tão
infausto, não resistiu, faleceu.
Figura amiga de meu pai. Herdei essa amizade
do meu pai, herdei-a do Ministro Almino Affonso. Alguém que me fazia e-mails, ora criticando as posições
econômicas que adoto, ora elogiando a nossa luta pela
moralidade pública nesta Casa. De repente perdemos
Ajuricaba Monassa de Paula. Inovador como foi sua
mãe. Sua mãe foi a primeira mulher a dirigir automóvel
na cidade de Manaus, mulher corajosa, já trabalhava
fora quando as mulheres todas eram pensadas para
não agirem assim. E ele, igualmente, aos 73 anos de
idade, reagiu à manifestação de prepotência dos seus
três agressores; pagou, com isso, o preço da vida. Mas
foi com a mesma disposição com que enfrentou a ditadura e sobreviveu a ela.
Esse companheiro de lutas merece ser reverenciado com o voto de pesar e o modesto pronunciamento
que encaminho à Mesa, para registro da Nação Brasileira, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
SEGUE,NAÍNTEGRA,PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.
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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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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– O Senador Arthur Virgílio será atendido na forma do
Regimento.
Com a palavra, o Senador Luiz Otávio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar,
quero hoje fazer um registro da atuação do Ministério
das Relações Exteriores no Brasil, especialmente do
Ministro Celso Amorim e do Governo Brasileiro, por determinação do Presidente da República, o Presidente
Lula, com relação à crise no Líbano. Aquela guerra,
com certeza, transforma o mundo e chama a atenção
dos meios de comunicação por inteiro.
Famílias brasileiras, pertencentes à colônia libanesa no meu Estado do Pará, que estavam em
viagem de turismo ou que moravam no Líbano tiveram de ser transportadas daquele local. O trabalho foi
feito pela Força Aérea Brasileira e pelo Comando da
Aeronáutica.
Cumprimento a Aeronáutica, na pessoa do Brigadeiro Bueno, pela presteza. Destaco a forma como
a Aeronáutica se posicionou, já tendo trazido milhares
de refugiados.
Por ser o Pará uma grande colônia libanesa na
Região Amazônica, o Consulado e o Clube Monte Líbano têm procurado as autoridades do Estado, como o
Governador Simão Jatene, o Prefeito da capital, Duciomar Costa, que ontem esteve comigo em Brasília. Fiz
um expediente que foi encaminhado ao Ministro Celso
Amorim, que se encontra na Turquia agora.
Falamos com o Ministério das Relações Exteriores e soubemos que as últimas famílias que se encontram no Líbano estão sendo trazidas em vôos da TAM,
companhia que foi contratada pelo Governo brasileiro,
para trazer, até sexta-feira, se Deus quiser, todos os
paraenses e brasileiros que estão no Líbano. Todos
estarão brevemente em nosso País e, com certeza,
poderão gozar da segurança, da tranqüilidade e do
convívio da família.
É um momento muito triste que o mundo vive,
um momento de muita aﬂição. O Brasil já foi convocado para também enviar tropa que participará de um
movimento de paz no Líbano. São vários Países, e o
Brasil já foi contactado. Com certeza, teremos oportunidade de participar dessa força de paz no Líbano,
para equacionar esse grave problema que o mundo
atravessa.
Sr. Presidente, faço este registro nesta tarde como
reconhecimento e agradecimento pela presteza do Itamaraty e pela atenção e determinação do Presidente
Lula em atender ao pleito imediatamente, em nome do
Governo do Pará e do povo paraense.
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Sempre estivemos e estaremos juntos, lutando
em prol dos interesses do Brasil, principalmente como
representantes do Estado do Pará. Apesar de hoje a
Bancada federal do Pará estar ausente, estiveram aqui
ontem tanto o Senador Flexa Ribeiro como a Senadora
Ana Júlia Carepa. Com certeza, essa é a demonstração maior que damos todos os dias, nesta Casa, no
Senado Federal, no Congresso Nacional, da atuação
conjunta que fazemos, independentemente de questões político-partidárias e eleitorais.
Em 65 ou 66 dias, haverá eleições no Brasil inteiro:
nos 26 Estados e no Distrito Federal, ou seja, nas 27
unidades da Federação. As eleições serão para Presidente da República, Vice-Presidente, Governadores
dos Estados e do Distrito Federal, Deputados Federais.
Os 513 Deputados Federais terão a oportunidade de
disputar a eleição, além dos novos candidatos que já
se apresentaram nas convenções; Deputados Estaduais das 27 unidades da Federação poderão renovar seus mandatos, e outros serão reeleitos para as
Assembléias Legislativas e para a Câmara Distrital,
no Distrito Federal.
Os candidatos terão oportunidade de se apresentar à população por meio da mídia eletrônica, da
televisão, do rádio, dos jornais, a partir do dia 15 de
agosto, de acordo com a legislação eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais em todos os Estados, que têm tido o apoio da
população.
Reconheço o trabalho das redes de televisão
– com as quais me congratulo –, especialmente da
Rede Globo, que tem mantido em seus jornais de maior
audiência no Brasil um espaço para todos os candidatos se manifestarem, independentemente da questão
partidária e de coligação. A Rede Globo determinou
o mesmo espaço de tempo para todos os candidatos,
independentemente do tempo a mais que terão alguns
durante o período eleitoral. Ela tem dado espaço permanente a todos e mostrado a todo o Brasil, em todos
os jornais da Rede. Eu tenho visto os candidatos em
outras redes, mas não com tanta freqüência, e não há
tempo determinado para cada um.
Também considero importante, hoje, Sr. Presidente, lembrar que, na próxima semana, voltaremos a
Brasília. Todo o Congresso Nacional, os 81 Senadores
da República, bem como os 513 Deputados Federais,
serão convocados para o esforço concentrado da próxima semana. Independentemente das questões eleitorais e regionais, teremos de vir a Brasília.
Faço aqui um apelo a todos os Senadores, particularmente aos membros da Comissão de Assuntos
Econômicos, que presido, e aos membros da Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo
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Senador Antonio Carlos Magalhães, do PFL da Bahia,
para que, nas próximas terça-feira e quarta-feira, tenhamos condições e quorum para nos reunir e tratar
de inúmeros temas.
A propósito, o Presidente Renan Calheiros hoje
lembrou que temos ainda 22 indicações de autoridades a serem apreciadas, fora as autoridades cuja indicação foi feita hoje, como a do Dr. Michel Dib Tachy
para o Dnit, que, inclusive, é do Partido Liberal do meu
Estado – foi indicado pelo Presidente da República e
a sua indicação foi encaminhada hoje pela Ministra
Dilma Roussef a esta Casa. Precisamos ultimar essas argüições e essas votações, que são secretas no
âmbito das comissões e do plenário.
Precisamos apreciar principalmente, Sr. Presidente, a questão da Super Receita.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Luiz
Otávio, V. Exª me permite um aparte?
O SR. LUIZ OTÁVIO (PDMB – PA) – Pois não,
Senador Heráclito Fortes, com muito prazer.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador Luiz
Otávio, para que a Nação entenda bem a justa reclamação de V. Exª, é necessário que ﬁque claro que quem
não dá número nas comissões é a Base do Governo.
Eu presido a Comissão de Infra-Estrutura, V. Exª preside a Comissão de Assuntos Econômicos; estou com
alguns nomes há alguns dias à espera de votação.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PDMB – PA) – Quando falei
em 22 nomes, Senador Heráclito, fazia referência aos
que estão na Mesa para serem votados em plenário.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Pois é, mas
mesmo os nomes das comissões, Senador...
O SR. LUIZ OTÁVIO (PDMB – PA) – Ainda há
os nomes que estão nas comissões.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – E V. Exª sabe
muito bem que é um deus-nos-acuda. O Senador Zambiasi, que por sorte preside a Comissão, sabe o drama que enfrentamos todas as vezes: temos de apelar
ao Governo para que compareça, mesmo quando se
trata de matéria de seu interesse. Nessa questão das
agências, temos nomes na ﬁla há 60 dias. De forma
que V. Exª tem toda razão, e é preciso que o Governo
se mobilize para mandar seus Parlamentares às comissões para que esses nomes possam ser apreciados. Muito obrigado.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Senador Heráclito, agradeço a sua manifestação e insiro também o
aparte de V. Exª em meu pronunciamento, V. Exª, que,
com muita conﬁança e muita garantia, representa não
só a Comissão de Infra-Estrutura, que preside, como
as outras comissões. O apelo feito sobre a questão do
quorum realmente é muito importante.
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Tenho, ainda no caso do Estado do Pará, um
ﬁnanciamento externo de US$ 100 milhões para um
programa de infra-estrutura rural que está no Ministério
da Fazenda, no Tesouro Nacional: o Pará Rural.
A contratação desses recursos, que pertencem
à série de recursos aprovados este ano – foram aprovados recursos do Paraurb, do BNDES I e do BNDES
II, para o ﬁnanciamento das pontes de concreto que
faremos em todo o Estado do Pará –, foi aprovada
na Comissão de Economia e no Plenário do Senado Federal e foi assinada na semana passada pelo
Governador do Estado em Londres com esse Banco
italiano – em Londres, porque a matriz do Banco ﬁca
naquela cidade, embora o Banco opere com recursos
do Governo italiano.
A concretização desse negócio permitirá ao Estado receber todos esses recursos. E esses US$100
milhões, que ainda se encontram no Ministério da Fazenda, puderam ser contratados graças à alteração
que ﬁzemos em uma Resolução do Senado há mais ou
menos três semanas: mudamos o prazo para a assinatura de contratos de seis para quatro meses antes do
término do mandato dos governantes. A Resolução se
aplica ao Presidente da República, aos Governadores
e a todos os Prefeitos dos 5.564 Municípios brasileiros.
Mudamos esse prazo para 120 dias, quatro meses.
Agora, temos de correr para o Ministério da Fazenda,
para o Tesouro Nacional, trazer o projeto para a Comissão de Assuntos Econômicos e, depois, votá-lo no
plenário do Senado Federal.
Para encerrar, Sr. Presidente, quero também
registrar a aprovação de um projeto de resolução,
também da Comissão de Assuntos Econômicos, que
permite a todos os Municípios brasileiros a negociação de seus créditos, das contas que possuem. Faço
um alerta a todos os Prefeitos brasileiros: agora, com
esse projeto de resolução aprovado no Senado Federal, o Município pode negociar os créditos que têm com
proﬁssionais liberais, com escritórios de advocacia e
com a rede bancária; pode antecipar grande parte desses créditos para empregá-los em infra-estrutura, na
área social. É muito importante que todos os Prefeitos
brasileiros tomem conhecimento disso e divulguem a
notícia. Com essa resolução, poderão receber esses
recursos e, com eles, melhorar a vida dos Municípios
que governam.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, e aproveitando
a presença do Deputado Paulo Magalhães, quero ainda fazer um registro – tenho certeza de que o Senador
Antonio Carlos Magalhães também se manifestará a
esse respeito.
Conversei com o Deputado Paulo Magalhães,
e S. Exª me mostrou a declaração do juiz de que foi
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ouvido na questão da CPI dos Sanguessugas. Não
é só este caso, mas é importante que eu faça especiﬁcamente este registro agora. Solidarizo-me com o
Deputado Paulo Magalhães, pois conheço S. Exª há
muitos anos e sei de seu empenho, de sua dedicação, de sua luta em prol do povo baiano e do Partido
da Frente Liberal e, por isso, sei também da situação
de constrangimento em que S. Exª se encontra neste
momento. Falei pessoalmente com S. Exª há pouco e
pude perceber o quanto está abatido por causa dessa
denúncia vazia.
Ouvi, hoje à tarde, quando a Senadora Heloísa
Helena falou, da tribuna do Senado Federal, que há
casos de pessoas inocentes. S. Exª não fez generalizações em sua manifestação – há, inclusive, pessoas
que procuraram falar com S. Exª e com outros Senadores para apresentar explicações.
No caso em questão, há uma declaração clara
do proprietário da empresa no sentido de que nunca
teve nenhuma relação com o Deputado Paulo Magalhães. Achei importante, portanto, fazer este registro.
Peço desculpas por me antecipar ao Senador Antonio
Carlos Magalhães, mas o faço de coração, por reconhecimento pessoal, pois conheço o Deputado Paulo
Magalhães e sei do seu trabalho.
Nesta hora é importante o apoio não somente das
pessoas mais próximas, como é o Senador Antonio
Carlos. Mas eu o conheço e sei de seu trabalho.
Esta Casa tem de mostrar ao povo brasileiro que
aqui também há pessoas sérias, competentes, capazes.
Existem adversários em todos os cantos, principalmente
em momento eleitoral. É preciso ter disposição, garra e coragem para enfrentar quem quer que seja. Se
querem fazer isso, que façam, mas nós vamos provar
que muitas das pessoas que estão sendo atacadas
hoje são inocentes.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– Com a palavra o nosso Senador pelo PFL da Bahia,
Antonio Carlos Magalhães. Logo após, seguindo a ordem de inscrição, falará o Senador Heráclito Fortes.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o assunto que
me traz à tribuna não é este que vou abordar agora.
A Senadora Ideli Salvatti tratou aqui de acusações, que poderiam ser levianas ou não, mas achando que ninguém deve ser incriminado apenas pela
acusação.
Trata-se, portanto, de um Deputado que tem ligações familiares comigo. Não é o ACM Neto, mas o
Deputado Paulo Magalhães, que estaria no meio dos
sanguessugas.
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Estarei sempre contra os sanguessugas, Sr. Presidente. Vou lutar aqui contra o “valerioduto”, sanguessugas, mensalão.
Esclarecida pelo próprio Deputado, a Senadora,
em aparte ao Senador José Jorge, deu conhecimento, fazendo a retiﬁcação – não foi bem uma retiﬁcação,
porque ela não chegou a aﬁrmar –, mas dizendo que
as pessoas às vezes são imputadas de crimes que
não praticaram, como é o caso do Deputado Paulo
Magalhães.
Muito ciente deste assunto, a partir de ontem,
procurei contato com o Deputado, e já está aqui uma
certidão da Secretaria das Comissões do Senado Federal, assinada pelo Sr. José Augusto Santana, em
que consta que o interrogando respondeu às perguntas, dizendo que “conheceu o Deputado Magalhães
através de Ronivon Santiago” – o que, aliás, não honra
ninguém – “no ano de 2004; que o parlamentar já havia
apresentado uma emenda genérica em favor de municípios da Bahia, para aquisição de unidades móveis
de saúde; que sem qualquer ajuste com o parlamentar, obteve em seu gabinete os nomes dos municípios
que seriam beneﬁciados com os recursos, conforme
a planilha de ﬂs. 48 do avulso I; que em nenhum momento o parlamentar solicitou qualquer comissão ou
fez contato com os municípios; que foi o próprio interrogando quem procurou os municípios” – quer dizer,
aquele Vadoir ou coisa que o valha –, “oferecendo os
serviços para a execução das licitações; que desses
municípios, apenas os prefeitos de Caatiba e Muritiba
aceitaram direcionar as licitações; que o interrogando
não se recorda de ter pago qualquer valor aos prefeitos; que para os exercícios dos anos 2005 e 2006, o
interrogando não executou nenhuma emenda do Deputado Paulo Magalhães”.
Aqui está um testemunho. Acho que preciso ouvir
outros, inclusive do Presidente da Comissão, porque
acabar com os sanguessugas todos nós queremos,
mas não se deve usar um cargo para uma acusação
que não seja verdadeira. Sendo verdadeira, que todos
paguem o preço, pertençam a que partido pertencerem,
porque isso é que me dá autoridade de estar todos os
dias aqui, chamando, como chamo agora, o Governo
do Presidente Lula de o mais corrupto do Brasil em
todos os tempos.
O Presidente Lula não consegue fazer nada com
seriedade, porque sério ele não é; ele é um homem
acostumado a essa troca de dinheiro ou coisa que o
valha em relação aos seus ministros – nem todos, é
claro – e aos membros das estatais.
Isso tem dado resultado? Não. Na Bahia, o dinheiro está indo para o Sr. Jaques Wagner de todas as
formas. Sabem qual é o resultado? Votos válidos: Paulo
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Souto, 73%; Jaques Wagner, 19%. Pesquisa simples:
56% a 13%. Portanto, não adianta jogar dinheiro na
Bahia. Se ele disse que ia me derrotar, estou dizendo
a ele o que disse da outra vez: eu vou derrotá-lo na
Bahia. Ele vai sofrer o maior revés político na Bahia.
Mas é justo que se saliente que pessoas existem
no seu Partido que merecem pelo menos o respeito
nas suas aﬁrmações. Ontem, a Folha de S.Paulo
publicou uma página inteira sobre o Senador Suplicy,
que está presente e ocupou nesse instante a tribuna.
Manchete: “Para Suplicy, Lula deve explicações sobre
o mensalão”. “Em sabatina da Folha, Senador diz que
espera que o presidente revele o quanto sabia sobre
escândalo e que, apesar das críticas, vai se empenhar
por reeleição.”
Ele, realmente, acha que houve o mensalão, que
o mensalão é um roubo, que o Presidente sabia e deve
explicações à Nação, mas, mesmo assim, como bom
petista, o Senador vai apoiar Lula. É o que traduzo.
O Senador Eduardo Suplicy pede ainda – e peço
também, todos os dias, desta tribuna – que o Presidente Lula fale sobre os R$15 milhões que a Telemar
deu à Gamecorp, ﬁrma do seu ﬁlho, cujo nome, se
não me engano, é Fábio. O Senador Eduardo Suplicy
pede também esclarecimentos sobre isso, o que faz
com que S. Exª tenha uma situação privilegiada em
São Paulo. S. Exª é do PT, mas não esconde nem bota
debaixo do tapete aquilo que considera errado, cujas
explicações são devidas à Nação brasileira.
Portanto, saúdo nesta hora o Senador Eduardo
Suplicy.
Senador, V. Exª cresceu lá em São Paulo para o
Senado, mais de uma vez, porque toma atitudes como
essa. V. Exª não está dizendo que Lula roubou com o
mensalão. V. Exª não está dizendo que o Presidente
foi culpado de haver o mensalão, mas deve explicação
à Nação de que não tem nada com isso.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – É claro que vou permitir.
Há também a Gamecorp.
Já passei por São Paulo várias vezes. Ainda ontem
estive lá. Posso falar do respeito da população a V. Exª
devido a essas atitudes. V. Exª não falta ao plenário e
é querido pelo povo de São Paulo. É querido por quê?
Porque tem coragem de dizer essas coisas.
Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Antonio Carlos Magalhães, primeiro, quero expressar que não concordo com V. Exª na sua aﬁrmação
de generalizar o Governo do Presidente Lula como
corrupto ou o mais corrupto da história, porque de
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maneira alguma isso corresponde à realidade. É possível que tenham surgido informações, constatações
de que houve procedimentos incorretos, erros graves.
V. Exª sabe o quanto avalio seja extremamente importante que inclusive todos nós, do Partido dos Trabalhadores, venhamos a contribuir para que esses erros
sejam superados, corrigidos e para que aqueles que
os cometeram sejam responsabilizados. Assim como
V. Exª, há pouco, se referiu a colega de seu Partido
que está sendo objeto de averiguação por problemas
constatados na Comissão Parlamentar de Inquérito,
também avaliamos como muito importante que sempre haja...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Eu trago o documento demonstrando o contrário. É diferente. Vamos fazer as coisas como são.
Se V. Exª quer desistir da bela entrevista que deu, eu
aceito.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Absolutamente.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Suplicy desiste da entrevista que deu à Folha.
Ele não quer mais que Lula explique o mensalão.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Absolutamente, não estou dizendo isso.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me
permite um aparte?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
explicar – por favor, Senador Heráclito Fortes – o sentido
daquilo que tenho dito e expressado mais de uma vez,
e que V. Exª conhece muito bem. Formulei a sugestão
pessoalmente ao Presidente Lula e já o ﬁz por carta.
É possível que V. Exª, alguma vez, quando foi chefe
do Poder Executivo na Bahia, Governador de Estado,
tenha se dirigido em visita à Assembléia Legislativa e
se disposto a dialogar com deputados estaduais. Não
sei se V. Exª fez isso, gostaria até de saber.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Fiz. Eu leio minha mensagem e debato.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então,
a sugestão que formulei, que V. Exª conhece e que inclusive há de relembrar, até porque V. Exª foi uma das
pessoas cujo comportamento levou-me a fazer a seguinte proposição, por meio de Proposta de Emenda
à Constituição. Lembro-me perfeitamente, era Presidente Fernando Henrique Cardoso, que encaminhou
ao Congresso Nacional sua mensagem por intermédio do Ministro da Casa Civil e eis que foi lida pelo Sr.
1º Secretário. Em seguida, V. Exª, que era Presidente
do Senado e do Congresso Nacional, fez um pronunciamento que ganhou, naquela ocasião, muito maior
repercussão do que o Presidente da República. Então,
eu ponderei...
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Quero ponderar a V. Exª que isso foi na posse
do Presidente da República; foi quando dei posse ao
Presidente da República.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não,
nessa ocasião, o Presidente estava presente.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Não, o Presidente estava presente e tomou
posse. Fez discurso, e eu ﬁz também.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Estou
me referindo a outra ocasião, quando ele, já Presidente
em exercício, não no dia da posse, no dia 15 de fevereiro, encaminhou a sua Mensagem, que foi lida pelo
1º Secretário do Congresso, e, em seguida, V. Exª fez
um pronunciamento que, naquele momento, até pelos
meios de comunicação, e na própria imprensa no dia
seguinte, ganhou relevância. E eu pensei comigo mesmo: é muito melhor que o Presidente vá ao Congresso
do que pedir para alguém ler, como o 1º Secretário, a
atenção é muito maior. Como aconteceu quando, em
15 de fevereiro de 2003, o Presidente o fez. A minha
proposta apresentada aqui, em 1995, tinha inclusive
um adendo que, após a fala do Presidente, poderiam os
líderes falar algumas palavras e, ao ﬁnal, o Presidente
responder. Bom, pensando um pouco nisso, já que a
minha proposta acabou sendo aprovada – recebeu recentemente o apoio do Senador Marco Maciel no que
diz respeito ao Presidente vir e ele próprio ler a sua
Mensagem –, sugeri que o Presidente um dia resolva
vir aqui para falar sobre qualquer assunto, não apenas
para responder a esta ou àquela questão, como V. Exª
diz aqui. Transmiti ao Presidente quem sabe sobre as
políticas externa, econômica ou social, que ele, um dia,
pudesse ter um diálogo muito construtivo. Eu transmiti
a ele que, em que pese alguns Senadores, como V.
Exª ou outros aqui presentes, tais como o Senador
Arthur Virgílio, o Senador Heráclito Fortes e assim por
diante, às vezes, se referirem a ele de maneira muito
agressiva, conforme V. Exª há pouco fez...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Senador Suplicy, para o que ele tem feito, eu
tenho sido bonzinho.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
transmiti a ele que, se ele um dia resolver vir, seja neste
mandato ou no próximo – porque acredito que ele será
eleito –, ele será muito respeitado e se sairá bem no
diálogo aqui conosco. Quem se sairá bem será o Brasil. Será em benefício da Nação brasileira um diálogo
entre o Presidente da República e nós, congressistas.
Então, é a sugestão que eu formulo. É fato que, em
situações tais como as mencionadas na Folha, eu disse ao Presidente que, se porventura Sua Excelência
resolvesse fazer uma visita e colocar-se à disposição
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para responder todas e quaisquer perguntas, avançaria muito na sua intenção, uma vez mencionada por
ele, de estar cooperando para que a verdade inteira
viesse à tona. Tenho a convicção de que o Presidente ia contribuir muito para que inclusive V. Exª viesse
a se utilizar de outros termos com respeito ao Presidente. Eu tenho o ﬁrme propósito de não permitir que
problemas, irregularidades e ofensas à ética ocorram
em seu Governo.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Eu mantenho todos os elogios que ﬁz a V.
Exª, mas tenho de dizer que V. Exª tem uma dose de
ingenuidade.
Se o Presidente não aceita debater na televisão
com os candidatos à Presidência da República, como
V. Exª vai entender que ele virá aqui debater com os
Senadores? Confesso a V. Exª que não posso sequer
acreditar, e toda essa platéia a mesma coisa. Agora,
quanto ao Governo, V. Exª sabe que ele é corrupto. O
Governo é corrupto.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – E isso está sendo provado. Esse sanguessuga
começou com quem? Com aquele vampiro que acusei
várias vezes desta tribuna, e V. Exª e seus colegas defendiam: o Ministro Humberto Costa. Ele foi o vampiro.
Foi com ele que começou isso, e eu não admito que
correligionários de V. Exª queiram comparar a seriedade
de Humberto Costa com a do Ministro José Serra.
O Ministro José Serra é um homem digno, incapaz de praticar qualquer desonestidade. Daí porque
não quero que se confundam José Serra e Humberto
Costa, não. Chamem Humberto Costa, embora José
Serra possa vir a qualquer hora, porque não tem nada
a dever a ninguém, pelo seu trabalho e pela sua honestidade. Daí porque está com uma grande diferença
para o Governo de São Paulo. V. Exª está vendo que ou
V. Exª ou então a D. Marta deveriam ser os candidatos,
porque a situação lá está periclitante também.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Antonio Carlos Magalhães, muitas vezes, tenho
opiniões que podem, em alguns momentos, diferir das
do Presidente Lula, mas eu as falo com a maior sinceridade. A minha recomendação ao Presidente Lula
é que ele aceite, sim, já no primeiro turno, participar
dos debates com os demais candidatos, assim como
recomendo ao ex-Ministro, nosso colega e Senador
José Serra, candidato ao Governo de São Paulo, que
aceite debater com os demais candidatos, inclusive com o Senador Aloizio Mercadante, porque ele,
convidado que foi outro dia, para ambos debaterem
na Rede Bandeirantes de Televisão, preferiu alegar
motivos pessoais. Até agora, ele não aceitou o deba-
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te. Então, quero recomendar muito ao nosso colega
José Serra que possa também debater com o Aloizio
Mercadante.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Pode ﬁcar calmo, porque o Alckmin está crescendo muito. Fique calmo e não vá perder voto por
causa de Lula, não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – A minha recomendação é de que o Presidente Lula aceite
debater, desde o primeiro turno, com os seus adversários.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Antonio Carlos Magalhães?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Com prazer.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Em primeiro lugar, quero elogiar a inteligência do Senador José
Serra e o respeito que ele tem principalmente ao PT
de São Paulo. Um dos motivos por que Serra se nega,
no momento, a um debate com o Senador Mercadante, nosso colega, é porque o PT ainda não engoliu a
candidatura do Mercadante e acha que deveria ter
sido a ex-Prefeita Marta Suplicy. V. Exª participou de
uma caminhada agora que foi constrangedora, onde
a ex-Prefeita fez mais sucesso que o próprio Senador, fazendo com que ele abandonasse a passeata.
Agora, o Serra é um homem inteligente, não vai criar
esse constrangimento para os correligionários de V.
Exª. Quando o seu Partido absorvê-lo como candidato
a Governador, com certeza ele vai; ele vai ter de subir
um pouco nas pesquisas para poder comparecer aos
debates. Senador Antonio Carlos, eu queria tocar em
outro ponto. Com todo o respeito e a admiração que
tenho pelo Senador Suplicy – sou fã de carteirinha dele
–, ele cai na vala comum. O PT não tem argumento, três
anos e meio depois, para justiﬁcar o atual Governo e
começa a atacar governos passados. Daqui para o ﬁnal
dessa campanha, vamos ver membros importantes do
Partido dos Trabalhadores, aqui, acusarem D. Pedro II
daquele baile da Ilha Fiscal! O baile da Ilha Fiscal vai
ser motivo de pedido de apuração por parte do Governo atual, que não tem outro argumento a não ser falar
do passado. Se querem voltar ao passado – permitame, Senador Suplicy –, o Lula deveria ser candidato
a diretor de museu, e não a Presidente da República!
A Presidência da República precisa de alguém que
pense no futuro, que recupere o crescimento da Nação, para que não obtenhamos taxas de crescimento
humilhantes, abaixo das do Haiti. Eu queria pedir a V.
Exª – e só o faço se V. Exª concordar –, com a ajuda
do Senador Arthur Virgílio, que autorize o candidato
Alckmin a adotar a entrevista de V. Exª como cartilha
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de orientação para a nossa campanha. V. Exª bateu
no Presidente Lula exatamente nos pontos em que a
Nação brasileira quer bater. Mas, se V. Exª acha que
o Presidente Lula vai mudar e vai lhe atender, isso é
outra questão. Porém, como cartilha de orientação,
Senadora Heloísa Helena, a entrevista do Suplicy é
fantástica, o que mostra que ele é suprapartidário! Ele
está no PT porque não tem outro jeito. Mas é cabisbaixo! Só espero que V. Exª não faça como seus colegas, inclusive o Presidente da República, que jogou
a estrela fora, a cor vermelha no mato e, agora, quer
ser azul, verde, amarelo! É um multicolorido! Acho que
isso é o subconsciente. Querem lembrar um pouquinho
a cauda, o rabo da velha Transbrasil, aquele colorido
que o Roberto Teixeira defende com tanto aﬁnco. Muito
obrigado, Senador Antonio Carlos!
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Obrigado a V. Exª, que, como sempre, aparteia
com muita propriedade e sobretudo...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Tudo
o que ali falei foi muito construtivo em relação ao Presidente Lula, que continua sendo o meu candidato.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Peço um
aparte a V. Exª, Senador Antonio Carlos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Estarei nas ruas.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Mas V. Exª estava na passeata? Na última passeata, sobre a qual falou o Senador Heráclito?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Na de
ontem, eu estava em Registro e no Vale do Ribeira. Não
pude estar em Itaquera porque era impossível estar em
dois lugares ao mesmo tempo. Hoje, estou aqui.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – E no dia que o nosso...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
estarei muitas vezes com o Senador Aloizio Mercadante.
Amanhã, espero estar com ele na parte da tarde.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Tenha cuidado.
Peça a ele para não cumprimentar mais manequim!
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Eu ia falar isso!
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Aquele manequim é para ele treinar a cumprimentar as pessoas,
mas num ambiente fechado. Na rua, ele tem de cumprimentar pessoas.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª não cumprimenta manequim. A isso
faço justiça!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ali foi
uma brincadeira!
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Brincadeira do manequim ou dele?
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Dele.
Ele fez uma brincadeira...
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – O Senador
Mercadante, sério como é, brincando com o povo de
São Paulo? É grave o que V. Exª está dizendo, é outra face que eu não conhecia dele. Não aceito que V.
Exª... Eu quero defender o Senador Mercadante. Ele
não brinca com coisa séria, haja vista o comportamento dele aqui.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª,
muitas vezes, sabe agir...
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Não, não, não!
Protesto. Não concordo, não é brincadeira. O Senador
Mercadante não brinca com coisa séria. O povo de São
Paulo não merece brincadeira dessa natureza!
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Antonio Carlos, V. Exª me permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Antes de
mais nada, Senador Antonio Carlos, em relação ao
Deputado Paulo Magalhães, do PFL do seu Estado,
com ele me solidarizo e entendo que a atitude que ele
tomou é precisamente aquela que deveria ser adotada
por todos aqueles que são ou acusados ou colocados
sob suspeição em algum momento e de alguma forma:
é vir prontamente com a resposta e abandonar os escapismos. Portanto, parabenizo o Deputado depois de
ter ouvido atentamente a explicação que foi dada na
ação por V. Exª, e certamente ele haverá de ter feito a
mesma coisa na Câmara. Em relação ao debate com
o Senador Suplicy, eu, ao contrário, tenho certeza de
que S. Exª manterá a responsabilidade sobre a entrevista. A idéia do Senador Heráclito é muito boa, de
virar uma espécie de cartilha para um candidato ético
como Geraldo Alckmin adotar – o que, na verdade,
não deixa de ser um libelo impiedoso contra o Governo Lula. Devo registrar algo que, para mim, está muito
nítido: o Senador Suplicy se sente desconfortável neste Governo, e o Governo se sente desconfortável com
ele. O Senador Suplicy termina sendo uma espécie
de biombo atrás do qual o Governo se esconde para
mostrar que também há pessoas de bem por lá. E o
Senador Suplicy não pode, a esta altura, dizer que há
uma diferença de opinião simples ou fútil entre ele e o
Presidente, como se ele dissesse para o Presidente
Lula: “Lula, você gosta de manga?” E ele respondesse: “Não, preﬁro melancia. E você, Suplicy?” “Preﬁro
ﬁgo, e não pêra”. Não. O Suplicy cobra respostas éticas que o Governo não pode dar. Então, não é optar
entre manga e pêssego; é optar entre o estilo de vida
dentro da lei, dentro do respeito, dentro da seriedade,
e o outro estilo, que transgride, delinqüe.
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O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Coqueiro
não dá caju, não é?
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Não dá caju,
é verdade. Por outro lado, sobre esse fetiche, V. Exª
fez uma defesa, que agradeço, da ﬁgura do candidato
a governador José Serra, ex-Prefeito de São Paulo,
ex-Ministro, ex-Senador. Figura que, por onde passou,
passou bem e saiu incólume do ponto de vista ético,
do ponto de vista do respeito a ele e aos seus atos
administrativos e parlamentares. Não dá nem para
se pensar nisso! Quando houve aquele caso dos tais
sanguessugas, alguns olhinhos aqui brilharam, porque
eles pensavam que as denúncias eram referentes ao
governo anterior. E foram para a tribuna, açodadamente, um atrás do outro – parecia aquele revezamento
olímpico do bastão. Depois, começaram a ser presos
nos tais sanguessugas. Como é praxe no Brasil, os de
cima não foram presos; e como, na verdade, é praxe
no Brasil, os de baixo foram presos. Os acusados nãopresos eram deste Governo; e os presos, por serem
mais humildes, eram deste Governo também. Ou seja,
os olhinhos brilharam e depois murcharam, porque o
episódio dos vampiros pertencia ao Governo que aí
está. Quanto ao tal debate, vamos, então, largar os fetiches, as fantasias! Fetiche e fantasia cabem em outro
lugar, não cabem aqui. Vamos largar os fetiches e as
fantasias. Sinceramente, Senador Suplicy, Senador
Heráclito, Senadora Heloísa, Senador Luiz Otavio, o
que pode acontecer de mau com o Dr. José Serra se
ele comparecer a um debate com o Senador Aloizio
Mercadante, meu prezado amigo? Se eu for receber
um tostão por cada vez que debati com ele, resolvo
todos os meus problemas de dinheiro! Já debati com
ele mais de um milhão de vezes e estou aqui com os
dez dedos do pé, da mão, com o meu pescoço inteiro, com as minhas duas orelhas e com o meu nariz,
Senadora Heloísa. Então, o que pode, sinceramente,
acontecer de mau? Ou seja, o fetiche agora é: se o
Serra for debater com aquela querida sumidade, que é
Aloizio Mercadante, ele vai arrasar o Serra! Pelo amor
de Deus, vai debater com o Serra o quê? Economia?
Vai debater conhecimento sobre a cidade de São Paulo
com o Serra? Vai debater os dados do Estado de São
Paulo com o Serra? O que pode acontecer de mau?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Saúde!
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Saúde,
genérico, o que for! Ou seja, sem retirar um milímetro
do valor do candidato Mercadante, ao contrário, mas
ressaltando o peso intelectual do Sr. José Serra, sou
tentado a fazer uma aposta. Não sou dado a apostas,
sou avesso a apostas. Não aposto. Já ﬁquei hospedado
em um hotel que tinha cassino e não me dei ao trabalho
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de ir até lá porque não gosto de apostas, mas sou tentado a fazer uma aposta em relação a esse debate. Sou
Serra e estou dando alguma vantagem! Vamos acabar
com os fetiches de que Serra fugiu. Quem está fugindo
do debate é o Lula. E não está fugindo por despreparo,
não, Senador Antonio Carlos! Despreparado como é,
ele não fugiu de debates anteriores, quando estava com
sua reputação incólume, com sua biograﬁa intocada.
Ia a todos os debates, para perder ou para ganhar.
Enfrentou Collor duas vezes, enfrentou Brizola não sei
quantas, enfrentou Covas. Como é que tem medo de
debate o Lula, aquele Lula? Aquele não tinha medo!
Era a ﬁgura limitada intelectualmente que é. Então,
não é por isso. É que hoje ele não pode se apresentar
com respostas convincentes às acusações que sofre,
que o seu Governo tem recebido, enﬁm, que não são
fáceis de ser respondidas, até porque são respostas
como: “Não sei de nada”. Imaginem chegar a um debate em cadeia nacional: “Não sei de nada, não ouvi,
não sabia, não estava lá, estava de costas, estava de
lado, estava de rebola, estava de carambola, estava
de frente, estava do avesso...”. Não dá. Portanto, não
é despreparo. Porque, despreparado como é, enfrentava e bem os debates, até porque é inteligente – é
despreparado, mas é inteligente –, e está em déﬁcit
em relação ao que dele esperava a opinião pública. É
isso. Ou seja, o Senador Serra, nem sei por que não vai
ao debate. Eu, francamente, se fosse ele, iria, porque
debati com o meu prezado amigo Aloizio Mercadante
mais de um milhão de vezes aqui e, francamente, o que
aconteceu? O que foi que me aconteceu de mau? Qual
foi a vez em que ﬁquei sem argumento aqui? Qual foi
a vez em que V. Exª ﬁcou sem argumento? Qual foi a
vez em que alguém ﬁcou sem argumento, entalado?
Ou seja, Demóstenes, Cícero, e mais Carlos Lacerda,
e mais Vieira de Melo, todos juntos, calados, porque
o Mercadante teria vindo com argumento. Não é isso.
Vamos acabar com essa bobagem então. Eu queria
até saber. Vou ligar para o Serra e saber: Serra, por
que você não vai a esse debate? Se eu fosse você, eu
iria. O que vai acontecer? Vai sair de lá com sua pele
inteira ou não vai?. Ou será que existe alguém no PT
que acha que não? Que o Serra, que está 200 mil pontos na frente, vai ﬁcar 300 mil pontos atrás, porque vai
deixar de soletrar o alfabeto com correção ou, então,
vai se sair mal em economia? Pelo amor de Deus!
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Nesse ponto, até temos que perdoar o Lula,
porque ele já confessou que nasceu analfabeto. Isso
foi a maior coisa que eu já vi na vida.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – E é uma
coisa que me aproxima dele, porque eu também nasci analfabeto.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Exatamente, nasceu analfabeto e continuou.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Nem falava
sequer, não é?
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Ele não falava, nem eu; ele não tinha dentes, nem eu.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/ PT – SP) – Senador Antonio Carlos Magalhães...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – E também
não sabíamos andar os dois, nem eu nem ele sabíamos andar.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Eu apenas quero terminar o meu discurso.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador
Antonio Carlos...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita, então, sugerir...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Eu quero ainda mostrar a corrupção no Governo e quero mostrar também que já está assegurado o
segundo turno, embora alguns institutos diminuam a
votação de determinados candidatos. Naquela coisa
de dois para mais, dois para menos, sempre somam
para o Lula, tirando dos outros candidatos.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador
Antonio Carlos Magalhães, quero apenas desfazer
uma dúvida, porque sou muito curioso, e ﬁquei muito
preocupado com a brincadeira que o candidato Aloizio
Mercadante fez com o manequim na rua. Quero perguntar ao Senador Eduardo Suplicy se quando o candidato Aloizio Mercadante se negou a apertar a mão
da Deputada Ângela Guadagnin, a dançarina da pizza,
na Câmara, em público, foi brincadeira também ou foi
sério? São dois cenários diferentes: um correligionário
de partido, de muitas lutas, que errou porque dançou
na hora errada, dançou quando era para chorar, e o
manequim é inerte. Eu queria saber quando ele estava
brincando, quando estava dizendo a verdade, quando
estava sendo sério e quando estava sendo candidato.
Porque isso, a partir de agora, deve preocupar muito
o povo paulista na hora de escolher em quem votar.
Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Heráclito Fortes, com respeito ao episódio do
manequim, o próprio Senador Aloizio Mercadante me
informou que fez aquilo em uma situação de bom humor, de brincadeira, e V. Exª aqui sempre está procurando criar situações de bom humor. Com respeito ao
episódio da Deputada Ângela Guadagnin, o que li na
imprensa, mas não posso aqui detalhar, é que ambos
não estavam juntos e, portanto, não houve qualquer
negativa de cumprimento depois da situação em que
ambos estavam juntos e se cumprimentaram civiliza-
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damente. Mas eu gostaria, Senador Antonio Carlos
Magalhães, que as reﬂexões do Senador Arthur Virgílio a V. Exª pudessem ser um estímulo forte para que
José Serra aceite debater com Aloizio Mercadante,
pois quem vai ganhar com isso é o povo de São Paulo, é o aperfeiçoamento da democracia. Assim como
reitero a minha recomendação ao Presidente Lula.
E, conforme a própria Senadora Heloísa Helena aqui
lembrou, o Presidente Lula não aﬁrmou, até o presente, que deixará de comparecer a debates. A Senadora
Heloísa Helena espera que ele compareça. A minha
recomendação é de que ele compareça. Ainda hoje, li
na imprensa que a Ministra Dilma Rousseff chegou a
observar que não precisaria que ele aparecesse em
debates senão para o segundo turno, como aliás fez
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, que se recusou a participar de debate durante o primeiro turno.
Mas a minha recomendação, Senador Arthur Virgílio e
Senador Antonio Carlos Magalhães, é a de que, diferentemente do que fez o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que se recusou a participar de debates no
primeiro turno, só o fazendo no segundo, o Presidente Lula participe, desde o primeiro turno. Participar de
debates é uma maneira de permitir a nós, candidatos
e partidos políticos, gastarmos menos na campanha
eleitoral, porque é a melhor maneira de a opinião pública conhecer...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Será que, no debate, o Presidente Lula vai
esclarecer os mensalões, os valeriodutos, os sanguessugas?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É claro
que todas as perguntas poderão ser formuladas, seja
pelos jornalistas, seja pelos adversários.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – O dólar na cueca?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
sabe que esse assunto, até hoje,...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Será que ele vai esclarecer tudo isso?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... não
está inteiramente esclarecido. Então, é uma oportunidade para...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Será interessantíssimo ele esclarecer isso. A
população vai ﬁcar felicíssima de ele dizer se sabe ou
não sabe sobre o valerioduto.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... o
Presidente esclarecer todo e qualquer episódio.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL –
BA) – O que V. Exª acha? Ele sabia do valerioduto?
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Antonio Carlos, um adendo às preocupações do Sena-
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dor Suplicy. Permita-me. Os marqueteiros inventaram,
nessa ditadura que eles tentam exercer sobre certas
mentes políticas, a idéia de que candidato que está na
frente não deve debater. Isso é um absurdo, porque o
debate não é feito para quem está na frente ou para
quem está atrás. É para ser debatido. O debate é para
ser simplesmente debatido. Desta vez – e aí vem uma
questão crucial –, o Presidente Lula não está atingindo,
alcançando uma verdade, uma necessidade histórica
a de que ele não pode faltar, porque, se o fulano de
tal, que estava na frente, por comodidade, não queria
ir – e não ia –, se isso aí já deve ser cobrado, como
ele está cobrando justamente do Presidente Fernando Henrique, ao outro que está sendo acusado de mil
coisas, que tem de explicar tudo que V. Exª disse aqui
agora, ao outro não resta outro caminho a não ser o
de dizer – o Presidente Lula, Senador Suplicy –, como
cidadão: “Eu, cidadão Lula, eu, que fui acusado, eu,
que julgo que fui acusado injustamente, vou aproveitar
este debate para, diante do Sr. Geraldo Alckmin, da Srª
Heloísa Helena, do Sr. Cristovam Buarque, do senhor
fulano de tal, desmontar tudo o que dizem de mim”.
Ou seja, era para ele chegar lá e dizer o seguinte:
“Hoje, Marisa, é o dia. Hoje vou acabar com a Heloísa
Helena, vou acabar com o Alckmin, vou acabar com
todo mundo, porque eu tenho razão, e vou mostrar o
homem de bem que eu sou”. Ou seja, ele não devia
ser tangido para o debate como se faz com o gado no
curral. Deveria ele buscar, porque essa seria a grande
chance de ele poder, diante de seus supostos detratores, mostrar que não passavam de detratores, e que,
aí sim, ele se habilitaria a retomar aquele conceito que
fazia dele o homem respeitado por todo o País. No mais,
é não empanarmos o brilho da entrevista do Senador
Suplicy. Por isso é que eu queria pedir vênia a V. Exª
para abusar de V. Exª e solicitar a inserção em seu discurso e, portanto, para os Anais da Casa, do inteiro da
entrevista concedida pelo Senador Suplicy.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) –V. Exª se antecipa ao meu desejo, e de forma
muito brilhante.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Muito obrigado, Senador.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – E já peço a transcrição dessa entrevista, porque, se amanhã o Senador Suplicy desistir, fará uma
entrevista idêntica, e eu virei à tribuna, da mesma
maneira que estou pedindo a transcrição desta, para
pedir a transcrição da outra, negando. Mas enquanto
não negar, está mantida.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita,
Senador Antonio Carlos Magalhães, registrar...
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Mas me deixe falar!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não,
mas eu gostaria, porque V. Exª... Em nenhum momento
falei que ia desistir dos termos da minha entrevista. Ao
contrário, quero registrar que os jornalistas da Folha
agiram comigo com a maior isenção, reproduziram com
ﬁdelidade o que falei, e gostaria até que tivessem reproduzido mais ainda, porque falei mais ainda do que
o que aí está, mas entendi...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Então conte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...que
estava muito bem colocado...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Se sabe mais coisa, conte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se V.
Exª quiser que eu desenvolva toda a argumentação,
por exemplo, do porquê acreditar que, no próximo Governo, instituir-se-á uma renda básica de cidadania,
aliás, lei que V. Exª também ajudou a aprovar, posso
aqui fazê-lo. Mas a Folha não deu espaço completo
sobre isso. Também quero registrar que o Presidente
Paulo Frateschi, do Partido dos Trabalhadores, presente à entrevista, assim como o Senador Aloizio Mercadante, elogiou a entrevista na página do Partido dos
Trabalhadores estadual, inclusive dizendo que todas
as perguntas feitas para tentar incompatibilizar-me,
ora com o PT, ora com o Presidente Lula, foram adequadamente respondidas por mim. Isso na avaliação
do próprio presidente estadual do Partido dos Trabalhadores – e já está inserido na página do PT em São
Paulo, o meu Estado. Caso V. Exª queira inseri-la, eu
agradeço. Acho positivo que assim o faça.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Eu quero inseri-la nos Anais da Casa, que V.
Exª tão dignamente representa.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Agradeço-lhe a inserção.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Quero ﬁnalizar o meu discurso mostrando a
adesão do Presidente Lula aos invasores da Câmara
dos Deputados – daqui –, que são os mesmos invasores da Aracruz Celulose, no Rio Grande do Sul, que
destruíram pesquisas valiosíssimas para o País. Esses
homens estão recebendo todo o apoio do Presidente
Lula! E já ﬁcou claro que não pagaram os R$5,6 milhões que a ONG de Bruno Maranhão recebeu para,
evidentemente, fazer as desordens que vem fazendo
no País. O Presidente Lula, além de permitir a corrupção, joga nas ONGs o dinheiro do povo, para que o
povo seja sacriﬁcado.
Venho, mais uma vez, à tribuna e virei, na próxima semana, todos os dias, Senador Eduardo Suplicy.
Não falte, porque a sua Bancada está faltando. Ninguém quer defender Lula. Defenda-o, faça essa cari-
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dade, já que ninguém quer defender o Presidente do
seu Partido.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita-me V. Exª um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agora, confesso que...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
fez uma observação sobre o Presidente Lula estar
apoiando ações de agressão a pessoas e ao patrimônio. Tais ações não são, de maneira alguma, aceitas
e aplaudidas pelo Presidente Lula. V. Exª mencionou
algo que foi responsabilidade da Via Campesina como
sendo misturado com as ações do MLST. Discordei de
ambas, da maneira como foram feitas.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Ah!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Inclusive aqui registrei.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Era o mesmo grupo! É o mesmo grupo que
veio de um lado e de outro.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – De
qualquer maneira, a recomendação, que sei ser também do Presidente Lula, é a de que jamais utilizem
procedimentos violentos, para alcançarem objetivos,
por mais justos que sejam.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – O Governo Lula descobriu que a Abin está
comprando com licitações falsas! A Abin, o órgão de
inteligência do Governo! Estão roubando na Abin!
Meu Deus!
Será possível! A Abin!? Não, Senador Eduardo
Suplicy, isso aí passa dos limites. No órgão que deve
ﬁscalizar o Governo, o órgão de inteligência do Governo,
as licitações são falsas. Se aqui são, vamos puni-las.
Mas no órgão de inteligência do Governo, Sr. Presidente, é demais! Demais é o Governo Lula. Demais é
o Presidente Lula, é o Doutor Lula! O Doutor Lula que
é capaz, realmente, de desmoralizar a Nação brasileira,
agora também internacionalmente, porque a presença
de Sua Excelência em São Petersburgo foi realmente lamentável! Sua Excelência ﬁcou em uma posição
secundaríssima, e o nosso País ﬁcou muito mal! Eu
gostaria de levar a minha solidariedade ao Presidente
Lula pela maneira como Sua Excelência foi tratado – foi
tão feio! – em São Petersburgo pelos chefes de Estado
de outras nações. Tive pena, confesso, porque tenho
pena do Brasil, como tenho pena do seu Presidente
em não querer honrar, com dignidade, o trabalho que
os brasileiros mandaram que Sua Excelência ﬁzesse
em favor da nossa Pátria.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos
Magalhães, o Sr. Sérgio Zambiasi, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
João Batista Motta.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Esta Presidência se congratula com o pronunciamento do Senador Antonio Carlos Magalhães pela
importância.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes
do término da sessão, após a fala de todos os oradores
inscritos, eu gostaria de falar algumas palavras sobre
Raul Cortez e Gianfrancesco Guarnieri, uma vez que
encaminhei requerimentos à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – V. Exª será atendido, oportunamente.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é muito bom
que a Senadora Heloísa Helena esteja neste plenário. S. Exª tem sido a grande surpresa positiva desta
eleição, crescendo nas pesquisas mais do que o PT
gostaria, porque, à medida que S. Exª cresce, mostra
ao Brasil que o seu discurso é mais consistente e a
sua coerência é mais lógica do que o que se pregou
por toda parte.
Mas quero, Senadora Heloísa Helena, chamar
a atenção de V. Exª para um fato: cuidado com os
marqueteiros! São caros e raros. O marqueteiro lhe
plastiﬁca, tira-lhe do natural, tenta lhe jogar na cabeça pensamentos que não são próprios, deforma-lhe
e, muitas vezes, consegue também enganar a população brasileira.
Em São Paulo, terra do Senador Eduardo Suplicy,
houve a eleição de um candidato que, numa concepção
moderna de um trem rápido, que era um fura-ﬁla, ganhou, de maneira fácil, a eleição para prefeito. Tivemos
a eleição de um Presidente da República que, como
uma enxurrada, 18 anos após o Brasil não conviver
com o processo direto de escolha para Presidência
da República, e com uma propaganda bem feita, bem
maquiado, tecnologia importada, elegeu-se Presidente
da República, e deu no que deu.
O Senador Eduardo Suplicy, com sua sinceridade
e franqueza, mostrou, agora, que não se deve mudar a
natureza do homem ao citar o episódio ocorrido com o
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nosso querido amigo, Senador Aloizio Mercadante, e
o manequim. Aquele cumprimento, aquela peça inerte
na porta de uma loja e, depois, negar-se cumprimentar
a sua colega Angela Guadagnin, aquela que dançou
no plenário da Câmara! S. Exª diz uma coisa e o subconsciente mostra o que aconteceu na realidade. Vai
ver que o marqueteiro mandou o Mercadante treinar
cumprimentos – coisa que S. Exª não gostava de fazer, todos sabemos disso – em um local fechado, com
um manequim, e cumprimentar as pessoas na rua; e
S. Exª inverteu.
Segundo o Senador Eduardo Suplicy, S. Exª cumprimentou a Deputada, a “da pizza e da dança”, em
um recinto fechado, e negou-se a lhe cumprimentar
na rua, e não cumprimentou o manequim no recinto
fechado e o fez na rua. É exatamente a deformação
que o marqueteiro impõe às pessoas.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Heráclito Fortes, eu não estava lá. No entanto, eu
não mencionei que S. Exª cumprimentou a Deputada
Angela Guadagnin em recinto reservado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª
disse que, após o encontro que tiveram em um recinto
fechado, cumprimentou.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pelo
que li na imprensa, porque não estava presente, ele
esteve...
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª
não sabe e não viu.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu li
nos jornais que ele estava presente com ela e conversou. Na hora de sair, ela não estava junto dele e, portanto, não houve aquele cumprimento que a imprensa
registrou. Não aconteceu, e um estava distante do outro
na saída do evento. De maneira que não posso falar
do que não conheci inteiramente. V. Exª é que está inferindo e alegando uma série de coisas sem também
ter estado presente. Sugiro a V. Exª que...
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – O
jornal que noticia o episódio é a Folha de S.Paulo,
para o qual V. Exª sistematicamente escreve, um jornal de credibilidade. E, a partir do momento em que
o jornal publica uma matéria dessa natureza, eu não
tenho motivo para deixar de acreditar. Tenho certeza
de que V. Exª não vai colocar em dúvida o que a Folha
de S.Paulo publicou a respeito. V. Exª é um homem
que tem...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não
vou ﬁcar aqui debatendo sobre algo que não pude testemunhar e nem conhecer em profundidade.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Mas
V. Exª acredita no que a Folha de S.Paulo coloca em
suas páginas? Acredito inclusive que a entrevista de
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V. Exª é perfeita. Então, estou me baseando no que
foi publicado.
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª é um estranho
no ninho. Não defenda com tanta ênfase essas causas
do PT, que não ﬁcam bem para V. Exª. Agora mesmo V.
Exª defendeu, de maneira indireta, o Bruno Maranhão.
V. Exª é um homem generoso, bom e tenho certeza de
que não concorda com a violência que foi praticada.
Mas passemos a um ponto fundamental, Senadora Heloísa Helena, que foi tratado aqui: a presença
ou não do Lula nos debates.
É evidente que, se o Presidente da República
participar do debate, poderemos até fazer um acordo,
se os candidatos concordarem. Do tema corrupção
do atual Governo é proibido falar. Teríamos, então, um
tema no qual ele não se sustenta, que são as promessas de governo não realizadas.
Imagine, Senadora Heloísa Helena, se alguém no
debate pergunta: Lula, você não disse que iria romper
com o FMI? Você não disse que a Alca era coisa do
demônio e juntou-se com a Igreja para combatê-la no
Brasil? Que o brasileiro pagava um alto custo porque
a prioridade da política monetária do País era exatamente para o serviço das dívidas e V. Exª rompeu com
tudo isso e está nadando de braçada com os banqueiros? Como será respondido isso? Se perguntarem ao
Presidente Lula sobre a transposição das águas do rio
São Francisco, que Sua Excelência pregou durante três
anos e que seu Governo, contraditoriamente, não conseguiu fazer sequer um quilômetro de irrigação para o
projeto ali existente, no qual todos os governos de 30
anos para cá ﬁzeram alguma coisa – uns mais, outros,
menos –, como ﬁcaria? Presidente Lula, cadê o Fome
Zero, que foi motivo de...? O que o Presidente Lula vai
responder a esse respeito? O gasoduto do Nordeste, a
reﬁnaria? Vai responder o quê? E se alguém pergunta
pelas eclusas de Tucuruí, que vem prejudicando o Estado do Pará? O que será respondido? E o computador
escolar para o estudante de família de baixa renda?
As estradas brasileiras, de repente transformadas em
tapa-buracos? Penso que quem tem um contencioso
desses de promessas para com a Nação brasileira e
que não foram honradas não tem realmente condições
de ir para o debate. Se examinarmos, a campanha não
começou, e o Governo está permanentemente na defensiva. Que não se fale dos “sanguessugas”, do dólar na cueca. O debate é acordo, ele pode mandar o
negociador dele acertar com as outras partes: só vou
se não falar de corrupção. É um negócio chato, mas a
Nação brasileira, que é inteligente, que está em casa,
vai saber que aquilo é um fato combinado.
Mas, Senadora Heloísa Helena, e se alguém perguntar: Mas, Lula, vocês botaram para fora do PT a
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Heloísa Helena, e os outros? Por que não botaram os
dos dólares na cueca, os do valerioduto? Onde está a
ética do PT? O que é a ética do PT pregada durante
20 anos? O que ele vai responder num debate?
Senador Suplicy, V. Exª, para mim, no PT, é como
aquela ﬁgura do joão-teimoso, aquele boneco que foi
criado na época do Getúlio, uma invenção genial: derruba e ele levanta. Por mais força que o PT tenha feito
para tirá-lo do Partido, para se livrar de V. Exª, V. Exª
teve a mesma força do joão-teimoso de antigamente
e mostrou por quê. Porque a força da gravidade é real
e mais forte do que a força dos interesses inconfessáveis que tentaram enfrentá-lo. Quando V. Exª teve a
coragem de defender a instalação de uma CPI, vi os
momentos de tristeza e de angústia que viveu neste
plenário.
Mas V. Exª tinha certeza – e aí o Eclesiastes tem
razão, Senadora Heloísa Helena: mais cedo ou mais
tarde quem triunfa é a virtude – e pode hoje, no auge
de uma campanha, acuar o Presidente da República
na parede e fazer as perguntas que V. Exª está fazendo.
Eu imagino como deixa cabisbaixos os companheiros
de V. Exª a desmoralização que é um companheiro que
não tem “rabo preso” fazer isso e questionar, exigir do
Presidente da República explicações feitas por meio da
imprensa. V. Exª é um estranho no ninho, daí por que
é tratado com tanto carinho por São Paulo. Se alguém
o maltrata neste País são os seus, Senador Suplicy. V.
Exª vem conquistando espaços porque tem ao seu lado
algo indestrutível, que é o respeito e a opinião pública.
V. Exª não se misturou. Eu não vi retrato de V. Exª ainda
ao lado daqueles que foram acusados. E aí V. Exª peca
em querer defender, ser solidário com quem não lhe é.
Nada ﬁcou provado. Está bem. Concordo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita-me, Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Vou
só concluir para dar a V. Exª mais argumentos para
sua brilhante defesa.
Se nada é verdade, por que o presidente do partido renunciou? Por que ministros foram afastados? Por
que, de vários parlamentares, alguns renunciaram e
outros tiveram de armar aquele circo, cuja apoteose
foi a “dança da pizza?” Será que foi um conto-de-fadas, uma novela bufa, montada às custas da boa-fé
do povo brasileiro? Ou tudo isso aconteceu baseado
em fundamentos irrespondíveis?
Concedo o aparte ao Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Heráclito Fortes, informo a V. Exª que nunca
soube de qualquer ação de pessoas do Partido dos
Trabalhadores querendo me retirar do partido. Então,
V. Exª fez uma aﬁrmação que não tem fundamento,

JULHO 2006

Julho de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

na realidade. Em nenhum momento, pessoas do PT
quiseram me afastar do partido.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – O
olhar da Senadora Heloísa Helena para V. Exª responde tudo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pode
ter havido pessoas no PT que divergiram de opiniões
minhas, de atos que realizei, que teriam recomendações
no sentido de que eu não dissesse algumas coisas.
Mas tenho certeza do respeito e do apoio do Partido
dos Trabalhadores, inclusive de todos os ﬁliados. Posso
até transmitir a V. Exª que, durante os debates, todas as
reuniões que foram realizadas – e veja que o Partido
dos Trabalhadores em São Paulo resolveu escolher o
seu candidato ao Governo do Estado depois de serem
realizados os debates entre Marta Suplicy e Aloizio Mercadante. Sessenta e sete mil pessoas compareceram,
e Aloizio Mercadante obteve uma vitória expressiva.
Marta obteve mais de 30 mil votos; Aloizio Mercadante também, três mil a mais. Ela o apoiou, como ontem
a imprensa registrou. Está nas ruas o acompanhando
e apoiando. Logo que se deu o resultado, transmitiu
que faria campanha por S. Exª –, eram dez reuniões
nas macrorregiões do Estado...
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª
estava nessa caminhada?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não.
Já expliquei que ontem eu não estava. Estive e estarei
em outras. Nos próximos dias eu estarei em outras,
juntamente com ambos. Quero dizer que estive nas
reuniões, nas macrorregiões, conversando com todos
os ﬁliados. Após cada exposição sobre o que tenho feito e o que pretendo fazer neste Senado Federal, peço
sempre ao coordenador que formule a seguinte pergunta aos presentes: “Quem aqui gostaria que fosse outro
o candidato ao Senado, pelo PT?” E nunca ninguém
levantou a mão dizendo que gostaria que fosse outro.
Em seguida, o coordenador pergunta se desejam que
seja eu o candidato. Praticamente sempre levantam a
mão. V. Exª pode ﬁcar tranqüilo que serei, aqui, se novamente reeleito, candidato com o apoio dos ﬁliados
do Partido dos Trabalhadores e quiçá de pessoas dos
mais diversos partidos e de não ﬁliados, se os paulistas considerarem que continuo merecendo apoio para
permanecer no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Senador Heráclito Fortes, peço a colaboração
de V. Exª. Os Senadores Garibaldi Alves Filho, Arthur
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Virgílio e Heloísa Helena estão inscritos. V. Exª estabeleceu um diálogo que é contra o Regimento.
Muito obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – Eu
gostaria de terminar agora, porque eu colaborei com o
aparte do Senador Suplicy, que foi um discurso. Mas eu
gosto de ouvir o Senador Suplicy, pois S. Exª engrandece minha biograﬁa. Imaginem V. Exªs um piauiense,
saído daquelas brenhas, sobrevivendo e chegando até
aqui, nesta Casa, sendo aparteado por um paulista
quatrocentão, de família nobre, que deixou tudo para
defender uma causa, que não é tão compreendida
pelos seus companheiros?
Olha, Senador, sei que V. Exª é um homem tão
coerente que, amanhã, vou pegar recortes de jornal
da época em que um Ministro muito importante do
Governo pede, com todas as letras, que V. Exª peça
o boné e saia. Aí tenho certeza de que V. Exª vai ler
dessa tribuna. Vou trazer amanhã.
Se não fosse isso, por que na entrevista que V. Exª
deu à Folha de S.Paulo, em determinado momento,
diz que – foi até convidado –, em alguns momentos,
pensou em deixar o PT pelo P-SOL? Quem diz é V.
Exª, não sou eu. Agora, V. Exª dizer que...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
disse que fui convidado por Plínio de Arruda Sampaio,
Ivan Valente e Orlando Fantazzini para participar da
reﬂexão que ﬁzeram relativamente a deixarem o PT.
Eu fui convidado e transmiti a eles, naquele momento,
que considerava importante continuar no Partido dos
Trabalhadores, porque, digamos, se pertenço a uma
família e alguém nesta família comete uma ação errada, eu vou sair desta família? Da mesma maneira,
se eu estou numa organização constituída de seres
humanos, que têm propósitos comuns, com os quais
eu estou de acordo e, porventura, alguém comete um
erro grave, eu me sinto na responsabilidade de procurar
corrigir, superar esse erro, mas não necessariamente
sair. Uma coisa é o que aconteceu com a Senadora
Heloísa Helena, que, não por vontade própria, acabou
tendo de deixar o Partido dos Trabalhadores, mas não
foi o que aconteceu comigo. Por essa razão, transmiti
àqueles companheiros que preferia continuar lutando
pelo que acredito e que são os anseios que me ﬁzeram
ingressar no PT, Partido que ajudei a fundar.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI) – V. Exª
tem razão, Senador Eduardo Suplicy. Há pessoas com
tanto apego ao partido que, muitas vezes, deixam a
família, mas não deixam o partido. V. Exª não deve re-
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petir essa história que dá a entender à população que
a sua convivência com o PT é um mar de rosas.
Tenho ouvido em São Paulo – e V. Exª sabe que
São Paulo hoje é uma parada obrigatória para nós
– centenas e centenas de pessoas dizerem que votam em V. Exª exatamente pelos maus tratos que o
seu partido lhe impôs, pelos sofrimentos de V. Exª no
PT, pelas injustiças que o PT fez com V. Exª. Não contrarie esses eleitores! Garanto que esse é um contingente muito forte que é solidário com V. Exª nos seus
momentos mais difíceis; no momento em que V. Exª
quer ser aquele homem que não muda o discurso de
vinte anos, que combate à corrupção, que combateu
o FMI... V. Exª não mudou, pois não mude também
nisso. Seja solidário com os que estão sendo solidários com V. Exª.
Os votos que V. Exª recebe também são pelo
sofrimento, e V. Exª não pode dizer que sua convivência no Partido dos Trabalhadores foi um mar de rosas
e não vem sendo. V. Exª é muito machucado por este
partido. Agora, V. Exª é o joão-teimoso, aquele joãoteimoso do Getúlio, Senador Arthur Virgílio.
Quando éramos meninos, o joão-teimoso foi lançado, era empurrado e voltava. Não há quem o derrube.
E V. Exª tem uma arma que eles não têm hoje:
a condição de olhar de cabeça erguida. V. Exª é um
dos homens que pode ir a qualquer debate porque
nunca mudou.
O Senador Arthur Virgílio fez uma comparação sobre um debate entre o Serra e o Mercadante. Eu tenho
o maior respeito e admiração pelo Mercadante, sou fã
do Mercadante. Senador Arthur Virgílio, o Mercadante
vai debater que tipo de economia com o ex-Senador
José Serra? A que ele defendia quando era Oposição
ou a que ele defende agora quando Governo? Aquela
economia fechada de defender o social, de defender
o “fora FMI”, ou aquela da boa convivência?
É isso. V. Exª não mudou. Portanto, não entre na
defesa de quem não o defende, Senador.
Infelizmente, Sr. Presidente, vou ter que encerrar. Tive que me desviar do assunto do meu discurso,
mas acho que estamos vivendo um momento muito
propício para essa questão, para esse debate, para
essas discussões.
O que se vê é exatamente o desespero do Partido dos Trabalhadores quando ainda nem começou a
fase decisiva da eleição, que é o debate na televisão,
ocasião em que os candidatos terão mais ou menos
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oportunidades iguais: um, com menos tempo; outro, com
mais tempo, por conta da legislação eleitoral. Mas não
vamos ter mais aquela lengalenga de 70% do espaço
ser dirigido prioritariamente ao Governo, principalmente no que diz respeito à propaganda paga, na qual o
Governo diz que o Brasil é suﬁciente em petróleo, e
importa petróleo todo ano; na qual faz a propaganda
de um biodiesel que não existe, e quando existe é a
preços impraticáveis, ﬁnanciado pelo Governo não para
atender à demanda social, mas para atender aos que
exploram esse novo combustível.
Essas questões, Senador Suplicy, é que precisam
ser debatidas, e o momento é este. Deveríamos fazer
dois tipos de debate: um, em que o candidato à reeleição vai ter de se justiﬁcar por que não fez, por que
deixou de fazer o que prometeu ou, acima de tudo, por
que mudou. Por que defendeu o social e o seu primeiro
gesto foi comprar um avião de R$168 milhões – não
sou contra a compra, sou contra a maneira como ele
foi pago, adiantado, numa modalidade que não existe
para esse tipo de compra em lugar nenhum. São explicações que precisam ser dadas.
Um homem, quando o subconsciente o trai – e é
constante –, fala no ﬁlé dos grandes jantares e esquece os ossos da sua origem, esquece o trabalhador do
Nordeste sofrido, de onde ele veio, que muitas vezes
tem o osso e o guarda como uma peça preciosa, que
o mergulha dia após dia na água quente apenas para
dar um pequeno sabor àquela comida para sustento
dos seus ﬁlhos. É isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que precisa ser mudado.
O Presidente Lula foi a Brasília Teimosa, cenário de miséria em Recife, com o maior aparato de policiais, de seguranças já visto e, no palanque, tendo
de se defrontar com companheiros de Governo que
são acusados, não sei se culpados ou não, mas que
estão no foco do noticiário por mal comportamento na
gestão pública.
O melhor que ele tinha a seu lado gastou; os
melhores do time do PT foram caindo de um em um.
Imaginem se o Brasil tiver a infelicidade de o PT vencer
esta eleição! Com quem iríamos ver Lula governar nos
próximos quatro anos? Deus nos livre deste mal!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Garibaldi Alves Filho.
Prorrogo a sessão por trinta minutos para que
possam falar os demais oradores inscritos.
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Logo em seguida fará uso da palavra o Senador
Arthur Virgílio.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sei que o debate político é muito mais fascinante do que o debate
administrativo, o debate dos problemas propriamente
administrativos, e venho justamente na noite de hoje
falar o que aconteceu com o superávit primário no primeiro semestre de 2006, que foi de 3,87% do PIB, valor
inferior aos 4,18% obtidos no mesmo período em 2005.
Essa diminuição do aperto ﬁscal do Governo poderia
até signiﬁcar, Sr. Presidente, um fato positivo se fosse
conseqüência do maior volume de investimentos em
infra-estrutura.
No entanto, é um dado preocupante, visto que é
resultante do aumento das despesas governamentais
em 14% em relação ao semestre anterior. Esse aumento ultrapassou os 11% da expansão das receitas
no mesmo período, diminuindo a capacidade de investimento do Estado brasileiro e, conseqüentemente, a
qualidade da gestão pública.
Somos um País ainda em construção. A nossa
malha rodoviária é insuﬁciente e mal conservada. Agora que estamos em campanha política, percorrendo o
nosso Estado, vemos que as BRs estão em situação
lamentável, em petição de miséria, como se diz. A rede
ferroviária é praticamente inexistente. Os nossos portos
não atendem de maneira suﬁciente à demanda e, o que
é mais grave, nós temos deﬁciências no abastecimento
de água, de saneamento e um déﬁcit habitacional de
mais de sete milhões de residências.
A discussão econômica em torno do superávit
econômico em confronto aos gastos públicos precisa
ser reavaliada. Não se pode falar em cortar gastos
sem discutir a qualidade desses gastos. As despesas
da União com custeio, folha de pagamento e Previdência estão sempre em uma curva crescente e os
investimentos nunca atingiram um patamar tão baixo,
inferior a 1% do PIB.
É inadmissível, portanto, neste País com tantas
carências e um crescimento econômico baixo, que se
invista tão pouco em áreas vitais, que fomentariam o
desenvolvimento socioeconômico como também se
constituiriam em uma importante ferramenta no combate ao desemprego.
Por que, então, Srªs e Srs. Senadores, não discutir
a gestão pública e os mecanismos existentes para que
tenhamos uma maior eﬁciência nos gastos?
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Vem de Minas Gerais o exemplo do Governador
Aécio Neves, que implantou uma forma de gerenciamento da máquina estatal que implica cobrança sistemática a cada administrador, a cada gestor. E é no
interesse de levar uma proposta dessa natureza na
nossa luta política-eleitoral que estamos, na verdade,
buscando subsídios e informações junto à Administração Pública mineira.
Gostaria, portanto, de abordar esse problema
numa hora como essa, diante dos apelos a respeito da
falta de investimentos em saneamento e água.
A cobertura urbana da rede coletora de água é
de 91,4% e da rede coletora de esgotos, de apenas
53,4%, segundo a Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais.
É uma questão, Srªs e Srs. Senadores, que não
pode ser adiada. É imprescindível sejam reservados
recursos orçamentários – e sabemos que existe uma
série de programas, mas que não são suﬁcientes para
efetuar essa cobertura – para ampliar essas redes,
pois a grande maioria das doenças que levam a internação é ocasionada pela falta d’água de qualidade e
saneamento. São doenças como a cólera, a dengue,
a esquistossomose, a malária, a febre tifóide que poderiam ser evitadas se nos voltássemos com mais
atenção para esse problema.
Não adianta, contudo, Sr. Presidente, reservar os
recursos necessários para investir nessas áreas, se o
Governo não executá-los. Algumas áreas prioritárias
devem ser preservadas desses contingenciamentos
orçamentários que se sucedem anos após anos. O que
se deve buscar em contrapartida é maior eﬁciência da
máquina pública e um Orçamento que ﬁque incólume,
como é o caso do Orçamento Impositivo, à tesoura utilizada pelo Ministério da Fazenda.
A cada real investido em saneamento, poupamse de R$4 a R$5 em saúde intensiva. É um dado importantíssimo diante da situação alarmante da saúde
pública no Brasil. Deve-se, obviamente, melhorar ao
máximo a qualidade do atendimento à saúde; porém,
é imprescindível que se invista na melhoria da qualidade de vida da população em áreas como saneamento
básico e habitação. Não resta dúvida.
Eu não falo apenas como candidato nessa campanha política à sucessão governamental no meu Estado, mas como um cidadão que tem se deparado com
essas situações durante esta campanha política. Posso assegurar que outros candidatos como eu estariam
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aqui trazendo o mesmo depoimento de que a situação
nessas áreas é verdadeiramente insustentável.
Para termos uma idéia, no ano de 2005, somando os recursos do Orçamento-Geral da União e do
FGTS, somente foram investidos 0,04% do PIB em
saneamento básico, enquanto temos pouco mais da
metade de nossas habitações saneadas. Será que a
falta de saneamento, com as terríveis conseqüências
que acomete, não se constitui problema a ser atacado
com investimentos maciços?
São respostas positivas que a sociedade espera,
que a sociedade está cobrando, na medida em que
passamos de casa em casa. Esta é uma campanha
diferente, meu caro Senador João Batista Motta. V.
Exª sabe que os grandes comícios não estão sendo
realizados.
A Senadora Heloísa Helena está rindo. Não estão
sendo realizados, porque não há como se fazer comício. Primeiramente, alguns não têm dinheiro, e aqueles
que possuem não têm condições de atrair a multidão,
se não têm a seu lado um artista, se não têm como
patrocinar uma banda e fazer aquela festa, transformando o comício em showmício. E isso está levando,
meu caro Presidente em exercício, a que passemos a
exercitar uma campanha de porta em porta, momento
em que as pessoas se dirigem diretamente aos candidatos, esperando que eles digam o que farão com
relação ao saneamento da rua, do bairro, da cidade e,
ao mesmo tempo, em menor dimensão, com relação
à água e à habitação.
Quem pensa que poderá desencadear um debate sem passar por isso está redondamente enganado.
Terão todos de enfrentar esses desaﬁos, principalmente os candidatos a postos no Executivo; no caso do
Legislativo, talvez não se exija deles um compromisso tão taxativo e direto. Mas aqueles que estão pleiteando um voto para o Executivo, como a Senadora
Heloísa Helena, terão de assumir compromissos – e
não de fazer promessas – na área do saneamento,
que engloba, por exemplo, água de boa qualidade, ou
da habitação e, conseqüentemente, fazer com que o
superávit primário não termine sendo uma verdadeira
obsessão no campo da administração.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Agradeço ao nobre Senador Garibaldi Alves
Filho.
Concedo a palavra ao nobre Senador, Líder do
PSDB, Arthur Virgílio.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
DISCURSOPRONUNCIADOPELOSR.
SENADORARTHURVIRGÍLIONASESSÃO
DO DIA 26 DE JULHO, DE 2006, QUE, RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Senador Arthur Virgílio, V. Exª será atendido
na forma do Regimento.
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao Senador Eduardo Suplicy por cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente João Batista Motta, apresento requerimento de pesar pelo falecimento do ator Raul Cortez, bem como de condolências às suas ﬁlhas Lígia e
Maria e às netas Vitória e Clara.
Apresento também requerimento de pesar pelo
falecimento do ator Gianfrancesco Guarnieri, bem
como de condolências aos seus familiares, sua esposa Vanya Sant’Anna, aos ﬁlhos Flávio, Paulo, Cacau,
Mariana e Fernanda.
Cai o pano. A dramaturgia brasileira está de luto,
perdeu um de seus melhores nomes dos últimos tempos, Raul Cortez, ator cujo legado lembrará alguém
que viveu para festejar uma vida de personagens.
Vítima de câncer na região abdominal, o ator
morreu no último dia 18, aos 73 anos, no Hospital Sírio-Libanês, na Bela Vista, em São Paulo. Ele estava
internado desde 30 de junho. Seu último trabalho foi
na minissérie “JK”, na TV Globo.
Raul Cortez nasceu na cidade de São Paulo, em
28 de agosto de 1932. Tinha uma extensa carreira na
TV, no cinema e no teatro. Ator querido por Benedito
Ruy Barbosa, participou de diversas tramas do autor,
como “Esperança”, em 2002; “Terra Nostra”, em 1999;
e “O Rei do Gado”, em 1996.
No teatro, Cortez trabalhou com alguns dos principais diretores, como Zé Celso Martinez Corrêa, do
Teatro Oﬁcina; com Antunes Filho; com Ziembinski e
Oduvaldo Viana Filho. Em 1963, ganhava o prêmio
APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) de
melhor ator coadjuvante em “Os Pequenos Burgueses”, dirigida por Zé Celso, a que eu tive a felicidade
de assistir.
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Em 1963, eu era Presidente do Centro Acadêmico da Fundação Getúlio Vargas e costumava organizar a reserva de peças de teatro no Teatro Oﬁcina, no
Teatro de Arena, no TBC e em tantos outros, e levava
professores, alunos e funcionários para assistirem
àquelas peças a 50% do preço. Lotávamos o teatro e,
depois, fazíamos debates. Entre as peças, estava essa
tão bonita, dirigida por Zé Celso, com a participação
brilhante de Raul Cortez.
Mais recentemente, Raul Cortez chamou a atenção ao montar duas peças do dramaturgo contestador
Mário Bortolotto: “Fica Frio – Uma Road Peça” e “À
Meia-noite um Solo de Sax em Minha Cabeça”.
Não se achava bonito. Mas sim um sedutor. Um
homem de charme que fez história no teatro, no cinema e na televisão. Raul Cortez fez da vida uma história
de palco. Ao longo da vida, entrou no corpo de mais
de uma centena de personagens.
Em jovem, chegou a estudar Direito. Mas um encontro com o teatro brasileiro de comédia mudou-lhe as
voltas ao destino. O pai não queria um ﬁlho ator. O ﬁlho
venceu as teimosias do pai e tudo fez para ser ator.
As primeiras experiências no palco foram para
esquecer, com o nervosismo a falar mais alto. Ainda
na década de 50, estréia no cinema. Mas é na televisão que o ator se revelou. A fama começa com as
telenovelas brasileiras.
Ficam guardados nos arquivos da Globo e na
memória de milhões de pessoas em todo o mundo os
papéis em novelas como “Água Viva”, “Baila Comigo”,
“Brega e Chique”, “Mandala”, “Rainha da Sucata”, “Rei
do Gado”, “Terra Nostra” e “Esperança”. Uma das personagens mais marcantes foi a de Jeremias Berdinazzi,
um imigrante italiano na novela “Rei do Gado”, da qual
tive a honra de ser convidado a participar da cena ﬁnal
do enterro do então Senador Caxias, um dos personagens. O último papel foi o de Barão do Bonsucesso,
em “Senhora do Destino”.
Irreverente, nunca deixou de surpreender, e não
foi com muita surpresa que os brasileiros o viram enganar a doença, quando surge a desﬁlar, em junho do
ano passado, numa semana de moda em São Paulo.
Porque a moda também é palco.
A um ano de completar 50 anos de carreira, disse, na última entrevista, que ia festejar essa vida de
personagens. Mas também queria ser festejado.
Nas últimas palavras que ﬁcam, disse não gostar que o tratassem por senhor. Raul Cortez deixa em
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entrelinhas que amou menos do que gostaria. Mas
não morre sozinho.
Duas ﬁlhas, uma última companheira que não
nunca quis revelar o nome e para sempre o palco que
o acompanhou em vida.
Permita-me, Sr. Presidente, que eu fale também
uma palavra sobre Gianfrancesco Guarnieri.
O palco está vazio. Lá nunca mais vai estar Gianfrancesco Guarnieri, ator e dramaturgo, que mudou os
rumos da dramaturgia brasileira com a obra “Eles não
Usam Black-Tie”. Vítima de insuﬁciência renal, Gianfrancesco Guarnieri morreu aos 71 anos, em São Paulo.
Estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia
2 de junho. Foi no último sábado que ele nos deixou.
Tive lá a oportunidade de justamente encontrar
os seus ﬁlhos, Senador João Batista Motta, porque
eu tinha acabado de fazer essa pequena cirurgia na
testa, que causou esse edema e felizmente estou
muito bem, mas acabei cumprimentando os ﬁlhos de
Gianfrancesco, que tinham acabado de saber de seu
falecimento.
Guarnieri nasceu em Milão, Itália, no dia 6 de
agosto de 1934, ﬁlho dos músicos Edoardo e Elsa de
Guarnieri. Em 1937 seus pais migraram para o Brasil e
foram morar no Rio, onde ele morou até 1953, quando
se mudou para São Paulo.
Ainda garoto, debatia-se entre duas vocações:
a militância ou a poesia. “Desde cedo me sentia dividido entre a ação política concreta e o caminho mais
contemplativo da ação cultural e artística”, aﬁrmou
em recente entrevista ao Estado. De certa forma, ele
uniu as duas vocações ao estrear, no palco do Arena, com “Eles não Usam Black-Tie”, inaugurando no
teatro um novo caminho de investigação da realidade
brasileira.
Sua primeira lição como escritor veio aos 13
anos, ainda no Rio, quando começou a escrever para
o jornal da Juventude Comunista. “Eu achava que
escrever para jornal era escrever difícil. Ao ler meu
primeiro texto, o editor rasgou a matéria e quase me
agrediu ﬁsicamente”.
Mas justamente por ter aprendido como escrever com clareza e concisão, aprenderia outra lição importante na sua primeira “tentativa” de escrever uma
peça teatral, no colégio de padres Santo Antônio Maria
Zacharias, no Rio. A peça chamava-se “Sombras do
Passado” e tinha como “alvo” um vice-reitor prepotente. “Era horrível”, reavaliaria ele depois de tornar-se
autor consagrado. Mas o padre que tomava conta do
teatro gostou, e a peça foi montada. O “problema” foi
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que Guarnieri interpretou o personagem principal e,
embora a peça tratasse de um tema que nada tinha
a ver com o colégio, ele representou tão bem que os
alunos reconheceram no prepotente protagonista de
uma casa o odiado “vice-reitor” e começaram a gritar
seu nome durante o espetáculo. A peça foi muito aplaudida e Guarnieri foi expulso do colégio.
O duplo talento que explodiu nessa primeira experiência – para retratar uma realidade observada, ou
vivida, e para interpretar os personagens dessa realidade – jamais o abandonaria. O episódio escolar seria
lembrado mais tarde, em 1961, quando “A Semente”
foi proibida pela censura na véspera de sua estréia
no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC). O golpe militar ainda não tinha estourado e ele já tinha problemas
com o poder.
“O texto constitui claro e audacioso incitamento
à subversão da ordem pública, objetivando solapar
as suas bases e a estrutura do regime democrático
vigente no País”, dizia o parecer do censor. Curiosamente, nesse texto, ele criticava a rigidez do Partido
Comunista e a excessiva determinação de líderes da
esquerda que atingia a indiferença com o “lado humano”
das causas políticas. O forte movimento dos intelectuais e da imprensa acabou anulando a interdição, e a
peça estreou com Cleyde Yáconis, Nathalia Timberg,
Leonardo Villar e Guarnieri no elenco. Foi uma peça
a que assisti feliz.
Assim que chegou a São Paulo, Guarnieri decidiu
investir no talento que causou sua expulsão no colégio.
Em 1955, ajudou a fundar o Teatro Paulista do Estudante e ganhou seu primeiro prêmio de ator como protagonista da peça “Está lá Fora um Inspetor”, de Priestley.
Um ano depois, em 1956, entrou para o Arena, onde
também ganhou um dos mais cobiçados prêmios da
época, o APCA de revelação de ator no papel de George na peça “Ratos e Homens”, de Steinbeck, dirigida
por Augusto Boal. Na mesma época foi chamado pelo
diretor Roberto Santos para fazer sua primeira atuação
em cinema, no ﬁlme “O Grande Momento”.
Depois do estrondoso sucesso de “Black-Tie”,
nunca mais parou. “Gimba”, “A Semente”, “Ponto de
Partida”, “O Filho do Cão”, “Marta Sare”, “Castro Alves
Pede Passagem”, “Arena Conta Zumbi” e “Arena Conta
Tiradentes” – essas duas últimas escritas em parceria
com Boal – “Um Grito Parado no Ar”. Foram muitas as
peças em que ele também integrava o elenco, sempre
em boas atuações. E não foi só no teatro. Guarnieri integra aquela geração de atores que ajudou a televisão
a dar seus primeiros passos, seja no Grande Teatro
Tupi ou nas primeiras novelas.
Quem viu, jamais esquecerá sua criação do personagem Tonho da Lua, o maluquinho da novela “Mu-
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lheres de Areia”, mais tarde regravada na Rede Globo,
com Marcos Frota vivendo o mesmo papel. Igualmente
inesquecível o Jejê, apelido de Jerônimo Machado, o
trambiqueiro da novela “Cambalacho”, na qual contracenava, mais uma vez, com a amiga Fernanda Montenegro. Os muito jovens devem se lembrar de sua participação especial na novela “Terra Nostra”, como o “pai
italiano” de Giuliana vivida por Ana Paula Arósio.
Guarnieri deixa o palco da vida com o personagem
Pepe da novela “Belíssima”, seu último trabalho.
À querida Vanya Sant’Anna, minha colega, como
professora na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e aos seus ﬁlhos, deixo aqui o meu abraço e a expressão da alegria do povo brasileiro, por ter tido a
oportunidade de, tantas vezes, apreciar Gianfrancesco
Guarnieri e Raul Cortez.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Senador Eduardo Suplicy, esta Mesa se soma
a V. Exª quanto ao Voto de Pesar pelo passamento dos
dois atores: Gianfrancesco Guarnieri e Raul Cortez.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Não há mais oradores inscritos.
A Srª Senadora Lúcia Vânia, os Srs. Senadores
Sérgio Guerra, Flexa Ribeiro e Alvaro Dias enviaram
discursos à Mesa para serem publicados na forma do
disposto no art. 203, combinado com o art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, volto à tribuna no dia de hoje para comentar
a matéria intitulada “TCU questiona dados federais”,
publicada no jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 17 de julho do corrente.
A matéria mostra que o TCU apontou falhas e incoerências nos balanços orçamentários e ﬁnanceiros
do governo. Segundo a matéria, “Dos R$ 17,3 bilhões
de investimentos contabilizados como liquidados em
2005, R$ 10,7 bilhões referem-se a serviços que não
se efetivaram e, por isso, foram inscritos como ‘restos
a pagar não processados’”.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria passe a
integrar esse pronunciamento, a ﬁm de que conste dos
Anais do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRªSENADORALÚCIAVÂNIAEMSEUPRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “Lula dobra patrimônio
em 4 anos”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo
de 6 de julho de 2006.
Segundo a matéria, o Presidente Lula dobrou seu
patrimônio desde a última campanha eleitoral, passando de R$422 mil, em 2002, para R$839 mil.
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Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “Supersafra de derrotas”, publicada pela revista Veja em sua edição de 5
de julho do corrente.
A matéria trata do anúncio de que o Ministro da
Agricultura, Roberto Rodrigues, está deixando o cargo
a menos de 6 meses do ﬁnal do governo Lula. Segundo
a matéria, Roberto Rodrigues deixa o cargo “Cansado
do atraso do PT e da inação oﬁcial diante da crise”.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o
registro da matéria intitulada “PFL diz que governo do
PT é ‘corja’ e que Lula é ‘ladrão’”, publicada no jornal
Folha de S.Paulo de 22 de junho do corrente.
A matéria destaca que em convenção, pefelistas
formalizam apoio a Alckmin em meio a ataques ao Presidente. A convenção foi marcada por um discurso onde
os pefelistas chamam o Presidente, Lula Inácio Lula
da Silva, de “ladrão” e que seu governo é de “corja”. O
Senador Antonio Carlos Magalhães ﬁnalizou dizendo
que o Palácio do Planalto precisa ser higienizado.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
passe a integrar este pronunciamento e, assim, conste
dos Anais do Senado Federal.
Registro a matéria “Lula veta reajuste de 16,7% a
aposentados”, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo
em sua edição de 11 de julho do corrente.
A matéria destaca o veto do Presidente Lula ao
reajuste de 16,7% concedido aos aposentados e pen-

sionistas do INSS, que ganham mais de um salário mínimo. O presidente Lula, que é mais candidato do que
nunca a reeleição, disse que a medida é “politiqueira”.
Ora, o presidente e candidato usa o veto. Lula tenta
parecer um homem responsável, preocupado com as
contas do país e ao mesmo tempo usa a máquina pública em seu próprio benefício.
Senhor Presidente, requeiro que a matéria acima citada seja considerada parte integrante deste
pronunciamento, para que passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

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.)Presidência vai
encerrar os trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (João Batista Motta. PSDB
– ES) – Está encerrada a sessão.
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(Levanta-se a sessão às 19 horas e 21
minutos.)
(O.S.: 14572/06
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Ata da 119ª Sessão Não Deliberativa,
em 27 de julho de 2006
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Sérgio Zambiasi e Geraldo Mesquita Júnior
(Inicia-se a sessão às 14 horas)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB –
RS) – Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Geraldo Mesquita Júnior.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– Nos termos das normas constantes da Resolução nº
1, de 2001-CN (Ofícios CN nºs 823 e 824, de 2004),
a presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do projeto:
Leitura: 27-7-2006
Até 1º/8 Publicação e distribuição de
avulsos;
Até 9/8 Prazo ﬁnal para apresentação
de emendas;
Até 14/8 Publicação e distribuição de
avulsos das emendas;
Até 24/8 Encaminhamento do parecer
ﬁnal à Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– O projeto que acaba de ser lido vai à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Geraldo Mesquita Júnior.
São lidos os seguintes:

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO
– Nº 25 e 26/2006, de 21 do corrente, do Ministro da
Integração Nacional, encaminhando informações
em resposta aos Requerimentos nºs 577 e 681,
de 2006, ambos do Senador Arthur Virgílio; e
– Nº 179/2006, de 21 do corrente, do Ministro do Esporte, encaminhando informações em resposta
ao Requerimento nº 336, de 2006, do Senador
Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– As informações foram encaminhadas, em cópia, ao
requerente.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 517, de 2005 (nº
1.803/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Difusão Cultural e Comunitária Boas Novas de
Ribeirão do Sul – SP, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão do
Sul, Estado de São Paulo;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 522, de 2005 (nº
1.605/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Beneﬁcente Cultural de Comunicação Comunitária
Solidariedade de Arealva a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Arealva,
Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 532, de 2005 (nº
1.846/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Amigos de Álvares Florence a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Álvares Florence, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 71, de 2006 (nº
1.701/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Artística e Cultural de Ariranha a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Ariranha, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 153, de 2006 (nº
1.523/2004, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Vida Nova
Educacional, Cultural e Comunicação Social a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Americana, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 158, de 2006 (nº
1.781/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Portinari
Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação
de Brodowski a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Brodowski, Estado de
São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 252, de 2006 (nº
2.060/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária de Pirajuí a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pirajuí,
Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 253, de 2006 (nº
2.063/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Fundação Gazeta – Jornalista Francisco José Frantz
para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 278, de 2006 (nº
2.092/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Apoio Social 22 de Outubro a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Rincão, Estado de São Paulo;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 311, de 2006 (nº
2.110/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão a Ecoacre
Rádio, Jornal e Televisão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Porto Walter, Estado
do Acre;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 325, de 2006 (nº
2.072/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Aurora do Povo – FUNCAP, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Aurora, Estado
do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 326, de 2006 (nº
2.081/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Cooperação e Desenvolvimento Cultural de Viçosa do Ceará a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Viçosa do
Ceará, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 327, de 2006 (nº
2.085/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Rádio
Jericoacoara Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Jijoca de Jericoacoara, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 330, de 2006 (nº
2.012/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
ao Sistema Paranaense de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Londrina, Estado do Paraná; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 331, de 2006 (nº
2.052/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação para o
Desenvolvimento Sustentável de Ribeira – ADS,
Ribeira a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ribeira, Estado de São
Paulo.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Educação, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– 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:
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– Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2003, de autoria do Senador Sérgio Zambiasi, que dá nova
redação ao art. 134 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para alterar o
critério de concessão de férias, e dá outras providências (tramitando em conjunto com o Projeto
de Lei do Senado nº 88, de 2005); e
– Projeto de Lei do Senado nº 258, de 2003, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, que altera
os arts. 125, 126, 131, II, e 132 do Decreto-Lei
nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de
Processo Penal), para dispor sobre o seqüestro de bens provenientes de ações criminosas,
acrescentando-lhe os arts. 144-A e 144-B, para
introduzir a indisponibilidade dos bens no rol
das medidas assecuratórias, modiﬁcando, ainda, o caput do art. 4º da Lei nº 9.613, de 3 de
março de 1998.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas Comissões de Assuntos Sociais e de Constituição, Justiça
e Cidadania, os Projetos de Lei do Senado nºs 116 e
258, de 2003, aprovados, vão à Câmara dos Deputados,
e o nº 88, de 2005, prejudicado, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– Há oradores inscritos.
Concedo a palavra, de acordo com a ordem de
inscrição, ao Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Meu caro Senador Sérgio Zambiasi, que ora
preside esta sessão, em minha atividade parlamentar
nesta Casa, tenho me preocupado em apresentar proposições legislativas que digam respeito aos anseios
principalmente da população do meu Estado, o Acre,
que tem uma tradição extrativista. Aquele estado conta com uma pecuária bem desenvolvida, mas ainda
possui uma produção agrícola familiar, notadamente
entre os pequenos produtores.
Considerando esses fatores, recentemente, apresentei projeto nesta Casa que propõe o aproveitamento
de jovens, moças e rapazes que se encontram principalmente na zona rural do meu estado e nos demais estados, inclusive no estado de V. Exª e no estado do Senador João Batista Motta, sem perspectivas de inclusão no
mercado de trabalho. O projeto é muito singelo e propõe
o aproveitamento de jovens entre 16 e 24 anos de idade.
Esses jovens seriam recrutados por um processo público e, após seleção, seriam capacitados e treinados para
atuarem supletivamente junto aos órgãos de assistência
técnica e extensão rural do nosso País.
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Acredito que, com isso, acenaríamos fortemente para a inclusão desses milhares, talvez milhões,
de jovens brasileiros que se encontram à margem do
processo produtivo no campo. Detentores do conhecimento básico das atividades nas quais suas famílias
estão envolvidas, poderiam, mediante essa capacitação,
esse treinamento adicional, prestar relevantes serviços ao País, adquirindo, portanto, uma perspectiva de
trabalho, de renda e de cidadania.
Além disso, Senador Sérgio Zambiasi, o meu estado, talvez, seja o único que não tem, até o momento, uma escola técnica federal. Fiz uma proposição,
nesta Casa, de instalação, no Acre, de uma escola
técnica federal, voltada para as vicissitudes e as peculiaridades locais. Uma escola poderia formar jovens
e dar-lhes conhecimento para atuarem nas atividades
agrícolas, pecuárias, extrativistas, enﬁm, atividades
de toda a sorte. Jovens que, igualmente, poderiam
prestar relevantes serviços ao meu estado, depois de
formados e capacitados, sendo incluídos no mercado
de trabalho.
Recentemente, Senador João Batista Motta, tive
o interesse despertado para examinar detidamente o
mapa com a distribuição espacial dos núcleos populacionais no meu estado. Pude veriﬁcar claramente
que a distribuição espacial da população acreana é
determinada pelo desenho da malha hidroviária estadual e pela capacidade de navegação dos rios dentro
e fora do território do meu estado. Com algum esforço,
poderemos encontrar no mapa umas e outras comunidades não instaladas exatamente às margens dos
rios. Mesmo aquelas que margeiam rodovias, localizam-se em pontos estrategicamente de fácil conexão
à rede ﬂuvial. Tenho o mapa em mãos – não sei se a
TV Senado tem condição de colher a imagem. Trata-se
de uma bela ferramenta cientíﬁca, que pode ser usada para atestar a necessidade e a viabilidade de uma
escola técnica naval no meu estado, que seja capaz
de impulsionar, qualitativamente, a cadeia produtiva
de fabricação de barcos na região, gerando alternativa de renda à produção familiar e reforçando o modo
de vida amazônico.
Essa escola poderia ter, na sua estrutura, um
centro de meio ambiente, que gerenciaria áreas para
a implantação de planos de manejo ﬂorestal especíﬁco
para a produção da matéria-prima a ser utilizada nas
atividades escolares, bem como para a realização de
pesquisas de espécies ﬂorestais adequadas e ideais
para o aproveitamento da fabricação dos diferentes
tipos de embarcação.
Senador João Batista Motta, brevemente, apresentarei a esta Casa, um projeto, logicamente autorizativo, de criação de uma escola técnica naval encarregada
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da prática de construção de embarcações de micro,
pequeno e grande porte. Quais seriam as justiﬁcativas
para a instalação de uma escola como essa? Vejam:
a bacia hidrográﬁca Amazônica é a maior do planeta, com milhões de quilômetros de vias navegáveis.
A rede produtiva e a vida sociocultural da Amazônia
ainda dependem basicamente do transporte ﬂuvial. As
populações dos países amazônicos dominam e exercitam o tradicional conhecimento milenar de construção
artesanal de embarcações de transporte e pesca.
O Estado do Acre localiza-se em um eixo central entre a Amazônia brasileira, o restante do Brasil
e os países amazônicos da América Latina. Posição
geográﬁca ideal para a constituição de uma escola
técnica de construção naval de referência no Brasil e
na Amazônia Ocidental.
Portanto, a nossa preocupação seria com o fato
de, instalada essa escola, formarmos mão-de-obra
qualiﬁcada para a construção de embarcações, que
seriam utilizadas não só no meu estado como em
toda a Amazônia e também nos demais países que
conosco dividem a região amazônica, cujas populações se movimentam, basicamente, por meio da rede
hidrográﬁca também.
Assim, Senador Sérgio Zambiasi, voltamos ao
Mercosul. Aﬁrmo, aqui, mais uma vez, que o Mercosul
não interessa tão-somente aos estados que se situam
ao sul do País.
O Acre pode ser beneﬁciário, além de participar
desse grande esforço de todos nós no sentido de integrarmos a América Latina. Aí está algo que poderá
ser de vital importância para toda aquela região nesse
processo de integração: uma escola naval instalada
no Estado do Acre, responsável pela construção de
embarcações, que seriam de extrema utilidade não só
no próprio estado como em toda a Amazônia e com
reﬂexo nos demais países que conosco fazem fronteira
naquela região tão importante e tão bonita do País.
Portanto, anuncio que, muito em breve, estarei
formulando e apresentando, nesta Casa, mais um projeto que diz respeito à sorte, à sobrevivência, à inclusão na nossa economia de largas parcelas da nossa
população, que, hoje, por falta de opção, por falta de
planejamento, encontram-se alijadas de todo o processo econômico, e por que não dizer também, até
por conseqüência, do processo social, e, por vezes,
do processo político.
São pessoas que, por falta de perspectivas, de
horizontes, encontram-se no limiar dos que buscam a
plena cidadania para ser reconhecidos integralmente
como acreanos e brasileiros capazes de emprestar sua
contribuição ao desenvolvimento deste País.
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Senador João Batista Motta, com muito prazer,
concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. João Batista Motta (PSDB – ES) – Senador Geraldo Mesquita Júnior, pelo pronunciamento que V. Exª faz nesta tarde, podemos deduzir sua
origem. Acredito que V. Exª seja de família humilde e
de muito trabalho, porque somente as pessoas com
essa origem é que adquirem a grandeza de enxergar os problemas do País e de seu Estado como tais.
Também sou de uma família humilde e ﬁlho adotivo:
fui criado por uma pessoa que não era meu pai e por
quem tenho verdadeira admiração; já faleceu, mas
nunca vi uma pessoa tão maravilhosa. Como ele era
pobre, colocou-me em uma escola técnica, e ali estudei.
Ora, naquela oportunidade, eu não podia ter acesso à
universidade, porque não era permitido, mas, graças
a Deus, apareceu um Presidente chamado Juscelino
Kubitschek de Oliveira, que fez com que nós, naquela
época, pudéssemos prestar vestibular na Universidade Federal, e assim o ﬁz. Foi assim que cursei a Universidade Federal de meu Estado, o Espírito Santo, e
tenho uma experiência que V. Exª não pode imaginar.
Todos os alunos que passaram por aquela escola só
deram alegria e satisfação às famílias, à cidade, ao
nosso Estado. Por ser uma escola de tempo integral,
ali fazíamos ginástica pela manhã, tomávamos café,
íamos aprender uma proﬁssão, de mecânico ou marceneiro, não importa; depois, íamos fazer o ginásio e
ainda à tarde jantávamos. À noite, fazíamos um estudo
chamado banca e, depois, íamos para casa às 20h ou
às 21h. Aquela escola é orgulho do meu Estado – Escola Técnica Federal do Espírito Santo, hoje Cefetes.
Quando fui prefeito da minha cidade, era Presidente
da República José Sarney, um homem até certo ponto
injustiçado neste País, porque foi ele que fez com que
milhares de trabalhadores rurais pudessem ter acesso
a uma aposentadoria. Hoje, o brasileiro não se lembra
disso, o que é uma pena. Mas o mesmo José Sarney
determinou, naquela oportunidade, que se construíssem no Brasil mais 200 escolas técnicas federais. Nós,
infelizmente, ﬁcamos de fora. Mas lutamos muito para
tentar conseguir. Depois, veio o Governo de Itamar
Franco, com um grande Ministro da Educação, Murilo
Hingel, grande Ministro, grande Presidente. Sem ser
Senador, sem ser Deputado Federal, Prefeito de uma
cidade do interior do meu Estado, consegui uma escola
técnica federal para o Município da Serra, no Espírito
Santo. Uma grande escola hoje, com mais de dois mil
alunos, um exemplo de escola também. E, para aquela
escola ser construída, tivemos de fazer um convênio
com o Ministério, já que não era possível dentro do
projeto do Governo Federal. A escola está funcionando bem hoje, graças a Deus. Posteriormente, graças
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a um grande Senador que passou por aqui, João Calmon, conseguimos mais uma escola técnica federal
para Colatina e outra para Cachoeiro do Itapemirim, a
terra de Roberto Carlos e de Rubem Braga. Finalmente, recentemente, conseguimos mais uma extensão
dos Cefetes para Linhares, São Mateus e para outro
município cujo nome não recordo agora. Então, graças a Deus, estamos bem servidos desse tipo escola.
V. Exª está tocando no ponto crucial. São de escolas
assim que este País precisa, necessita. E V. Exª está
no caminho certo ao brigar por uma. Eu não estaria
brigando por uma, mas por três, Senador, porque vale
a pena uma escola técnica, seja naval, seja industrial.
O certo é que é uma escola de tradição, fundada por
Getúlio Vargas e que continua dando frutos até hoje.
Outro ponto que V. Exª aborda, as vias hidroviárias do
seu Estado. Todos os países do mundo utilizam esse
sistema viário. É o melhor, o mais barato e permite ao
cidadão transportar sua produção com baixos custos,
sem gastar petróleo, o que afetava até há pouco tempo
a nossa balança de pagamento, e sem gastar pneumáticos, que também são de matéria-prima importada.
Enﬁm, há uma dezena de vantagens nesse transporte.
Somente um homem com a visão de V. Exª pode enxergar também dessa maneira que eu vejo. Infelizmente, abra V. Exª os olhos, porque no rio Araguaia foram
construídas embarcações para transportar soja e esses
pseudo-ambientalistas, a serviço do capital estrangeiro, para evitar o crescimento deste País e atrapalhar
o nosso desenvolvimento econômico, impediram que
as barcaças funcionassem naquele rio, que é enorme
e largo. Não há motivo nem razão para isso. São barcaças construídas com dinheiro do BNDES, do povo,
que estão paradas há cinco anos, porque esses tais
ambientalistas não querem que o Brasil tenha esse tipo
de via. Isso é uma tristeza para mim, bem como para
todo brasileiro que ama esta terra. E esses bandidos,
com sotaque inglês, não são daqui, muitas vezes, a
serviço do capital estrangeiro, repito, ﬁcam impedindo que este País tenha transporte viário, como estão
impedindo que esse Brasil tenha mais álcool, tenha
mais soja. Estão impedindo que este País tenha mais
hidrelétricas. O que eles querem são usinas atômicas,
é a desgraça do nosso povo, e este Governo, Senador, está cego para tudo isso. Um Ministério a serviço
dessa gente. No discurso, o Presidente Lula fala como
eu, mas, na prática, o seu Governo faz exatamente o
contrário. Parabenizo V. Exª pelas duas colocações: as
vias hidroviárias do seu Estado e as escolas técnicas
para seus jovens. Parabéns, Senador. É assim que se
constrói o Estado e o País. Muito obrigado.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Senador, agradeço V. Exª pelo aparte, rico
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em informações e reﬂexões que só nos estimulam a
prosseguir nessa linha, a perseverar, porque entendo
que aí é que se faz necessária a intervenção do Estado no processo de desenvolvimento de um Estado
pequeno como o nosso. O surgimento dessas escolas
técnicas, direcionadas para a formação de mão-de-obra
especializada, rompem aquele círculo vicioso de que
as coisas não se desenvolvem porque não há mãode-obra especializada e não se forma mão-de-obra
especializada porque não há processo produtivo e de
desenvolvimento em curso. Então, aí eu digo que a
presença e a participação do Estado se faz fundamental, pois se trata de uma área de educação que clama
pela intervenção do Estado mais propriamente. Esse
processo rompe um ciclo vicioso que, muitas vezes,
impede o desenvolvimento das nossas regiões.
V. Exª tem total razão quando chama atenção
para a utilização dos nossos rios. Creio que o Brasil
errou, equivocou-se quando, de forma entusiasmada,
não deu a plena utilização aos nossos rios no que diz
respeito ao transporte.
Temos uma malha rodoviária muito tímida, e, no
meu Estado, me chamavam de louco quando pregava,
há muitos anos, que melhor do que construirmos estradas asfaltadas seria construirmos uma grande ferrovia ligando o Estado de ponta a ponta. Muito melhor
seria, pois teríamos muito mais facilidade de darmos
manutenção a uma ferrovia do que a uma rodovia asfaltada, por meio da qual, com muita luta, se tenta ligar
o Estado de ponta a ponta.
Senador Motta, os resultados de iniciativas como
geração de emprego e renda, incremento de atividade
básica da economia regional, qualiﬁcação do transporte
de cargas e passageiros e a pesca artesanal na Amazônia e no Brasil, diminuição dos impactos negativos
do transporte ﬂuvial inadequado, alcançados a médio
prazo, muito valorizariam atividades como essa no meu
Estado e na região.
Sr. Presidente, agradeço a tolerância de V. Exª
com nosso discurso, pois ultrapassamos o tempo normal das nossas falas, e ao Senador Motta pela intervenção muito lúcida. Sinalizo com a perspectiva de
que, muito em breve, estarei propondo, mais uma vez
– o Senador Motta me aconselhou a propor três –, a
criação de uma escola técnica federal com características agroﬂorestais, a instalação também de uma escola técnica de construção naval de grandes, médias,
pequenas e microembarcações, para que o Acre, que
se situa numa região estratégica da Amazônia Legal,
possa construir embarcações não só para a sua própria
utilização, mas para todos os países limítrofes dessa
bela região Amazônica.
Muito obrigado, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Zambiasi. PTB – RS)
– Está inscrito para falar o Senador Heráclito Fortes,
a quem concedo a palavra.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é de nos fazer inveja
hoje a galeria da Casa, completamente lotada, contrastando com nosso plenário. Evidentemente, alguns
Parlamentares se encontram em atividade em seus
Estados. Mas, de qualquer maneira, quero congratular-me com a caravana que aí se encontra, mostrando
ao País interesse pelos acontecimentos do cenário
político brasileiro.
Sr. Presidente, quero fazer um registro aqui da
maior importância para o fortalecimento da democracia brasileira, acima de tudo para que ﬁque claro, de
uma vez por todas, quem é quem e quem anda com
quem nessa campanha.
Hoje, pela manhã, o ex-Presidente da República
Itamar Franco anunciou oﬁcialmente seu apoio à candidatura de Geraldo Alckmin. Itamar Franco, o Brasil
todo o conhece, e, portanto, não é preciso maiores
comentários sobre sua atividade política, sobre sua
postura, sobre sua dignidade de homem público e,
acima de tudo, sobre sua importância na história recente do Brasil, quando, de maneira corajosa, adotou
no seu Governo o Plano Real, afastando o Brasil de
décadas de tormentosa convivência com a inﬂação. O
País pôde estabilizar a moeda, num ato de coragem
bancado por Itamar Franco, coordenado e capitaneado pelo seu Ministro da Fazenda Fernando Henrique
Cardoso. É esse Itamar Franco que tem história, que
tem passagem pelo Governo de Minas, que honrou
esta Casa como Senador da República e que foi Embaixador do Brasil em Portugal, em Washington, na
OEA e, recentemente, na Itália que, depois de analisar o quadro brasileiro, de aferir os nomes na disputa,
apóia a candidatura de Geraldo Alckmin.
Senador João Batista, não sei tudo que pesou
para esse experiente político mineiro ao tomar essa
atitude, mas ﬁca muito claro que Itamar Franco não
caberia num palanque de mensaleiros, de sanguessugas. Ele não dividiria um palanque com pessoas
envolvidas recentemente em escândalos que envergonharam o Brasil.
Itamar tem uma história, tem uma tradição. Minas
é exigente com o homem público. Minas é implacável
com o erro e com o desrespeito do cidadão minério
na gestão da coisa pública. Minas é de Tancredo, de
Alckmin – que deve ser parente do Alckmin atual; o
outro era José Maria – e de muitos outros brasileiros.
Não tínhamos dúvida de que a opção de Itamar
seria essa. As Minas Gerais de hoje são governadas
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por Aécio Neves. Em que pese sua juventude, Aécio
Neves tem mostrado competência, maturidade e, acima
de tudo, coragem para tomar atitudes na recuperação
econômica de Minas e na condução desse processo
sucessório, um dos grandes esteios da candidatura
de Geraldo Alckmin.
Faço esse registro como homem público, como
admirador de Itamar Franco e como cidadão preocupado com os destinos deste País.
Evidentemente, esse gesto de Itamar ecoará
nas montanhas de Minas, como gostam de dizer os
mineiros. Esse é um gesto histórico, Sr. Presidente,
porque parte de um homem público independente, de
um homem público que tem toda uma história dedicada
às Minas Gerais e ao Brasil. Assim o faz exatamente,
assim toma essa atitude, por saber e ter convicção de
que esse gesto é o melhor para a Nação brasileira.
Portanto, aproveito a oportunidade para parabenizar Geraldo Alckmin por ter recebido hoje, nas
Minas Gerais, esse apoio, esse crédito de conﬁança
que lhe é dado por Itamar, com a certeza de que ele
próprio, Geraldo Alckmin, sabe das responsabilidades
que crescerão sobre seus ombros a partir de agora e
de que Minas Gerais, com apoio de Aécio e de Itamar,
mostrará ao Brasil que é exatamente por intermédio do
ex-Governador de São Paulo que vamos recuperar a
ética e a decência e que, acima de tudo, vamos fazer
com que este País volte a trabalhar. O Brasil precisa
de um choque de gestão e, mais do que tudo, precisa
de um Presidente que trabalhe de maneira dedicada e tenha o futuro do Brasil como seu único e ﬁrme
pensamento.
Geraldo Alckmin, meu caro Presidente, já mostrou sua disposição e sua competência na verdadeira
escada que foi galgando, degrau a degrau, na vida pública brasileira: começou como Prefeito da sua cidade
Pindamonhangaba, foi Deputado Estadual, Deputado
Federal, Vice-Governador e Governador de São Paulo.
Foi preparado pelo tempo e, acima de tudo, pela sua
vocação para galgar, com o apoio do povo brasileiro, a
direção maior deste País. Médico, desempenhou sua
proﬁssão sem se acidentar nela. Ele se houve bem
no exercício da sua atividade, o que fez com sucesso,
atendendo aos paulistas. Hoje, percorre o Brasil, mostrando o que pode fazer pelo futuro de todos nós.
Sr. Presidente, faço o segundo registro nesta
tarde: sugiro aos que ainda não tiveram a oportunidade de ver a entrevista concedida pelo Presidente da
Petrobras à jornalista Mirian Leitão hoje pela manhã
que o façam. O Presidente da Petrobras confundiu
números, metas e objetivos e não soube responder o
porquê do vexame que os brasileiros sofreram na Bolívia, humilhados que foram por um Presidente que,
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dias antes, no ﬁnal de sua campanha, recebeu de
maneira aberta e rasgada o apoio do Presidente da
República do Brasil, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva,
a quem deu de imediato o troco, com a agressão ao
trabalhador brasileiro.
E o Presidente, que, ao longo da vida, usou como
bandeira o trabalhador do Brasil, não tomou nenhuma
atitude mais dura para preservar o patrimônio nacional e a integridade dos trabalhadores, quando o pátio
de uma reﬁnaria da Petrobras foi invadido por tropas
bolivianas de maneira arrogante e prepotente. Não
havia necessidade daquilo. Naquela ocasião, havia
brasileiros e bolivianos trabalhando para uma empresa brasileira, sem armas, sem nenhuma intenção que
não fosse a de garantir seu ganha-pão por meio do
seu trabalho diário.
A jornalista Miriam Leitão, em determinado momento, Senador Motta, perguntou ao Presidente da
Petrobras se ele conﬁrmaria declarações anteriores
de que o mensalão não existia e de que as atitudes
tomadas pelo Congresso com relação ao esquema
seriam exageradas. Pense em um homem sem ação
para responder ao ser perguntado! Ficou naquela confusão e na falta de convicção e aí passou a atacar a
imprensa. Colocou a culpa na imprensa. Aliás, esta é
uma das características do Partido dos Trabalhadores:
coloca a culpa até na sombra dos outros, mas nunca
na deles. Atacou a imprensa e, ainda hoje, acha que
os fatos não estão apurados.
Sr. Presidente, por que tanta gente foi afastada
pelo próprio PT? Ministros caíram, Ministros renunciaram, Parlamentares foram cassados – embora tivessem
sido poucos, por causa do acordão –, Deputados renunciaram a mandatos. Por que teria acontecido tudo
isso se não fossem comprovações de delitos cometidos no mensalão?
A única coisa que o Presidente tentou justiﬁcar,
numa soﬁsticação fantástica de advogado de defesa
digno de porta de cadeia, foi quando ele disse: “Não,
mensalão é a caracterização de recebimento mensal
de propina ou coisa que o valha”.
Sr. Presidente, é de fazer rir, se não fosse motivo de choro a vergonha que o povo brasileiro sentiu
por esses episódios! O mensalão é o pagamento por
alguma coisa, por mudança de Partido ou por votação
em determinadas matérias. O fato de ter sido mensal,
trimestral ou à vista é um detalhe.
O próprio Presidente, que lida com milhões, sabe
que existem diversos tipos de pagamento: o adiantado, que se faz antes de se receber o produto, como
ocorreu quando o Governo Lula pagou o Aerolula; o de
longo prazo, que é o que se faz no caso das emendas
parlamentares, pagando a primeira e passando calote
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no resto. Há, portanto, várias maneiras de se fazer o
pagamento, mas nenhuma delas livra o recebedor da
responsabilidade pelo crime cometido.
Fiquei estarrecido, Sr. Presidente, porque o que
me passava pela cabeça naquele instante era que
aquele homem inseguro não me pareceu má pessoa
– quero ser justo –, mas apenas um daqueles que querem defender o indefensável por que militaram na sigla.
Tive pena. Tive preocupação, porque sei que aquele
mesmo homem dirige a histórica Petrobras e que, por
suas mãos, passam diariamente decisões que envolvem milhões e milhões de dólares. É lamentável!
Por isso, sugiro a quem nos estiver ouvindo que
procure os horários de repetição do programa da Srª
Miriam Leitão para ver a fragilidade dos argumentos
usados pelo Presidente da Petrobras. Apenas uma
coisa achei positiva: ele se mostrou constrangido, incomodado; pareceu-me desacostumado a viver nesse
mundo novo em que a maioria de seus companheiros
do passado começou a trafegar e a transitar depois
que tiveram acesso ao Governo.
Mas, Sr. Presidente, faltou perguntar-se ao Presidente da Petrobras por que não explicava aquela
campanha de R$120 milhões, em que se anunciou
nossa independência com relação ao petróleo, a autosuﬁciência brasileira.
Senador João Batista Motta, uma semana depois,
ao se publicar o balanço da Petrobras, os números
mostraram exatamente o contrário. Embora a Petrobras
esteja avançando muito na questão da prospecção de
petróleo, ainda falta alguma coisa para a auto-suﬁciência, uma vez que importa ano a ano.
Alguns dos seus derivados temos até de sobra,
mas outros, não, o que signiﬁca que a auto-suﬁciência,
cantada em prosa e verso, não passa de uma falácia,
de um factóide para enganar a Nação brasileira.
Hoje, também recebemos uma notícia fantástica,
Sr. Presidente: o Coronel Chávez, da Venezuela, anunciou a compra de US$1 bilhão em aviões de combate,
de guerra, na Rússia. Um bilhão de dólares! Deve ser
uma nova tecnologia a desses aviões russos, que o
mundo ainda desconhece, porque, com todo o respeito
que temos, o que sobrou, a parte maior da União Soviética, não é um grande exemplo em aviação. Tanto
isso é verdade, que eles usam aviões da França, Airbus, e, muitas vezes, quebrando o antigo preconceito
americano, usam, em suas companhias domésticas,
os próprios Boeings de fabricação dos seus antigos e
inconciliáveis adversários.
Aliás, estou lembrando esse fato, porque é bom
que voltemos no tempo, para recordar que, no primeiro ano de governo do Presidente Lula, falou-se muito
do reequipamento da nossa Aeronáutica com aviões
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de combate, e, justamente, uma das opções eram os
aviões russos. Será que são os aviões que não serviram para o Brasil os que a Venezuela encampa? É
estranho, altamente estranho isso. Aliás, ainda não
foi explicada aquela concorrência que não houve, que
teve de ser cancelada. Houve aquela mudança de
esquema pela Aeronáutica, que anunciou que compraria aviões usados, que recuperaria os existentes,
saindo do projeto inicial de renovação da nossa frota
de aviões-caça, o que, ainda hoje, não foi explicado. O
Brasil ainda está curioso para saber por quê. Era um
consórcio que, salvo engano, envolvia os russos, os
suecos, os americanos e os franceses. Foi um tal de
vendedor de avião circular por Brasília! Dizem até que
o próprio Presidente soviético chegou a vir aqui para
tratar do assunto, uma vez que era uma transação de
grande monta. Nunca mais se falou nisso.
Agora, o Chávez, poderoso, é diferente, tem maioria absoluta. Aliás, o Congresso existe apenas de maneira formal, para não se ter de justiﬁcar que a Venezuela
não esteja vivendo um regime de plena democracia. E
o Sr. Chávez faz e acontece. Acho que, inclusive, é o
que alguns gostariam de fazer no Brasil.
Satisfação à população: zero. Ostentação: dez.
O Sr. Hugo Chávez, talvez protegido pelos seus aparatos, próprios de quem preside um país, não visita a
periferia de Caracas e o interior da Venezuela, onde há
fome comparável aos piores índices do Brasil.
Quanto à distorção social, V. Exª sabe bem melhor
do que eu, porque é quase vizinho dos venezuelanos,
que essa é gritante. Mas esse pessoal está fazendo escola. O Brasil empresta dinheiro, por meio do BNDES,
para a Venezuela, e ninguém consegue entender esse
emaranhado de troca de gentileza e de favores. Nosso País perdoa dívida da Bolívia, da África e de vários
países do mundo, como se estivéssemos nadando em
dinheiro.
O parceiro de lá compra; pelo menos anunciou
hoje, com pompa, que vai equipar a Venezuela, para
enfrentar um possível ataque americano.
O Sr. Arnaldo Jabor, que é um comentarista irônico e ferino, ontem, traçou exatamente o perﬁl correto e
concreto do Sr. Presidente da Venezuela. É companheiro de luta, “solidário” com o Presidente Lula. Quando o
Sr. Ivo Morales desacatou e agrediu o Brasil, não ouvimos a voz do Sr. Chávez em favor de Lula. Quero ser
justo com Lula: no primeiro momento de seu Governo,
em um momento difícil de uma crise envolvendo a Venezuela e os Estados Unidos, Lula pegou um avião e
foi para lá. Pagou um preço alto, foi criticado, mas foi
e não recebeu, agora, a reciprocidade.
Sr. Geraldo Alckmin, o senhor é um homem feliz. Esses candidatos a Presidente que Chávez apoiou
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perderam todos. Nunca vi um apoio tão infeliz como o
que Chávez vem dando. Perdeu no México, perdeu na
Bolívia, desacatou no Peru o ex-Presidente, que saiu
desgastado. Aí, sim, V. Exª, literalmente vizinho, lembrase do episódio. Ninguém acreditava mais que o... Como
se chama o ex-Presidente do Peru, que retornou agora? Lembro já o nome dele. Ninguém acreditava mais
que ele voltasse. Ele era o Collor do Peru no mesmo
período; era um lá e o outro aqui. Foi só o Sr. Chávez
fazer declarações contra Alan García – fui socorrido
pela assessoria – que este derrotou a candidata favorita, que era a esperança do povo do Peru.
Portanto, acho que o Sr. Chávez deveria vir ao
Brasil para fazer comício, junto com o Sr. Morales, e
para intrometer-se nas questões internas. Para que o
Sr. Lula se preocupar com a soberania nacional? Não
são todos amigos, camaradas? Não tiram fotograﬁas
abraçados, sem respeitar, inclusive, a liturgia do poder?
Acho que deve vir e esperar as conseqüências.
Portanto, Sr. Presidente, faço dois registros: um
é de alegria, que é a adesão do Sr. Itamar Franco a
essa campanha de restauração brasileira por meio da
candidatura de Geraldo Alckmin; outro é de tristeza,
por essa panacéia montada por alguns candidatos a
ditadores da nossa sofrida América Latina.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, o Sr. Sérgio Zambiasi, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo
Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Concedo a palavra ao nobre Senador
João Batista Motta.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, eu queria mandar um recado para o meu Estado,
o Espírito Santo: sábado, depois de amanhã, às 11h,
estará chegando ao Aeroporto Eurico Salles, em Vitória, o futuro Presidente da República, Geraldo Alckmin,
e de lá sairá uma carreata até a Vila Rubim.
Eu queria fazer aqui, Presidente, um comentário
sobre o que setores da imprensa têm explorado como
um handicap para a vitória do Presidente Lula. Esperam eles – o Governo que está aí e alguns setores da
imprensa – ganhar a eleição porque, segundo acreditam, o ex-Prefeito de São Paulo, ex-Senador desta
Casa, irá trair o ex-Governador Geraldo Alckmin. E, se
o Serra não trair, quem fará a traição será o Governador Aécio Neves.
Ora, Senador Heráclito Fortes, não há, na história
de José Serra nem na história desse grupo, alguém que
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tenha praticado esse tipo de crime contra seus companheiros de partido, contra um semelhante seu.
Eles estão esquecendo que Serra foi um homem
que esteve exilado, que Serra sempre foi um homem
de esquerda, que Serra é homem dos melhores conceitos possíveis, que Serra é um homem de palavra,
sério. É por isso que o povo de São Paulo o elegerá
Governador com uma larga vantagem de votos. O
povo sabe do seu valor, sabe o que fez como Deputado, como Senador, como Prefeito e o que fará como
Governador. Tudo isso sem falar aqui no que fez como
Ministro da Saúde.
Quem pensa que Aécio Neves, Governador de
Minas Gerais, vai trair Geraldo Alckmin comete um
engano. Minas Gerais, por si só, nunca deu homens
desse tipo. Minas Gerais é a terra que deu Santos Dumont. Minas Gerais é a terra de Tiradentes, que brigou
e deu a sua própria lutando contra os impostos escorchadores cobrados na época pela Coroa portuguesa.
Minas Gerais é a terra de Magalhães Pinto, que, embora sendo da UDN, contra Tancredo Neves, sempre
foi ﬁrme e determinado.
Minas Gerais é o Estado que produziu Juscelino
Kubitscheck, o maior presidente que este País teve
em toda a sua história, um presidente que, em cinco
anos, construiu cinqüenta, o homem que nos trouxe o
automóvel, a geladeira, a televisão; o homem que nos
deu o vidro, o alumínio, o ferro, o aço; o homem que
nos deus as estradas; o homem que nos deu Brasília;
o homem que deu exemplo do que é ser democrata;
o homem que, quando alguém quis tirá-lo do poder,
quando as Forças Armadas o levaram para o cárcere,
ele mandou soltar. É difícil que tenhamos outro Juscelino como o que tivemos.
Tenho certeza, Presidente, de que Geraldo Alckmin será o Juscelino deste século. Ele vai suplantar, em
muito, o que fez Fernando Henrique. Vai suplantar em
muito aquilo que ﬁzeram até hoje, porque é diferente:
é um homem de religião, é um homem de família, é um
homem sério, é um homem experiente, é um homem
que viveu toda a sua vida ao lado de Mário Covas; ele
é incorruptível, é amigo, é homem que quer o melhor
para o seu povo. Por isso temos muita esperança de
que Geraldo se torne o Juscelino deste século.
Estava falando sobre Minas Gerais. Minas Gerais,
além de Juscelino, de Tiradentes, de Santos Drummond,
nos deu também Tancredo Neves, um grande cidadão,
um grande político, um homem que morreu pobre, que
nunca fez parte de sanguessugas nem de mensalões.
Esse é o Estado de Minas Gerais que conheço.
Minas Gerais nos deu Itamar Franco, um homem
que ﬁcou dois anos no Governo em uma hora difícil
e teve pulso para conduzir o País; teve a coragem de
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trocar seis ministros da Fazenda até parar em um que
acabou com a inﬂação deste País, o pior câncer que
matava nosso povo. Por isso, Itamar Franco deve ser
lembrado por nós todos, reverenciado pelo povo brasileiro. Minas nunca nos deu um traidor, Minas foi um
Estado que sempre nos forneceu os melhores quadros
para a nossa política.
Aécio Neves, hoje, está com 73% de preferência
nas pesquisas de Minas Gerais. Geraldo Alckmin também terá 73%. Engana-se quem pensa o contrário.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – V. Exª me
permite?
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES)
– Com todo o prazer.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – O discurso
de V. Exª é muito importante sob o ponto de vista histórico, por isso quero apenas, se V. Exª permitir, fazer
uma correção: não é que Minas não nos tenha dado
traidores; até nos deu, mas nenhum sobreviveu. É diferente.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES)
– Muito obrigado pela participação. Faltava esse detalhe, Senador Heráclito Fortes.
Mas há quem diga ainda que o Governador Paulo
Souto também não vai se empenhar, como se a Bahia
não tivesse um grupo político de raça, de peito; um grupo político comandado por Antonio Carlos Magalhães,
seguido por César Borges, Rodolpho Tourinho; do meu
PSDB, Jutahy Magalhães e de tantos outros.
Ora, Presidente, ora, Senador Heráclito Fortes,
está se enganando também quem pensa que Paulo
Souto não vai dobrar voto bonitinho com Geraldo Alckmin.
Eu também quero lembrar a essas pessoas que,
pelo Brasil afora, tem acontecido a mesma coisa. No
Rio Grande do Sul, a eleição já virou, e o Governador
Rigotto não fará nada para que este Governo que está
aí ﬁque e fará tudo para que tenhamos um Governo
sério, honesto e trabalhador. Em Santa Catarina também a eleição já virou. O Governador Luiz Henrique
está do lado de Geraldo Alckmin. O PSDB está do lado
de Geraldo Alckmin, as maiores e melhores lideranças
estão do lado de Geraldo.
V. Exª vai para o Paraná: a eleição também já
virou, a vitória de Geraldo já é garantida.
Lá, o Governador Roberto Requião está com ele,
o PSDB está com ele. Alvaro Dias, esse grande companheiro e esse grande amigo nosso, está lá, disputando voto a voto, e já estamos na frente.
Aqui em Brasília, também não temos dúvida de
que Paulo Octávio, Arruda, Roriz, a Governadora Maria
Abadia e tantas lideranças da Capital não vão deixar
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que continuemos nesta masmorra, neste atraso de vida
que estão sendo estes quatro anos de Governo Lula.
Mas, se formos mais para o norte, também não
temos dúvida de que o Senador Garibaldi, no Rio
Grande do Norte, será um Governador vitorioso. Não
temos dúvida alguma de que Garibaldi, José Agripino
e tantos outros trarão também a vitória desse candidato de que hoje o Brasil precisa.
No Rio de Janeiro, como o brasileiro pode imaginar que o candidato Geraldo perderá a eleição se
Denise Frossard, do PPS, está com Geraldo, se Eduardo Paes, que também é candidato a Governador
pelo PSDB, está com Geraldo e se Sérgio Cabral, do
PMDB, também está com Geraldo? Será que os 17%
do bispo Crivella farão a diferença? É claro que não,
Presidente. Não há como.
Por último, eu queria fazer uma homenagem a um
companheiro nosso que ganhou no peito e na raça a
convenção do PMDB e virou candidato. Ele está onde
Geraldo Alckmin estava, com 10% na pesquisa; e o
atual Presidente, com 60%. Lá, a coisa já está quase
empatando. Vamos virar e vamos passar na frente.
Esse candidato a que quero me referir fez empolgar
este País inteiro com a sua locução desta tribuna.
A esse companheiro nosso e ao povo do seu
Estado, o Piauí, quero, pela TV Senado, mandar um
abraço.
Parabéns, Mão Santa! Mãos dadas, para frente,
vamos ganhar o governo daí, como estamos ganhando
todos os governos deste País e a Presidência da República, com Geraldo Alckmin, no dia 3 de outubro.
Concedo o aparte ao Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Com a compreensão do Presidente, lembro que o Senador Mão
Santa, na primeira ou segunda semana de exercício
parlamentar no Senado da República, profetizou o que
o Brasil depois viria a ver com uma frase antológica.
Não nos podemos esquecer desses fatos. Foi de Mão
Santa a frase em que dizia que três coisas o homem
de bem só faz uma vez: nascer, morrer e votar no PT.
Evidentemente, a natureza obriga o homem de bem
e o homem que não é de bem a dois atos: o da morte
e o do nascimento; o terceiro, é vontade própria. Mas
é uma realidade. Eu estava prestando atenção ao
pronunciamento, meu caro Presidente Geraldo, e me
recordava do então virtuoso Luiz Inácio Lula da Silva,
menestrel da virtude no Brasil, o puro, sem pecado, a
criticar tudo e todos, nas suas caravanas da cidadania
e nas suas pregações Brasil afora. Certa fez – virou
rock, música, modinha –, ele disse que, no Congresso
Nacional, havia 300 picaretas; e ele requisitou os que
pôde quando chegou nesta Casa, não procurou depurar
os picaretas, mas, sim, fazer uma aliança. Ele combatia
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o coronelismo no interior, principal e textualmente, o
do Nordeste; hoje ele nada de braçada, faz alianças.
Combatia os corruptos, e foi o seu Governo cenário
de todos os escândalos de mensalão, dos Correios a
que o Brasil assistiu. Mas, com aquela mania de querer
botar culpa nos outros, meu caro Geraldo Mesquita,
ontem ele quase chega a Minas, em homenagem ao
Pai da Aviação, ele quase chega ao baile da ilha ﬁscal,
aquele último lampejo de fausto e de riqueza do Império, que ﬁcou marcado por ter sido um cenário de luxo
e de riqueza e ainda hoje uma bela paisagem do Rio
de Janeiro. Ele quase culpa D. João VI pelas mazelas
que seu atual Governo vem enfrentando. Seu Governo não erra em nada. Seu Governo continua errando
por culpa dos outros. É este exatamente o quadro
triste que vemos no Brasil: um Presidente que alicia
e, quando é chamado à responsabilidade, diz que não
sabia de nada, que não viu nada, sempre ﬂutuando,
no mundo da lua, preocupado com frases de efeito,
sem se esquecer da pompa. Em sua cabeça, passa o
ﬁlé, enquanto um percentual bem grande da população brasileira é obrigado, muitas vezes, a mergulhar
um osso na água quente, para que a fervura tire dele
um pouco do gosto original e para que as crianças o
confundam com essa carne com a qual o Presidente
se banqueteia. Vai à Inglaterra, mas não trata com a
família real nem com o Primeiro-Ministro da situação
do brasileiro que lá foi assassinado – e a família do
brasileiro pedia providências –, trazendo para cá imagens das charretes, do luxo do Palácio, da pompa e
da riqueza da família real. Agora mesmo, foi preciso
que, no Senado, nos levantássemos contra a falta de
sensibilidade do Governo com relação aos brasileiros
que estão, ainda hoje, no Oriente, num cenário de
guerra. A única providência era mandar o sucatão e o
sucatinha, fazendo viagens demoradas para resgatar
os aﬂitos que se encontravam naquela área. Foi preciso que se gritasse para que providências fossem tomadas, principalmente depois que um funcionário do
Governo declarou que a lei brasileira não permitia o
fretamento de aviões para salvar vidas. Nunca vi nada
mais estúpido, principalmente saindo de um governo
de trabalhadores. Esse pessoal que está no Líbano,
na região, são brasileiros que saíram do Pará, de São
Paulo, enﬁm, que saíram do Brasil e montaram seus
negócios, em busca de emprego lá. Fizeram exatamente o caminho inverso que os seus antecessores
ﬁzeram, de vir para cá pensando que o Brasil era terra
prometida e que a grande oportunidade de emprego
estava aqui. No momento em que estavam fazendo o
caminho de volta, o retorno às origens, viram-se nesse
quadro lastimável. Para o Governo tomar providências,
foi preciso que o Congresso gritasse. Esse é o papel e
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o dever do Congresso da República. Portanto, parabenizo V. Exª por esse pronunciamento, principalmente
quando traz ao Senado este encontro histórico hoje
entre Aécio, Itamar e Geraldo Alckmin. Minas nunca
ﬁcou contra a história do Brasil. E não seria numa hora
difícil como esta que iria nos faltar. De forma que me
congratulo com V. Exª, que é do Espírito Santo, onde
o eco das Gerais chega bem mais rápido do que para
mim no Estado do Piauí. Embora o grito de Minas seja
ouvido em todo o Brasil. Congratulo com V. Exª pelo
registro desta tarde. Muito obrigado.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES)
– Muito obrigado, Senador.
E, para concluir, Sr. Presidente, como V. Exª citou casos de corrupção no início do seu discurso, só
queria acrescentar um dado: a Polícia Federal, outro
dia, prendeu o proprietário de uma empresa – cujo
nome não me lembro –, que distribuía dinheiro, segundo apurações, para Parlamentares, escândalo que
recebeu o nome de sanguessugas. Quando a Polícia
Federal prendeu esse cidadão, a primeira coisa que
ele fez foi dizer para quem deu o dinheiro. E, logo, o
Brasil, a CPI e a Justiça tomaram conhecimento dos
nomes dos Parlamentares e de outros cidadãos que
participaram do crime. Quando se prende o cabeça,
é claro que o restante aparece. Mas o Governo só se
interessou pela prisão daquele indivíduo porque pensou que ia alcançar apenas Parlamentares de outras
legislaturas, e “deu com os burros n’água”, pois, de
repente, seus Ministros, ex-Ministros e correligionários
estavam outra vez nessa “canoa” de corrupção.
Eu pergunto, Senador Heráclito Fortes, por que
não ﬁzeram o mesmo no caso do mensalão? Por que
não prenderam o banqueiro que tinha no seu banco
R$50 milhões para distribuir e que distribuiu dinheiro
a dezenas de Parlamentares? Se esse proprietário
e esses magnatas do dinheiro tivessem sido presos,
por certo teriam fornecido os nomes daqueles que se
locupletaram com o dinheiro do povo.
Há uma pergunta que está na cabeça de todo
brasileiro sobre os R$50 milhões, fruto de um compromisso do PT, fruto de um empréstimo que, segundo
dizem os banqueiros, o PT fez. No entanto, hoje, para a
campanha do Presidente, eles estão fazendo jantares e
recolhendo R$600 mil para pagar papel de campanha.
Ora, que crédito tinha o PT para pegar R$50 milhões
em um banco, fora da eleição, quando está provado
que parte desse dinheiro saiu para Parlamentares da
base do Governo? Quem pagou esses R$50 milhões?
Continuam devendo? Que dia vão pagar? Já pagaram? Essa resposta não existe. Essa resposta não é
dada ao povo brasileiro. Os brasileiros que estão me
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ouvindo podem deduzir como seria fácil se chegar aos
verdadeiros culpados.
Mais uma vez, concedo um aparte ao Senador
Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador João
Batista Motta, para que sirva para o Brasil todo que
nos assiste neste momento. O Governo está em uma
posição de defesa, acuado, de uma maneira tão irreversível que pequenos gestos mostram isso. Estamos
aqui cumprindo a nossa missão no plenário. Os de Oposição falam contra o Governo e não aparece ninguém
do Governo para se defender ou defender o Governo,
ou porque não têm convicção daquilo que dizem, ou
porque não querem mais perder tempo com defunto
ruim. É lamentável, mas é sistemático isso aqui. Nas
Comissões desta Casa, os fatos se repetem: até para
aprovar assunto de interesse do Governo, é preciso
que a Oposição de hoje, que é mais responsável que
a de ontem, articule-se para que isso aconteça. Aí, o
Presidente da República entope a nossa pauta de medida provisória e vive, a torto e a direito, dizendo que a
culpa é do Congresso, só que não diz que Congresso,
porque tem maioria. Na hora de obstruir matérias de
interesse do Governo, como, por exemplo, apuração
e fatos em CPI, o Governo se articula; na hora de votar assunto de interesse do País, o Governo se omite.
Não quero nem achar que os meus companheiros que
defendem o Governo estejam, neste momento, nas
ante-salas dos Ministérios atrás de liberação de benefício ou de benesse. Acho que estão cuidando das
suas vidas, procurando a reeleição, assuntos que consideram mais importantes, e a Oposição que ﬁque aqui
cumprindo o seu papel, que é de vigilante neste País
que passa por um momento grave. O pior momento é
quando o homem desesperançado perde ou começa
a perder a fé nas instituições, e é isso que temos de
evitar. Muito obrigado.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES)
– Senador Heráclito Fortes, aqui nesta Casa, pouco
falei sobre problemas de corrupção, nunca pedi ao
povo brasileiro que deixasse de votar no Lula porque
o Governo é corrupto, nunca me ocupei dessa tese.
Eu sempre disse ao povo brasileiro que nós não podemos mais votar no Lula pela sua incapacidade de
gerenciamento, que é o que mais nos interessa hoje.
O povo brasileiro não deve votar em Lula porque todo
o interior do Brasil está prejudicado; todos os produtores rurais estão quebrados, falidos, sem condições
de tocar seus negócios; os exportadores estão atônitos, porque não é possível se conviver com o dólar
a R$2,00. Dólar a R$2,00 dá emprego na China, nos
Estados Unidos, nos países que vendem para o Brasil.
Dólar a R$2,00 tira o emprego do País, desemprega
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nossa gente, quebra a indústria calçadista, quebra a
agropecuária, quebra quem exporta grãos, e, agora,
está afetando a indústria. Os automóveis do Brasil
não estão mais sendo exportados; não há condições,
hoje, para que a indústria automobilística exporte com
o dólar no preço que está. Todos nós estamos falando
isso há mais de três anos.
O Sr. Heráclito Fortes (PFL – PI) – Senador
João Batista, eu queria ter a audácia de pedir a V. Exª
que me dê mais uma chance. V. Exª também quer que
o Presidente Lula passe para a História como um homem que não cumpriu nenhum compromisso. Nós, da
Oposição, não temos esse direito. Sei que Sua Excelência é um homem de muitos erros, muitos pecados,
mas está honrando o compromisso que assumiu, em
agosto de 2002, com os banqueiros brasileiros e internacionais. V. Exª se lembra, Sr. Presidente, de que,
naquela época, havia uma insegurança muito grande
com relação a um possível Governo do Presidente
Lula, com os banqueiros assombrados, com medo de
perder os seus lucros. Então, numa casa situada nos
Jardins, em São Paulo, pertencente a um banqueiro
brasileiro, um jantar coordenado pelo então futuro Chefe da Casa Civil, Dr. Dirceu, foi feito esse encontro e,
lá, entregue aquela Carta ao Povo Brasileiro. Ele não
honra nada com relação ao povo, os compromissos
com o social, mas com os bancos, sim! Tanto é que
os bancos brasileiros nunca lucraram tanto. Toda vez
em que há uma reunião do Copom e que o setor produtivo força para que baixem os juros, ele se preocupa
primeiro com o que o Banco Central americano pensa
a respeito. Aí, então, ele baixa um pouquinho as taxas
de juros. O Presidente Lula está se lixando para esse
aspecto! Fique certo V. Exª de que não vamos ter o
prazer de vê-lo romper com a comunidade ﬁnanceira
internacional. Tanto é que a primeira providência do
então combatente do FMI, da política econômica do
FMI, que dizia que todas as mazelas nacionais ocorriam porque o serviço da dívida era privilegiado em
detrimento do social, convidou quem para assumir
o Banco Central do Brasil? Um Deputado tucano, do
governo que ele combateu o tempo todo: o Dr. Meirelles. Não combato, não condeno o Dr. Meirelles. Acho
a política do Dr. Meirelles muito parecida com a que
defendi durante oito anos no governo passado. Mas
o Presidente Lula, não. O Presidente Lula convocava
o povo brasileiro para combater a Alca, dizendo que
aquilo era coisa do satanás! Colocou setores da Igreja
para fazer movimentos e passeatas. Antes da posse,
já estava fazendo negociações e mandando representantes do PT ao Equador para negociar. V. Exª pode
ﬁcar certo de que, nesse capítulo de compromisso com
o sistema ﬁnanceiro internacional, ele será ﬁel até o
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último momento. O resto é sonho! Daí por que, hoje,
só se vê vermelho na roupa das taquígrafas e na das
funcionárias do Senado. Nos militantes do PT, não se
vê mais. Está tudo azul! Na semana passada, eu estava em Teresina e vi a propaganda de um deputado,
candidato à reeleição, com as cores do PFL. Eu achei
aquilo um absurdo, porque ele era candidato do PT!
Não havia uma estrela, não havia nada! Achei que o
rapaz havia endoidado, mas o doido era eu! Esta é
a orientação nacional: não se pode mais usar estrela nem a cor vermelha. Essa é, mais uma vez, uma
tentativa para se enganar o povo brasileiro, evidentemente porque acham que todos nós somos bestas.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PSDB – ES)
– É por isso, Senador Heráclito Fortes, que, outro dia,
lia-se em outdoors espalhados pelo interior do Brasil:
“Lula, a nova praga do campo”. Hoje, já se lê em outros: “Lula, o pai dos bancos”. E não ﬁca por aí, não,
Senador Heráclito Fortes! Esta Casa votou – com meu
voto contrário –, a 255, que isentou as grandes multinacionais de pagar tributo na importação. Empresas
que já não pagavam na exportação agora não pagam
na importação. Este é o Governo do trabalhador? O
Governo do pobre? Não! É o Governo dos ricos! Pelo
amor de Deus! Para pobre, aqui, só foi aprovado, para
beneﬁciar o povo, segundo o entendimento do Governo, a taxação dos velhinhos do INSS. Essa é a obra
do Governo Lula!
Como eu estava dizendo, a 255 fez com que os
ricos, os importadores, as companhias grandes pudessem importar máquinas soﬁsticadas, locomotivas,
vagões da China sem pagar nenhum tributo, gerando
empregos lá fora. Além do dólar, houve a isenção de
tributos na importação desses equipamentos.
Há mais, Sr. Presidente: está Casa também votou – com alguns votos contrários, como o da Senadora Heloísa Helena, o de V. Exª, o do Senador Pedro
Simon, o meu e o de outros – matéria que possibilita
a entrega ao capital estrangeiro de todas as nossas
ﬂorestas. Quem viver verá! Quem viver saberá, no futuro, para quem foram as nossas ﬂorestas.
A lei de concessões das ﬂorestas, que permite
que qualquer um possa pleitear ao Governo Federal
tomar conta, arrendar dois, três, dez, cem mil alqueires
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de terra, traz no seu bojo que a terra pode ser dada
em garantia a um banco internacional. E, daqui a 40
anos, quem pegou o dinheiro não vai pagar, e o banco
estrangeiro estará aqui, executando a garantia que recebeu por ocasião do contrato ﬁrmado. Portanto, este
Governo praticou um crime de lesa-pátria: entregou
nossas ﬂorestas ao capital estrangeiro.
Por isso, por todas essas razões, o povo brasileiro,
no dia 3 de outubro, tem de se liberar da catástrofe que
foi instalada neste País e partir para sua libertação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 866, DE 2006
Sr. Presidente,
Tendo sido designado por V. Ex.ª para visitar o
Chile, com a ﬁnalidade de identiﬁcar a melhor forma de
institucionalizar o intercâmbio e a cooperação na área
do Turismo, entre o Brasil e aquele País, REQUEIRO,
nos termos do art. 40, caput, do Regimento Interno, a
necessária autorização para desempenhar a referida
missão, no período de 28-7-06 a 4-8-06.
Nos termos do art. 39, I, do Regimento Interno,
comunico a V. Ex.ª que estarei ausente do País no período de 28-7-06 a 4-8-06.
Sala das Sessões, 27 de julho de 2006. – Senador Paulo Octávio.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência defere o requerimento
lido, nos termos do art. 41 do Regimento Interno do
Senado, tendo em vista que só haverá sessão deliberativa no próximo dia 1º de agosto.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Não havendo mais oradores e nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 57
minutos.)
(OS:14573/2006)
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Ata da 120ª Sessão não Deliberativa,
em 31 de julho de 2006
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 52ª Legislatura
Presidência dos Srs. Papaléo Paes, Almeida Lima, Paulo Paim,
Valdir Raupp e César Borges.

(Inicia-se a sessão às 14 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 85, DE 2006
(Nº 70/2003, na Casa de origem)
Dispõe sobre a adição de ácido fólico
e de ferro na farinha de trigo, na farinha de
milho e na farinha de mandioca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É obrigatória a adição de ferro e de ácido
fólico nas farinhas de trigo, de milho e de mandioca,
produzidas e comercializadas em território nacional,
inclusive aquelas destinadas a uso industrial.
Parágrafo único. Nas embalagens de farinha de
trigo, de milho e de mandioca, deverão ser impressas
informações sobre as quantidades de ferro e de ácido
fólico adicionadas e sobre os efeitos decorrentes de
suas propriedades.
Art. 2º O descumprimento desta lei constitui infração sanitária, sujeitando os infratores às penalidades
previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e
suas atualizações, sem prejuízo das sanções civis e
penais cabíveis.
Parágrafo único. Todo material apreendido será
adicionado de ácido fólico e de ferro, na proporção determinada pelo órgão competente, e será distribuído a
programas federais de combate à pobreza.
Art. 3º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias
após a sua publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 70, DE 2003
Dispõe sobre a adição de ácido fólico
na farinha de trigo e na farinha de milho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As farinhas de trigo e de milho produzidas
e comercializadas no território nacional conterão obrigatoriamente ácido fólico.
§ 1º Nas embalagens de farinha de trigo e de
farinha de milho deverão ser impressas informações
sobre a quantidade de ácido fólico adicionada e sobre
seus efeitos.
§ 2º O percentual de ácido fálico adicionado ás
farinhas de trigo e de milho será estipulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ou por
órgão que a substitua.
Art. 2º O descumprimento desta lei sujeita o infrator a apreensão do produto e multa de R$15.000,00
(quinze mil reais) por tonelada ou R$30.000,00 (trinta
mil reais) se reincidente.
§ 1º Todo material apreendido será adicionado de
ácido fólico na proporção determinada pela Anvisa e
entregue a programas federais de combate à fome.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor 180 (cento e oitenta dias) após sua publicação.
Justiﬁcação
A adição de ácido fólico nas farinhas é recomendada pela Organização Mundial de Saúde – OMS e
pela Organização Panamericana de Saúde – Opas
como forma de prevenir as malformações congênitas
no ser humano e os defeitos do fechamento do tubo
neural (mielomeningocele), fenda lábio-palatina, malformações cardíacas e renais.
Com base em experiência estadunidense, onde a
incidência de mielomeningocele (que pode ocasionar
paralisia nas pernas, bexiga, intestino e hidrocefalia)
passou de 1/1000 para 1/2000, a Associação de Assistência à Criança Deﬁciente – AACD, entidade sem ﬁns

JULHO 2006

Agosto de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

lucrativos, solicitou que o presente projeto de lei fosse apresentado como forma de toda mulher em idade
fértil fazer uso de ácido fólico, de uma maneira simples
e barata, e assim prevenir, a um custo extremamente
baixo, a malformação de milhares de bebês.
É neste sentido que solicito aos nobres pares o
apoio incondicional a
este relevante projeto, que evitará o sofrimento
de milhares de recém-nascidos e diminuirá drasticamente o montante destinado ao tratamento de doenças congênitas
Sala das Sessões, de 18 de fevereiro de 2003.
– Deputado Luiz Antonio Fleury, PTB – SP.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977
Conﬁgura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências.
....................................................................................
(À Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária.)
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PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 1.244, DE 2003
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da
criança e do Adolescente, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A designação do Capítulo IV, do Título III,
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Das Medidas Psico-sócio-educativas”
(NR)
Art. 2º Dê-se ao inciso III, do artigo 180, da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, a seguinte redação:
“Art. 180. ..............................................
I – ........................................................
II – ........................................................
III – representar a autoridade judiciária
para aplicação de medida psico-sócio-educativa.” (NR)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 86, DE 2006
(Nº 1.244/2003, na casa de origem)

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

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente.

A presente proposição está embasada no fato
de que a educação está intrinsecamente ligada aos
aspectos afetivos e à qualidade dos vínculos que se
estabelecem entre o professor e o aluno, ou entre
qualquer pessoa envolvida na relação educandoeducador.
Os fatores emocionais correlacionados com o diaa-dia das pessoas, sejam eles individuais, familiares ou
institucionais, interferem diretamente na formação e na
qualidade do vínculo, na formação da subjetividade, da
personalidade e da ética dos indivíduos, repercutindo
por toda sua existência.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2003. – Deputado João Alfredo, PT/CE

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente, modiﬁcando a denominação das
medidas aplicáveis a adolescentes que tenham praticado atos infracionais.
Art. 2º A designação do Capítulo IV do Título III
da Parte Especial da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
(NR)

“Das Medidas Psicossocioeducativas”

Art. 3º O inciso III do caput do art. 180 da Lei nº
6.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 180. ...............................................
..............................................................
III – representar à autoridade judiciária
para aplicação de medida psicossocioeduca
tiva.”(NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justiﬁcação

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
....................................................................................
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CAPÍTULO IV
Das Medidas Sócio-Educativas
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 112. Veriﬁcada a prática de ato infracional, a
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente
as seguintes medidas:
I – advertência;
II – obrigação de reparar o dano;
III – prestação de serviços à comunidade;
IV – liberdade assistida;
V – inserção em regime de semi-liberdade;
VI – internação em estabelecimento educacional;
VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I
a VI.
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em
conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias
e a gravidade da infração.
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum,
será admitida a prestação de trabalho forçado.
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou
deﬁciência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.
....................................................................................
Art. 180. Adotadas as providências a que alude
o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá:
I – promover o arquivamento dos autos;
II – conceder a remissão;
III – representar à autoridade judiciária para aplicação da medida sócio-educativa.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 87, DE 2006
(Nº 3.142/2004, na Casa de origem)
Assegura à mulher, na condição do
chefe de família, o direito de aquisição de
terras públicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É assegurado à mulher, na condição de
chefe de família, o direito de aquisição de terral públicas oriundas de procedimentos expropriatórios ou de
ações discriminatórias.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 3.142, DE 2004
Assegura à mulher, na condição de
chefe de família, o direito de aquisição de
terras públicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É assegurado á mulher, na condição de
chefe de família, o direito de aquisição de terras públicas oriundas de processo desapropriatório ou de
ações discriminatórias.
Parágrafo único Fica assegurada a participação
igualitária da mulher na composição das comissões
agrárias responsáveis pela instrução e encaminhamento dos pedidos de aquisição e desapropriação de
terras, pelo processo de seleção dos beneﬁciários e
pelo acompanhamento e avaliação da implementação
dos Planos Regionais de Reforma Agrária.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Na Legislatura Passada foi apresentado um Projeto de Lei nº 336, E 1995 pela ex-Deputada Fátima
Pelaes, que pela importância do conteúdo e por tratarse de assunto muito atual, decidimos reapresentá-lo a
esta Casa, para ulterior apreciação.
Atendendo a preceito constitucionais (art. 189,
parágrafo único), a proposta assegura à mulher, na
condição de chefe de família, o direito de aquisição
de terras nos programas de reforma agrária e garante
a sua participação na comissões agrarias responsáveis pela instrução e encaminhamento dos pedidos de
aquisição e desapropriação.
Se examinarmos a composição da população
economicamente ativa (PEA), veriﬁcamos que a participação da mulher tem crescido signiﬁcativamente
em 1940, a economia nacional empregada 9,5 milhões
de pessoas, desse total, 15,3% eram mulheres. Em
1960, este percentual já era de 17,9% elevando-se
para 27,4% em 1980 e 32,3% em 1982.
Dados do IBGE revelam um aumento substancial
da participação feminina no total da PEA. Se examinarmos as taxas medidas geométricas do PEA, veriﬁcamos que a participação feminina cresceu 4,22% no
período e 6,92% no decênio 1970/80.
Durante muito tempo à mulher no meio rural coube tão-somente, o exercício do trabalho doméstico, o
trabalho, não pago. Hoje, a situação começa a ser invertida. A introdução maciça de mulheres no processo
produtivo está levando, inclusive, a nova formulação
do conceito de organização familiar, a novos padrões
ocupacionais.
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Amplo programa de reestruturação fundiária tem
um signiﬁcado muito importante no desenvolvimento
nacional, não podendo, ser uma tarefa exclusiva do
aparelho de estado. É imprescindível a participação
direta dos beneﬁciários do processo e, em especial da
mulher trabalhadora. A garantia de sua participação na
formulação da política, na implementação, acompanhamento e avaliação dos planos e programas e condição
necessária para o êxito do empreendimento.
A participação nesses programas de reforma agrária não tem outro objetivo senão permitir o exercício da
cidadania pela mulher trabalhadora no meio rural. Ela
que já participa efetivamente do processo produtivo,
requer espaço para, também, participar das decisões
que envolvem o seu destino.
Sala das Sessões, em 16 de março de 2004.
– Deputada Laura Carneiro.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, e de Agricultura e Reforma
Agrária.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 88, DE 2006
(Nº 5.136/2005, na Casa de origem)
Acrescenta parágrafo único ao art. 79
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 79 da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 79. ................................................
Parágrafo único. É vedada a propaganda comercial, sob qualquer forma, em livros
didáticos.”(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 5.136, DE 2005
Acrescenta parágrafo único ao art. 79
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 79 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 ﬁca acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 79. ................................................
Parágrafo único. É vedada a propaganda comercial, sob qualquer forma, em livros
didáticos”.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
A presença de propaganda nos livros didáticos,
especialmente, os utilizados pelos estudantes do ensino médio, provoca preocupação e exige atenção
imediata dos responsáveis pelas publicações oﬁciais
e não oﬁciais. Há propaganda de inúmeros produtos,
desde refrigerantes e marcas de café, passando por
desinfetantes e remédios.
Em países como a Alemanha, os Estados Unidos e a França o uso de merchandising está proibido
nos livros didáticos, não sendo permitida a mistura de
conhecimento com publicidade.
Aqui o merchandising é usado sob a alegação
de aproximar o conteúdo ensinado do cotidiano dos
alunos. Entretanto, os recursos gráﬁcos permitem tornar
suﬁcientemente atraente qualquer publicação.
Como o Ministério de Educação é responsável
pelos livros que distribui, solicitamos a inclusão do critério de proibição de qualquer propaganda comercial
nos livros didáticos. A presente iniciativa, incluindo no
Estatuto da Criança e do Adolescente a mesma proibição tem o objetivo de atingir todas as publicações
em território nacional.
Proposição com igual teor, de autoria do exDeputado Padre Roque (PT – PR), já tramitou por
esta Casa, onde foi aprovada por unanimidade pela
então Comissão de Educação, Cultura e Desporto. A
tramitação também foi iniciada na Comissão de Constituição, Justiça e de Redação, onde recebeu parecer
favorável, que não chegou a ser deliberado no Plenário
daquele Colegiado.
Ante o exposto, esperamos contar com o apoio
dos nobres Pares.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2005. – Deputada Selma Schons.
....................................................................................
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao
público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações,
fotograﬁas, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas
alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família.
....................................................................................
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 89, DE 2006
(Nº 5.630/2005, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Revoga o Decreto-Lei nº 7.270, de 25
de janeiro de 1945, e o Decreto-Lei nº 7.776,
de 25 de julho de 1945.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam revogados o Decreto-Lei nº 7.270,
de 25 de janeiro de 1945, e o Decreto-Lei nº 7.776, de
25 de julho de 1945.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 5.630, DE 2005
Revoga o Decreto-Lei nº 7.270, de 25
de janeiro de 1945, e o Decreto-Lei nº 7.776,
de 25 de julho de 1945.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam revogados o Decreto-Lei nº 7.270,
de 25 de janeiro de 1945, e o Decreto-Lei nº 7.776, de
25 de julho de 1945.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
MENSAGEM Nº 431, DE 2005
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto
do projeto de lei que “Revoga o Decreto-Lei nº 7.270,
de 25 de janeiro de 1945, e o Decreto-Lei nº 7.776, de
25 de julho de 1945”.
Brasília, 7 de julho de 2005.
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tação dos Incapazes das Forças Armadas e dá outras
providências; e o Decreto-Lei nº 7.776, de 25 de julho
de 1945, que dispõe sobre a organização da Comissão
de Readaptação dos Incapazes das Forças Armadas
e dá outras providências.
A Comissão de Readaptação dos Incapazes das
Forças Armadas foi extinta pelo Decreto nº 76.487, de
22 de outubro de 1975, tornando-se desnecessário o
Decreto-Lei nº 7.776, de 1945. Atualmente, as atividades da Comissão são exercidas pela Junta Superior de
Saúde de cada Força, com regulamentos próprios.
Quanto ao Decreto-Lei nº 7.270, de 1945, com
o decorrer dos anos tornou-se obsoleto e inadequado
diante da organização vigente, haja vista que essa matéria passou a ser regulamentada no atual Estatuto dos
Militares, a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro 1980.
Diante do exposto, o Decreto-Lei nº 7.270, de
1945, e o Decreto-Lei nº 7.776, de 1945, são desnecessários, sendo conveniente revogá-los.
São essas, Senhor Presidente, as razões que
me levam a propor a Vossa Excelência a edição do
anexo projeto de lei.
Respeitosamente, – José Alencar Gomes da
Silva, Ministro de Estado da Defesa.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
DECRETO-LEI Nº 7.270, DE 25
DE JANEIRO DE 1945

Brasília, 23 de maio de 2005

Regula os casos de invalidez e de incapacidade física, para o serviço militar,
dos oﬁciais da reserva de 2ª Classe, praças, taifeiros da Aeronáutica, grumetes e
soldados, quando convocados, em estágio ou incorporados às Forças Armadas
ativas; cria a Comissão de Readaptação
dos Incapazes das Forças Armadas, e dá
outras providências.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú-

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

EM Nº 245/MD

blica,
Submeto à superior deliberação de Vossa Excelência o anexo projeto de lei, que revoga o Decreto-Lei nº 7.270, de 25 de janeiro de 1945, que regula
os casos de invalidez e de incapacidade física, para
o serviço militar, dos oﬁciais da reserva de 2ª classe,
praças, taifeiros da Aeronáutica, grumetes e soldados,
quando convocados em estágio ou incorporados às
Forças Armadas ativas, cria a Comissão de Readap-

DECRETO-LEI Nº 7.776, DE 25 DE JULHO DE 1945
Dispõe sobre a organização da Comissão de Readaptação dos Incapazes das Forças Armadas e dá outras providências.
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 90, DE 2006
(Nº 6.248/2005, na Casa de origem)
Acrescenta § 3º-C ao art. 30 da Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta § 3º-C ao art. 30 da Lei
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para obrigar os
cartórios de registros públicos a aﬁxarem, em locais de
fácil leitura e acesso ao público, quadros contendo os
valores atualizados das custas e emolumentos.
Art. 2º O art. 30 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a viger acrescido do seguinte
§ 3º-C:
“Art. 30. ................................................
..............................................................
§ 3º-C. Ou cartórios de registros públicos
deverão aﬁxar, em local de grande visibilidade,
que permita fácil leitura e acesso ao público,
quadros contendo tabelas atualizadas das
custas e emolumentos, além de informações
claras sobre a gratuidade prevista no caput
deste artigo.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 6.248, DE 2005
Acrescenta novo parágrafo ao art. 30
da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
que “Dispõe sobre os registros públicos e
dá outras providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 30 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a viger acrescido do seguinte
§ 3º-C:
“Art.30. .................................................
§ 3º-C. Os cartórios de registros públicos
deverão aﬁxar em local de grande visibilidade,
que permita fácil leitura e acesso ao público,
quadros contendo tabelas atualizadas das
custas e emolumentos, além de informações
claras sobre a gratuidade prevista no caput
deste artigo, sob pena de incorrer nas sanções
previstas nos arts. 32, 33 e 39, VI, da Lei nº
8.935, de 18 de novembro de 1994.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
Desde a edição da Lei nº 9.534, em 10 de dezembro de 1997, os cartórios de registro público estão proibidos de cobrar taxas ou emolumentos pela
emissão de registro civil de nascimento e por assento
de óbito, bem como a primeira certidão respectiva, de
pessoas reconhecidamente pobres.
Assim, por aquela determinação legal expressa,
as pessoas cujo estado de pobreza seja comprovado
– por declaração do próprio interessado (ou a rogo, no
caso de analfabetos) – estarão isentas do pagamento de emolumentos pela primeira e demais certidões
extraídas por cartório de registro civil.
Ocorre que muitos cartórios em vários Municípios do País vêm descumprindo inexplicavelmente a
determinação legal, causando sérios prejuízos à cidadania dessas pessoas carentes, que são o objeto da
norma editada em 1997. Tal comportamento, além de
ﬂagrantemente ilegal e abusivo, fere completamente
os princípios que norteiam a delegação de uma função originariamente do Poder Público, qual seja a dos
notários que dirigem os cartórios.
Diante desse inaceitável desrespeito com a legislação vigente, cabe-nos como legisladores estabelecer uma punição, também em lei, para inibir essa má
conduta de alguns notários.
Neste sentido, estamos propondo a obrigatoriedade dos cartórios de registros públicos aﬁxarem
quadros com tabelas de emolumentos em local de
grande visibilidade, que permitam a fácil leitura pelos
usuários dos serviços, inclusive no que tange à informação da gratuidade de fornecimento das certidões
para pessoas pobres.
O projeto estabelece ainda punições, constantes
dos arts. 32, 33 e 39, inciso VI, que vão desde a repreensão e suspensão do oﬁcial de registro e do notário
à perda da delegação de seus cargos.
Nossa intenção é a de coibir os abusos cometidos por alguns notários e oferecer uma maior proteção
aos interesses do cidadão brasileiro que é pobre e não
tem condições de pagar qualquer taxa para obter seu
direito constitucional à cidadania.
Assim, contamos com o apoio de nossos ilustres
Pares, para a rápida aprovação desta proposição, que
pretende aprimorar a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 2005.
– Deputada Sandra Rosado.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973.
Dispõe sobre os registros públicos, e
dá outras providências.
....................................................................................
Art. 30. Não serão cobrados emolumentos pelo
registro civil de nascimento e pelo assento de óbito,
bem como pela primeira certidão respectiva. (Redação
dada pela Lei nº 9.534, de 1997)
§ 1º Os reconhecidamente pobres estão isentos
de pagamento de emolumentos pelas demais certidões
extraídas pelo cartório de registro civil. (Redação dada
pela Lei nº 9.534, de 1997)
§ 2º O estado de pobreza será comprovado por
declaração do próprio interessado ou a rogo, tratandose de analfabeto, neste caso, acompanhada da assinatura de duas testemunhas. (Redação dada pela Lei
nº 9.534, de 1997)
§ 3º A falsidade da declaração ensejará a responsabilidade civil e criminal do interessado. (Incluído
pela Lei nº 9.534, de 1997)
§ 3º-A Comprovado o descumprimento, pelos
oﬁciais de Cartórios de Registro Civil, do disposto
no caput deste artigo, aplicar-se-ão as penalidades
previstas nos arts. 32 e 33 da Lei nº 8.935, de 18 de
novembro de 1994. (Incluído pela Lei nº 9.812, de
1999)
§ 3º-B. Esgotadas as penalidades a que se refere o parágrafo anterior e veriﬁcando-se novo descumprimento, aplicar-se-á o disposto no art. 39 da Lei nº
8.935, de 18 de novembro de 1994.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Os projetos que acabam de ser lidos vão às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 867, DE 2006
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei do Senado
nº 201, de 2006, de minha autoria, que estabelece o
ﬁm do fator previdenciário para o cálculo do salário-debenefício do Regime Geral de Previdência Social.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do art.
256, §2º, inciso II, alínea b, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 868, DE 2006
Senhor Presidente,
Nos termos do Artigo 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno, requeiro a retirada, em caráter deﬁnitivo,
do Requerimento nº 675, de 2006, de minha autoria,
em que requeiro seja solicitado, ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento
e Gestão, uma relação com a inscrição de ocupantes
de áreas demarcadas como terrenos de marinha, no
Estado do Amapá.
Sala das Sessões, 25 de julho de 2006. – José
Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– A Presidência defere o requerimento, nos termos do
art. 256, § 2º, inciso I do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 869, DE 2006
Requeiro, nos termos do art. 43, I, do Regimento
Interno, licença para tratamento de saúde no período
de 1º a 8 de agosto do corrente ano, conforme atestado médico em anexo.
Brasília, – Senador José Maranhão.
REQUERIMENTO Nº 870, DE 2006
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 43, II, do Regimento Interno, licença para tratar de interesse particular no período de 9 de agosto a 30 de novembro
de 2006.
Brasília, – Senador José Maranhão.
REQUERIMENTO Nº 871, DE 2006
Nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro licença para tratamento de saúde,
conforme laudo médico anexo, no período de 25 a 29
de julho de 2006.
Sala das Sessões, 27 de julho de 2006. – Senador
Gilvam Borges, PMDB/AP.
REQUERIMENTO Nº 872, DE 2006
Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, requeiro licença para me afastar dos trabalhos da

JULHO 2006

Agosto de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Casa, pelo prazo de 118 dias, a ﬁm de tratar de interesses particulares, a partir do dia 30 de julho de 2006.
Sala das Sessões, 28 de julho de 2006. – Senador
Gilvam Borges, PMDB/AP.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Os requerimentos que acabam de ser lidos vão à
publicação.
Sobre a mesa, mensagens do Presidente da República que passo a ler.
São lidas as seguintes:
– Nº 193, de 2006 (nº 587/2006, na origem), de 24
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 25, de 2006 (nº 5.180/2005, na
Casa de origem), que declara o sociólogo Florestan Fernandes patrono da Sociologia brasileira,
sancionado e transformado na Lei nº 11.325, de
24 de julho de 2006;
– Nº 194, de 2006 (nº 588/2006, na origem), de 24
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 32, de 2006 (nº 3.952/2004,
na Casa de origem), que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, sancionado e transformado na Lei
nº 11.326, de 24 de julho de 2006;
– Nº 195, de 2006 (nº 589/2006, na origem), de 24
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 3, de 2006 (nº 4.473/2004, na
Casa de origem), que institui o Dia do Radialista,
sancionado e transformado na Lei nº 11.327, de
24 de julho de 2006;
– Nº 196, de 2006 (nº 590/2006, na origem), de 24
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 14, de 2006 (nº 4.842/2005,
na Casa de origem), que institui o ano de 2006
como o Ano Nacional dos Museus, sancionado
e transformado na Lei nº 11.328, de 24 de julho
de 2006;
– Nº 197, de 2006 (nº 612/2006, na origem), de 24
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 47, de 2006 (nº 6.090/2005, na
Casa de origem), que dispõe sobre a prorrogação de incentivos ﬁscais para aplicação em fundos destinados ao desenvolvimento da indústria
cinematográﬁca, alterando a Medida Provisória
nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, sancionado e transformado na Lei nº 11.329, de 25 de
julho de 2006;
– Nº 198, de 2006 (nº 613/2006, na origem), de 25
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
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Lei da Câmara nº 87, de 2004 (nº 5.918/2001, na
Casa de origem), que dá nova redação ao § 3º
do art. 87, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, sancionado e transformado na Lei nº
11.330, de 25 de julho de 2006;
– Nº 199, de 2006 (nº 614/2006, na origem), de 25
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 89, de 2005 (nº 3.195/2004,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional com relação a processo
seletivo de acesso a cursos superiores de graduação, sancionado e transformado na Lei nº
11.331, de 25 de julho de 2006;
– Nº 200, de 2006 (nº 615/2006, na origem), de 25 do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 137, de 2005 (nº 3.849/2004, na
Casa de origem), que institui o ano de 2006 como
o Ano da Juventude, sancionado e transformado
na Lei nº 11.332, de 25 de julho de 2006;
– Nº 201, de 2006 (nº 618/2006, na origem), de 25
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2004 (nº 6.872/2002,
na Casa de origem), que dá nova redação ao
art. 218 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
alterando os limites de velocidade para ﬁns de
enquadramentos infracionais e de penalidades,
sancionado e transformado na Lei nº 11.334, de
25 de julho de 2006;
– Nº 202, de 2006 (nº 619/2006, na origem), de 25
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 40, de 2006 (nº 5.610/2005,
na Casa de origem), que reorganiza o Plano de
Carreira da Câmara dos Deputados e aplica aos
seus servidores efetivos, no que couber, Gratiﬁcação de Representação instituída pela Resolução
nº 7, de 2002, do Senado Federal convalidada
pela Lei nº 10.863, de 29 de abril de 2004, sancionado e transformado na Lei nº 11.335, de 25
de julho de 2006; e
– Nº 203, de 2006 (nº 620/2006, na origem), de 25
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 82, de 2005 (nº 7.405/2002, na
Casa de origem), que dispõe sobre a criação de
funções comissionadas no Quadro de Pessoal
do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região
e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei nº 11.336, de 25 de julho de 2006.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Será encaminhado à Câmara dos Deputados
um exemplar de autógrafo de cada um dos projetos
sancionados.
Os processados vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– A Presidência recebeu do Ministério da Fazenda o
Aviso nº 29, de 2006 (nº 304/2006, na origem), comunicando, nos termos do art. 42 da Resolução nº 43, de
2001, do Senado Federal, que, nos meses de abril a
junho de 2006, não consta qualquer emissão primária
de títulos públicos de responsabilidade dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
O expediente, juntado ao processado do Aviso
nº 15, de 2006, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para apresentação de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 2005 (nº
1.906/2003, na Casa de origem), que institui o
Dia da Amazônia;
– Projeto de Lei do Senado nº 19 de 2006 – Complementar, de autoria do Senador Marco Maciel, que estabelece requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos beneﬁciários do regime geral de previdência
social, portadores da deﬁciência física conhecida como “Síndrome da Talidomida” e dá outras
providências; e
– Projeto de Lei do Senado nº 145, de 2006 – Complementar, de autoria da Senadora Roseana
Sarney, que dispõe sobre restrições à despedida
arbitrária ou sem justa causa do empregado portador da Síndrome da Imunodeﬁciência Adquirida
(AIDS), do Vírus HCV (Hepatite C) e de doença
grave e contagiosa, e dá outras providências.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
Os Projetos serão incluídos em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Esgotou-se no dia 27 último o prazo previsto no art.
91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 142, de 2004,
de autoria do Senador Ney Suassuna, que permite
que o trabalhador com mais de 45 anos de idade e
desempregado saque seus recursos acumulados no
Fundo de Participação PIS/PASEP.
Tendo sido aprovada em apreciação terminativa
pela Comissão de Assuntos Sociais, a matéria vai à
Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 320, de 2004, de autoria do Senador Paulo Paim, que dá nova redação
ao art. 12 da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, que dispõe sobre a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente;
– Projeto de Lei do Senado nº 6, de 2006, de autoria do Senador Cristovam Buarque, que altera a
redação do inciso II do art. 4º, e do inciso VI do
art. 10, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, para assegurar o acesso de todos os interessados ao ensino médio público; e
– Projeto de Lei do Senado nº 88, de 2006, de autoria do Senador Valdir Raupp, que altera o § 4º
do art. 7º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de
2005, que instituiu o Programa Universidade para
Todos (PROUNI), para dispor sobre a desvinculação dos cursos com desempenho insuﬁciente
no Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES).
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões de Assuntos Econômicos e de Educação,
os Projetos vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECERES NºS 996 A 998, DE 2006,
(Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle)
Sobre o Aviso nº 97, de 2001, do Tribunal de Contas da União, encaminhando
cópia da Decisão nº 337, de 2001-TCU, bem
como Relatório e Voto que a fundamentam,
sobre a representação do Procurador da
República José Guilherme Ferraz da Costa, do Ministério Público de São José dos
Campos – SP, a respeito de autorização
concedida pela DNER à Concessionária
da Rodovia Presidente Dutra S/A – Novadutra, para instalação de nova praça de
pedágio em Jacareí/SP, supostamente em
desacordo com o contrato de concessão
(TC–014.824/2000-8)
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PARECER Nº 996, DE 2006
Relator: Senador Welington Roberto
I – Relatório
I.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Controle
o Aviso nº 2.484-SGS-TCU, de 6 de junho de 2001,
mediante o qual o Tribunal de Contas da União (TCU)
encaminha ao Senado Federal cópia da Decisão nº
337/2001, bem como dos respectivos Relatório e Voto
que a fundamentam, referentes à auditoria realizada
no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
– DNER.
Os documentos ora apreciados foram encaminhados pelo TCU ao Senado Federal para conhecimento,
seguindo o procedimento que vem sendo ultimamente
adotado por aquela instituição de enviar cópia de todos
os seus julgamentos a esta Casa.
A auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de Desestatização – SEFID/TCU teve por objeto
representação da lavra do Procurador da República
José Guilherme Ferraz da Costa, integrante do Ministério Público Federal – Procuradoria da República em
São José dos Campos – SP, em virtude da autorização, supostamente em desacordo com o contrato de
concessão, concedida pelo Departamento de Estradas
de Rodagem – DNER, à Concessionária da Rodovia
Presidente Dutra S/A – Novadutra, para instalação de
nova praça de pedágio no Município de Jacareí/SP.
Em consonância com o Procurador da República, autor da representação, expressivo segmento da
população de Jacareí – SP seria contrário à instalação da nova praça, já tendo sido instaurado inquérito
civil público para a apuração do fato. Além disso, observa o Ministério Público que o TCU já se manifestou de forma negativa à instalação de novas praças
de pedágio, em caso semelhante, conforme Decisão
nº 228/99 – Plenário.
A Decisão em análise foi recebida neste Senado
Federal, em 12 de junho de 2001, e encaminhada à
Comissão de Fiscalização e Controle, em 13 de junho
de 2001, sob o Aviso nº 97 de 2001.
I.2 – Análise da Matéria
A questão submetida ao Tribunal de Contas da
União pelo Ministério Público Federal diz respeito à legalidade de instauração de mais uma praça de pedágio
na Rodovia Presidente Dutra, no Município de Jacareí/
SP, como desdobramento da praça de Parateí/SP
Essa ação teria por objetivos:
a) diminuir o valor real da tarifa cobrada
do usuário da rodovia em R$0,30, fazendo
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com que a soma do valor a ser pago nas duas
praças seja inferior à tarifa cobrada apenas na
praça de Parateí/SP (atualmente o pedágio
está em R$4,20 e, quando a praça de Jacareí
entrar em operação, o valor somado das duas
praças será reduzido para R$3,90); e
b) reduzir a consistente fuga de tráfego
para vias alternativas.
A representação do Ministério Público questiona a
legalidade das ações envolvendo os desmembramentos de praças e a possibilidade da criação de novos
pontos de pedágio, uma vez que nas regras para a
apresentação das propostas de licitação havia previsão de somente 4 (quatro) praças.
Cabe esclarecer que a iniciativa de criação da
nova praça de pedágio em Jacareí, prevista para estar operando no ﬁnal do 2º trimestre de 2001, partiu
do Ministério dos Transportes e do DNER. O objetivo
principal é prosseguir com política adotada pelo Ministério de procurar avaliar formas de redução das tarifas
de pedágio e conseqüente diminuição da inﬂuência
desse nos custos dos fretes, reivindicação dos caminhoneiros autônomos.
A Decisão do TCU baseou-se no exame jurídico
da proposta, que se ocupou da conformidade da alteração com as normas legais e contratuais vigentes, e
dos aspectos econômicos e de interesse da coletividade. Nesse sentido, procurou-se veriﬁcar, no julgamento do processo, se a modiﬁcação trouxe, para o
grupo interessado, ganhos ou prejuízos, em vista do
interesse público e da preservação do equilíbrio ﬁnanceiro originalmente estabelecido no contrato.
O art. 65 da Lei nº 8.666/93 admite, sob especíﬁcas condições, a modiﬁcação de contratos, tanto por
acordo das partes quanto unilateralmente pela Administração Pública. Somada a essa regra, o item 5, alínea
a, do contrato de concessão prevê a prerrogativa de o
DNER “alterá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às ﬁnalidades de interesse público”. No entanto, o
item 6 estabelece que as cláusulas econômico-ﬁnanceiras do contrato de concessão não poderão ser alteradas, sem prévia concordância da concessionária.
A Lei de Concessões – Lei nº 8.987/95, por seu lado,
estipula serem cláusulas essenciais as relativas “aos
direitos, garantias e obrigações do poder concedente e
da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do
serviço e conseqüente modernização, aperfeiçoamento
e ampliação dos equipamentos e das instalações”.
Como a alteração teria sido proposta pela concessionária, em atendimento a solicitação do DNER, no
sentido de encontrar alternativas para reduzir o valor do
pedágio na rodovia, veriﬁca-se, implicitamente, o seu
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interesse e conformidade com as alterações propostas,
cumprindo as exigências da legislação supracitada.
Nesse sentido, a Decisão do TCU considerou legal a implantação da nova praça de pedágio em Jacareí/SP, nos termos das Leis nos 8.987/95 e 8.666/93 e
do contrato de concessão. Da mesma forma, considerou legal a criação de cabines de bloqueio conjugada
com a nova praça de pedágio, uma vez que o objetivo principal da operação é agregar, como pagantes,
os usuários que efetivamente utilizaram a rodovia e,
anteriormente, não eram tarifados, podendo, assim,
diminuir o preço para os demais.
Deve-se observar, no entanto, a necessidade de
manter inalteradas as cláusulas econômico-ﬁnanceiras
do contrato, isto é, a concessionária não deve obter
ganhos injustiﬁcados com essa operação. Nesse sentido, o TCU considerou as informações prestadas pelo
DNER e pela Novadutra insuﬁcientes para certiﬁcar,
com absoluta precisão, que o benefício oferecido aos
usuários, na forma de redução do pedágio e de obras,
foi calculado na justa e exata medida, para manter inalterado o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro do contrato.
Ademais, o TCU considerou precárias as informações constantes das revisões do contrato e superﬁciais as análises empreendidas pela ﬁrma contratada
pelo DNER. Além disso, veriﬁcou que nem mesmo o
DNER tem ciência dos exatos termos em que foi pactuada a revisão.
Em face dessas limitações, o TCU julgou necessário, para embasar uma decisão deﬁnitiva, efetuar
exames adicionais, no sentido de certiﬁcar-se da correção dos valores utilizados nos ﬂuxos de caixa que
fundamentam as revisões do contrato de concessão,
dos parâmetros utilizados para estimar o tráfego nessa nova praça de pedágio, bem como dos custos das
obras associadas às alterações.
Assim, determinou à unidade técnica que promova inspeção, a ﬁm de veriﬁcar se o benefício oferecido aos usuários, na forma de redução do pedágio,
em razão da instalação da nova praça em Jacareí/SP,
foi calculado na justa medida para manter inalterado
o equilíbrio ﬁnanceiro do contrato, sem proporcionar
ganhos injustiﬁcados à concessionária, bem como
veriﬁcar se as adequações e revisões efetuadas no
contrato, desde o seu início, preservaram o equilíbrio
ﬁnanceiro original e a modicidade das tarifas.
Em relação ao DNER, diante da precariedade
das informações prestadas e do controle sobre os
contratos de concessão, o TCU decidiu determinar ao
órgão que:
a) celebre termo aditivo ao contrato de
concessão, deﬁnindo os exatos temos do ajuste
com a Novadutra para o cálculo e a destinação
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das receitas apuradas nas praças de pedágio
de Parateí Norte e de Jacareí;
b) formalize todos os procedimentos de
aprovação de novos investimentos e seus respectivos valores efetivos, bem como as alterações no Programa de Exploração da Rodovia
– PER, documentando as decisões com pareceres técnicos fundamentados e com outros
necessários, os quais deverão ser juntados aos
autos dos respectivos processos de acompanhamento da concessão;
c) aprimore e agilize os procedimentos
de documentação dos processos de acompanhamento das concessões, principalmente em
razão de que os trabalhos mais complexos são
elaborados por consultores contratados;
d) em outros casos de alterações contratuais de concessões, proponha ao TCU o
exame dessas alterações, sempre que houver
solicitação por parte da concessionária, não
servindo a decisão presente como parâmetro
para casos análogos.
II – Voto do Relator
Diante do exposto, opinamos, preliminarmente,
pelo encaminhamento de oﬁcio ao Tribunal de Contas da
União solicitando informações sobre o cumprimento das
deliberações adotadas, em face das pendências observadas, com respeito ao Processo nº TC-0l4.824/2000-8,
que diz respeito aos levantamentos realizados no contrato de concessão ﬁrmado entre o Departamento Nacional
de Estradas e Rodagem – DNER e a Concessionária
da Rodovia Presidente Dutra S/A – Novadutra.
Sala da Comissão, 27 de novembro de 2002.
– Amir Lando, Presidente – Wellington Roberto,
Relator – Heloísa Helena – Jefferson Peres – Chico Sartori – Roberto Saturnino – Moreira Mendes
– Valmir Amaral – Bello Parga – Eduardo Suplicy
– Ney Suassuna.
Oﬁcio nº 47/02 – CFC
Brasília, 12 de dezembro de 2002
Exmo. Sr.
Ministro Humberto Souto
Presidente do Tribunal de Contas da União
Nesta
Senhor Presidente,
Em razão da decisão da Comissão de Fiscalização e Controle, expressa no relatório apresentado pelo
Senador Wellington Roberto, vimos, por meio deste,
solicitar informações sobre o resultado das determinações estabelecidas na Decisão nº 337/2001 – TCU
– Plenário, que em face das pendências observadas
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no processo TC-014.824/2000-8, determinou à Secretaria de Fiscalização de Desestatização – SEFID,
providências para a realização de inspeção no contrato
de concessão ﬁrmado entre o Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem – DNER e a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A – Novadutra, a
ﬁm de certiﬁcar-se de que as alterações propostas no
contrato foram calculadas na justa medida para manter
inalterado o equilíbrio ﬁnanceiro original do contrato e
a modicidade das tarifas.
Segue, em anexo, cópia do referido Parecer.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
– Senador Amir Lando, Presidente da Comissão de
Fiscalização e Controle.
OF. SF Nº 105 /2003
Brasília, 24 de fevereiro de 2003
Excelentíssimo Sr.
Ministro Valmir Campelo
Presidente do Tribunal de Contas da União
Setor de Administração Federal Sul, quadra 04, lote 01
70 042 – 900 Brasília – DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência cópia do parecer
da Comissão de Fiscalização e Controle sobre o Aviso
nº 97, de 2001 (nº 2.484/2001, nessa Casa), solicitando informações sobre o cumprimento das deliberações
referentes à Decisão nº 337/2001 desse Tribunal (TC
– 014.824/2000-8).
Atenciosamente, – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Aviso nº 212 GP/TCU
Brasília, 26 de fevereiro de 2003
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Em atenção ao expediente OF. SF Nº 105/2003
de 24-2-2003, dessa procedência, informo a Vossa Excelência que, em cumprimento a Decisão nº 337/2001
– TCU – Plenário, a Secretaria de Fiscalização de Desestatização – SEFID, deste Tribunal, realizou inspeção no contrato de concessão ﬁrmado entre o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER,
e a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A
– NOVADUTRA – “a ﬁm de certiﬁcar que o benefício
oferecido aos usuários, na forma de redução do pedágio, em razão da instalação de nova praça em Jacareí/
SP, foi calculado na justa medida para manter inaltera-
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do o equilíbrio ﬁnanceiro do contrato, sem proporcionar ganhos injustiﬁcados à concessionária, bem como
veriﬁcar se as adequações e revisões efetuadas no
contrato, desde o seu início, preservaram o equilíbrio
ﬁnanceiro original e a modicidade das tarifas”.
O resultado do trabalho de ﬁscalização foi apreciado pelo plenário deste Tribunal em sessão de 4-122002, tendo sido exarada a Decisão nº 1.648/2002-TCUPlenário, cuja cópia envio em anexo, acompanhada do
relatório e voto que a fundamentaram.
Ressalto, ainda, que informações relacionadas à
referida Decisão foram encaminhadas ao então Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, Senador Amir Lando, mediante Aviso nº
21-GP/TCU, de 8 de janeiro de 2003, cópia anexa, em
atendimento ao Ofício nº 47/02-CFC, de 12-12-2002.
Respeitosamente, – Valmir Campelo, Presidente.
DECISÃO Nº 1.648 /2002 – TCL – PLENÁRIO
1. Processo TC-014.824/2000-8 (com 54 anexos),
Apenso: TC-0l9.343/1996-5 (com 6 anexos)
2. Classe de Assunto: V – Inspeção.
3. Interessado: Ministério Público Federal – Procuradoria da República em São José dos Campos/SP.
4. Entidades: Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT e Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. – NOVADUTRA.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: não
atuou.
7. Unidade técnica: SEFID.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 1º, inciso
II, da Lei nº 8.443/92, Decide:
8.1. considerar corretos os valores utilizados nos ﬂuxos de caixa que embasaram as
primeiras seis revisões e seis adequações do
contrato de concessão ﬁrmado com a Novadutra, à exceção da adequação 2, que autorizou
o deslocamento da praça de Parateí Norte, e
da adequação 5, que autorizou o desmembramento da praça de Parateí/Jacareí, relativamente à ausência de previsão do incremento
do tráfego no local original da praça de Parateí
ocasionado por essas alterações na conﬁguração original;
8.2. com fundamento no art. 71, inciso IX,
da Constituição Federal/l988, ﬁxar o prazo de
180 (cento e oitenta) dias para que a ANTT:
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8.2.1. elabore norma reguladora da forma de cálculo e de agregação ao ﬂuxo de
caixa do adicional de tráfego gerado nas praças originais, em decorrência da mudança na
conﬁguração original, com o desmembramento, criação de novas praças ou instalação de
cabines de bloqueio, de forma que garanta o
repasse integral ao usuário do benefício, na
forma de redução de tarifa, ressalvadas as
despesas vinculadas à modiﬁcação que se
implementa;
8.2.2. com base na norma elaborada em
cumprimento ao subitem anterior, promova a
revisão, no contrato de concessão ﬁrmado com
a Novadutra, a ﬁm de que seja incorporado ao
ﬂuxo de caixa o adicional de tráfego gerado na
praça original de Parateí, em razão do deslocamento da praça de Parateí Norte, autorizado na adequação 2, e do desmembramento
que originou a praça de Jacareí, autorizado
na adequação 5;
8.3. determinar à ANTI que adote mecanismos apropriados para:
8.3.1. monitorar o tráfego real pedagiado na rodovia, especialmente nas praças de
Parateí e Jacareí;
8.3.2. analisar os impactos de qualquer
revisão ou adequação contratual no ﬂuxo de
caixa das rodovias federais concedidas, visando à manutenção do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro original;
8.3.3. acompanhar e ﬁscalizar os investimentos alocados no ﬂuxo de caixa da concessão, especialmente no que se refere a
quantitativos de obras e serviços previstos
no PER;
8.3.4. acompanhar a implementação do
termo de compromisso ﬁrmado entre a Concessionária Novadutra e a Prefeitura de Jacareí, de forma que não haja alocação no ﬂuxo
de caixa da concessão de investimentos não
previstos no PER ou que não se traduzam em
benefícios diretos para o usuário da rodovia;
8.4. determinar à Seﬁd o acompanhamento das providências a serem adotadas
pela ANTT;
8.5. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que
a fundamentam, ao Ministério Público Federal

JULHO 2006

Agosto de 2006

– Procuradoria da República em São José dos
Campos, ao Presidente da Câmara Municipal
de Jacareí, ao Prefeito de Jacareí, Sr. Marco
Aurélio de Souza, à Deputada Federal Ângela Guadagnin, ao Deputado Federal Valdemar
Costa Neto e à Concessionária da Rodovia
Presidente Dutra S.A. – NOVADUTRA.
9. Ata nº 46/2602 – Plenário
10. Data da Sessão: 4-12-2002 – Ordinária
11. Especiﬁcação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Valmir Campelo
(Vice-Presidente, no exercício da Previdência)
Marcos Vinícios Vilaça, Iram Saraiva, Adylson
Motta, Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Guilherme Palmeira. Ubiratan Aguiar e Benjamin Zymler.
11.2. Auditores presentes: Lincoln Magalhães da Rocha, Augusto Sherman Cavalcanti
e Marcos Bemquerer Costa.
Valmir Campelo, Vice-Presidente,no exercício da
Presidência. – Walton Alencar, Ministro -Relator.
Aviso nº 21 – GP/TCU
Brasília, 8 de janeiro de 2003
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 47/2002-CFC, de 1212-2002, informo a Vossa Excelência que, em cumprimento à Decisão nº 337/2001-TCU – Plenário, a
Secretaria de Fiscalização de Desestatização – SEFID, deste Tribunal, realizou inspeção no contrato de
concessão ﬁrmado entre o Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem – DNER e a Concessionária da
Rodovia Presidente Dutra S/A – Novadutra “a ﬁm de
certiﬁcar que o benefício oferecido aos usuários, na
forma de redução do pedágio, em razão da instalação
de nova praça em Jacareí/SP, foi calculado na justa
medida para manter inalterado o equilíbrio ﬁnanceiro
do contrato, sem proporcionar ganhos injustiﬁcados á
concessionária, bem como veriﬁcar se as adequações
e revisões efetuadas no contrato, desde o seu início,
preservaram o equilíbrio ﬁnanceiro original e a modicidade das tarifas”.
O resultado do trabalho de ﬁscalização foi apreciado pelo plenário deste Tribunal em sessão de 4-122002, tendo sido exarada a Decisão nº 1648/2002-TCU
– Plenário, cuja cópia envio em anexo, acompanhada
do relatório e voto que a fundamentaram.
Atenciosamente, – Valmir Campelo, Presidente.
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PARECER Nº 997, DE 2006
Relator: Senador Amir Lando
Relator ad hoc: Senador Valdir Raupp
O Aviso (AVS) nº 97, de 2001, contém duas Decisões exaradas pelo TCU, de nº 337, de 2001 (nº 2484SGS-TCU, de 6 de junho de 2001, na origem), ambos
acompanhadas dos seus respectivos voto e relatório
que as fundamentam e referem-se à “representação
da lavra do Procurador da República José Guilherme
Ferraz da Costa, integrante do Ministério Público Federal – Procuradoria da República em São José dos
Campos – SP, em virtude da autorização, concedida
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
(DNER), à Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A – Novadutra, para instalação de nova praça de
pedágio, no município de Jacareí/SP, supostamente
em desacordo com o contrato de concessão (TC – Nº
014.824/2000-8)”.
A Decisão nº 337, de 200l, já foi analisada na antiga Comissão de Fiscalização e Controle (CFC), que
precedeu esta CMA. Em 27 de novembro de 2002, a
CFC aprovou Relatório do Senador Wellington Roberto, que concluía pelo encaminhamento de ofício ao
TCU solicitando informações sobre o cumprimento
das deliberações contidas na decisão analisada. Em
cumprimento ao encaminhamento adotado na CFC, a
Presidência do Senado Federal encaminhou o Ofício
nº 105, de 2003, dirigido ao Presidente do TCU.
Em atendimento ao ofício do Senado Federal, a
Presidência do TCU respondeu com o Aviso nº 212GP-TCU (na origem), que encaminhou a Decisão nº
1648, de 2002, que trata dos desdobramentos do processo que ora analisamos.
Resumidamente, a decisão citada assim deliberou:
a) considerou corretos os valores utilizados nos ﬂuxos de caixa que embasaram as
primeiras seis revisões e seis adequações do
contrato de concessão ﬁrmado com a Novadutra, à exceção da adequação 2, que autorizou
o deslocamento da praça de Parateí Norte, e
da adequação 5, que autorizou o desmembramento da praça de Parateí/Jacareí, relativamente à ausência de previsão do incremento
do tráfego no local original da praça de Parateí
ocasionado por essas alterações na conﬁguração original;
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b) determinou que a Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT):
b.1) elaborasse norma reguladora da
forma de cálculo e de agregação ao ﬂuxo de
caixa do adicional de tráfego gerado nas praças originais, em decorrência da mudança
na conﬁguração original, com o desmembramento, criação de novas praças ou instalação
de cabines de bloqueio, de forma a garantir
repasse integral ao usuário do beneﬁcio, na
forma de redução de tarifa, ressalvadas as
despesas vinculadas à modiﬁcação que se
implementava;
b.2) com base na norma elaborada em
cumprimento ao subitem anterior, promovesse
a revisão, no contrato de concessão ﬁrmado
com a Novadutra, a ﬁm de que fosse incorporado ao ﬂuxo de caixa o adicional de tráfego
gerado na praça original de Parateí, em razão
do deslocamento da praça de Parateí Norte,
autorizado na adequação 2, e do desmembramento que originou a praça de Jacareí,
autorizado na adequação 5;
b.3) monitorasse o tráfego real pedagiado na rodovia, especialmente nas praças de
Parateí e Jacareí;
b.4) analisasse os impactos de qualquer
revisão ou adequação contratual no ﬂuxo de
caixa das rodovias federais concedidas, visando à manutenção do equilíbrio econômico-ﬁnanceiro original;
b.5) acompanhasse e ﬁscalizasse os
investimentos alocados no ﬂuxo de caixa da
concessão;
b.6) acompanhasse a implementação do
termo de compromisso ﬁrmado entre a Concessionária Novadutra e a Prefeitura de Jacareí, de forma a que não houvesse alocação no
ﬂuxo de caixa da concessão de investimentos
não previstos no plano original ou que não se
traduzissem em benefícios diretos para o usuário da rodovia;
Em face do exposto e tendo em vista tratar-se de
matéria do âmbito das competências do TCU, manifestamo-nos para que a CMA dela tome conhecimento e envie ofício ao Presidente do TCU para que esta
Comissão seja informada quanto ao cumprimento das
deliberações contidas na Decisão nº 1.648, de 2002.
Sala da Comissão, 4 de outubro de 2005.
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Oﬁcio nº 123/2005-CMA
Brasília, 4 de outubro de 2005
Excelentíssimo Senhor
Ministro Adylson Motta
DD. Presidente do Tribunal de Contas da União
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão, em reunião realizada nesta data, aprovou o Parecer ao Aviso nº 97/2001, proveniente dessa Corte de
Contas, que “encaminha ao Senado Federal cópia da
Decisão nº 337, de 2001, TCU (Plenário), bem como
dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam,
sobre a representação da lavra do Procurador da República José Guilherme Ferraz da Costa, integrante
do Ministério Público Federal – Procuradoria da República em São José dos Campos – SP, em virtude da
autorização, concedida pelo Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem – DNER, à Concessionária
da Rodovia Presidente Dutra S/A – Novadutra, para
instalação de nova praça de pedágio, no município de
Jacareí/SP, supostamente em desacordo com o contrato de concessão (TC – 014.824/2000-8)”.
Desta forma, encaminho a Vossa Excelência cópia da matéria para as providências cabíveis.
Reitero, nesta oportunidade, meus protestos do
mais alto apreço e distinta consideração.
Senador Leomar Quintanilha, Presidente da
CMA.
Aviso nº 6818-GP/TCU
Brasília,17 de outubro de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Senador Leomar Quintanilha
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado
Federal.
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Oﬁcio nº 123/2005-CMA, de 4-10-2005,
mediante o qual Vossa Excelência comunica que essa
Comissão aprovou o “Parecer ao Aviso nº 97/2001”,
relativo às Decisões nº 337/2001 e no 1.648/2002, proferidas pelo TCU no processo TC-014.824/2000-8, e
encaminha cópia do referido documento.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
mencionado expediente – autuado neste Tribunal como
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processo de nº TC-017.983/2005-9 – foi remetido ao Relator, Senhor Ministro Augusto Sherman Cavalcanti.
Atenciosamente, – Adylson Motta, Presidente.
Aviso nº 2.257-SGS-TCU-Plenário
Brasília-DF, 30 de novembro de 2005
A Sua Excelência, o Senhor
Senador Leomar Quintanilha
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado
Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal, Anexo II, Ala
Nilo Coelho, Sala 4B
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Parecer s/nº/2005 proferido sobre o Aviso nº 97/2001-SE aprovado pela
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal,
encaminhado a este Tribunal pelo Oficio nº 123 de
4-10-2005, cópia do Acórdão proferido nos autos
do processo nº TC 017.983/2005-9, examinado
pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária de
30-11-2005, bem como do Relatório e do voto que
fundamentaram aquela deliberação.
Atenciosamente, – Adylson Motta, Presidente.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
ACÓRDÃO Nº 2.078/2005 – TCU – Plenário
1. Processo TC-0l7.983/2005-9
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Solicitação do Congresso Nacional.
3. Interessado: Senador Leomar Quintanilha,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do
Senado Federal.
4. Unidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER (extinto).
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: não
atuou.
7. Unidade técnica: Sefid.
8. Advogado constituído nos autos: não
atuou.
9. Acórdão:
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Solicitação do Congresso Nacional, sob a forma de
Parecer aprovado pela Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
– CMA do Senado Federal, encaminhado por intermédio do ofício 123/2005 – CMA, de 4-10-2005, em
que são requeridas informações acerca do cumprimento das providências determinadas no âmbito
da Decisão 1.648/2002 – TCU – Plenário, proferida no TC-014.824/2000-8, atinente a representação formulada pela Procuradoria da República em
São José dos Campos/SP, acerca da autorização,
concedida pelo extinto Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem – DNER, à Concessionária
da Rodovia Presidente Dutra S/A – Novadutra, para
instalação de nova praça de pedágio, no município
de Jacareí/SP, supostamente em desacordo com o
contrato de concessão,
Acordam os Ministros do Tribunal de Contas
da União, reunidos em sessão do Plenário, em:
9.1. conhecer da presente Solicitação efetivada pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado
Federal, com fulcro nos arts. 1º, inc. II, e 38, inc.
II, da Lei nº 8.443/92 c/c o art. 232 do Regimento
Interno desta Corte de Contas e com os arts. 41 e
45 a 47 da Resolução TCU 136/2000;
9.2. encaminhar cópia deste Acórdão, bem
como do relatório e da proposta que o fundamentam, à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado
Federal, informando-lhe que:
9.2.1. contra a Decisão 1.648/2002 – TCU –
Plenário, prolatada sobre o TC-014.824/2000-8, a
empresa Novadutra – Concessionária da Rodovia
Presidente Dutra S.A. interpôs pedido de reexame,
modalidade de recurso com efeito suspensivo, nos
termos do art. 48 da Lei nº 8.443/92 e do art. 286
do Regimento Interno do TCU;
9.2.2. referida peça recursal já havia sido objeto
de análise e, na sessão de 18-5-2005, o processo
foi submetido ao descortino do Plenário, oportunidade em que, proferido o voto deste Relator e apresentada minuta de acórdão, foi adiada a votação
em decorrência de pedido de vista formulado pelo
eminente Ministro Benjamin Zymler;
9.2.3. encerrada a vista, o Ministro Benjamin
Zymler restituiu o processo ao Gabinete deste Relator;
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9.2.4. durante o período em que o TC014.824/2000-8 esteve sob vista, a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, parte naquele
processo, a ele acostou novos elementos;
9.2.5. considerando a natureza da documentação aportada pela ANTT que poderia modificar o
entendimento sobre a matéria, os autos em questão
foram encaminhados por este Relator à área técnica
deste Tribunal para nova análise, com a urgência
requerida pelo caso, estágio em que se encontra
o processo, atualmente;
9.3. determinar, com fulcro no caput do art. 27
da Resolução TCU 136/2000, o apensamento destes
autos ao TC-014.824/2000-8, com vistas a agilizar
o encaminhamento de informações ao interessado,
quando nova deliberação vier a ser adotada.
10. Ata nº 47/2005 – Plenário
11. Data da Sessão: 30-11-2005 – Ordinária
12. Especificação do quórum:
12.1. Ministros presentes: Adylson Motta (Presidente), Marcos Vinicios Vilaça, Valmir Campelo,
Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar, Benjamin
Zymler e Augusto Nardes.
12.2. Auditores convocados: Lincoln Magalhães da Rocha e Augusto Sherman Cavalcanti
(Relator).
12.3. Auditor presente: Marcos Bemquerer
Costa.
Adylson Motta, Presidente – Augusto Sherman Cavalcanti, Relator
Fui presente: – Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral
GRUPO I – CLASSE II – Plenário
TC-017.983/2005-9
Natureza: Solicitação do Congresso Nacional
Unidade: Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem – DNER (extinto)
Interessado: Senador Leomar Quintanilha,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do
Senado Federal
Advogado constituído nos autos: não atuou.
Sumário: Solicitação de informações
acerca do cumprimento das providências
determinadas por intermédio da Decisão
1.648/2002 – TCU – Plenário, proferida sobre o
TC-014.824/2000-8. Conhecimento. Remessa
de cópia do Acórdão, bem como do Relatório
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e Voto que o fundamentam, à Comissão solicitante, informando-lhe que: contra a Decisão
mencionada, foi interposto pedido de reexame, com efeito suspensivo. A peça recursal já
havia sido analisada pelo Relator e objeto de
proposta de deliberação, sendo o julgamento
suspenso em função de pedido de vista; encerrada a vista, mas tendo em conta novos
elementos aportados pela Agência Nacional
de Transportes Terrestres – ANTT, os autos
foram encaminhados à área técnica do TCU,
para nova análise, com a urgência requerida
pelo caso. Apensamento destes autos ao TC014.824/2000-8, com vistas a agilizar o encaminhamento de informações ao interessado,
quando nova deliberação vier a ser adotada.
Relatório
Tratam os autos de Solicitação do Congresso
Nacional, sob a forma de Parecer aprovado pela
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA do Senado
Federal (fls. 2/5), encaminhado por intermédio do
ofício 123/2005 – CMA, de 4-10-2005 (fl. 1), em
que são requeridas informações acerca do cumprimento das providências determinadas no âmbito
da Decisão 1.648/2002 – TCU – Plenário, proferida
sobre o TC-014.82412000-8, atinente a representação formulada pela Procuradoria da República em
São José dos Campos/SP, acerca da autorização,
concedida pelo extinto Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem – DNER, à Concessionária
da Rodovia Presidente Dutra S/A – Novadutra, para
instalação de nova praça de pedágio, no município
de Jacareí/SP, supostamente em desacordo com o
contrato de concessão.
2. Pelo despacho acostado às fls. 8, encaminhei estes autos à Secretaria de Fiscalização de
Desestatização – SEFID para instrução, com a urgência requerida pelo caso.
3. A instrução às fls. 9, após considerar que,
nos termos do inciso III do art. 47 da Resolução TCU
136/2000, os presidentes das comissões técnicas
e de inquérito do Congresso Nacional são competentes para solicitar informações a esta Corte de
Contas, concluiu apresentando proposta de encaminhamento, devidamente endossada pela Diretora da Área (fls. 9) e pelo Secretário Substituto da
Sefid (fls. 10-verso), no sentido de:
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“a) com fulcro no inciso II do art. 40 da Resolução TCU 136, encaminhar os autos ao gabinete
do Sr. Ministro-Relator para que seja informado ao
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Senador Leomar Quintanilha, que contra a Decisão
nº 1.648/2002 – Plenário, proferida nos autos do
TC-014.824/2000-8, foi interposto recurso, que se
encontra em fase de análise;
b) com fundamento no caput do art. 2º da Resolução TCU 136, apensar os presentes autos ao
TC-014.824/2000-8, com vistas a agilizar o encaminhamento de informações ao interessado, quando
nova deliberação vier a ser adotada”.
É o relatório.
Voto
Tendo em vista o requerimento de informações
sob exame, acerca de resultados de trabalhos de
fiscalização realizados por este Tribunal, haver sido
formulado por presidente de comissão técnica do
Senado Federal, autoridade competente para tanto,
considero que deva o Tribunal dele conhecer como
Solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos
arts. 1º, inciso II, e 38, inciso II, da Lei nº 8.443/92
c/c o art. 232 do Regimento Interno e com os arts.
41 e 45 a 47 da Resolução TCU nº 136/2000.
2. No que tange ao encaminhamento a ser
dado ao feito, embora concordando com a proposição apresentada pelo órgão instrutivo quanto a
informar-se acerca da interposição de recurso contra a Decisão nº 1.648 – TCU – Plenário, acerca
da qual a solicitação de informações em tela busca
conhecer o estágio de cumprimento das deliberações ali contidas, entendo necessário o acréscimo
de alguns esclarecimentos.
3. Com efeito, contra a Decisão nº 1.648/2002
– TCU – Plenário, prolatada no TC-014.824/2000-8,
a empresa Novadutra – Concessionária da Rodovia
Presidente Dutra S.A., interpôs pedido de reexame,
modalidade de recurso com efeito suspensivo, nos
termos do art. 48 da Lei nº 8.443/92 e do art. 286
do Regimento Interno desse Tribunal.
4. Referida peça recursal já havia sido por mim
analisada e, na sessão de 18-5-2005, o processo
foi submetido ao descortino do Plenário desta Corte
de Contas, oportunidade em que, proferido o voto
deste Relator e apresentada minuta de acórdão,
foi adiada a votação em decorrência de pedido de
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vista formulado pelo eminente Ministro Benjamin
Zymler, nos termos do art. 119 do RI/TCU.
5. Encenada a vista, o Ministro Benjamin Zymler restituiu o processo ao Gabinete deste Relator
em outubro próximo-passado.
6. Ocorre, no entanto, que durante o período
em que o TC-014.824/2000-8 esteve sob vista, a
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT,
parte no processo, acostou novos elementos, consistentes no posicionamento da Agência sobre os
fatos ali tratados, haja vista ser destinatária direta da deliberação que vier a ser adotada por este
Tribunal.
7. Considerando que a natureza da novel documentação aportada pela ANTT poderia modificar o entendimento sobre a matéria, determinei o
encaminhamento daqueles autos à área técnica
deste Tribunal para nova análise, com a urgência
requerida pelo caso, estágio em que se encontra
o processo, atualmente.
8. Por fim, consigno julgar adequado, com fulcro
no caput do art. 27 da Resolução TCU nº 136/2000,
o apensamento destes autos ao TC-014.824/20008, com vistas a agilizar o encaminhamento de informações ao interessado, quando nova deliberação
acerca da matéria vier a ser adotada.
Diante do exposto, acompanhando no essencial o parecer da unidade técnica, com os acréscimos mencionados e os ajustes considerados necessários, voto por que o Tribunal aprove o Acórdão
que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, 30 de novembro de 2005.
– Augusto Sherman Cavalcanti, Relator.
PARECER Nº 998, DE 2006
Relator: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
Retoma, para exame desta Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle (CMA), o Aviso (AVS) nº 97, de 2001,
(na origem, nº 2.484-SGS-TCU, de 6 de junho de
2001, nº 212-GP-TCU, de 26 de fevereiro de 2003 e
nº 6.818-GP/TCU, de 17 de outubro de 2005), que
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refere-se à “representação da lavra do Procurador
da República José Guilherme Ferraz da Costa, integrante do Ministério Público Federal-Procuradoria
da República em São José dos Campos – SP, em
virtude da autorização, concedida pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER),
à Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A
– Novadutra, para instalação de nova praça de pedágio, no Município de Jacareí/SP, supostamente
em desacordo com o contrato de concessão (TC
– nº 014.824/2000-8)”.
No dia 4 de outubro do ano de 2005, apresentamos relatório ao Aviso ora analisado que concluía
com a recomendação de que a CMA tomasse conhecimento do teor da Decisão nº 1.648, de 2002,
do TCU, que determinara uma série de medidas a
serem tomadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e que o Presidente do
TCU fosse oficiado para que esta Comissão fosse
informada quanto ao cumprimento das deliberações
contidas na Decisão nº 1.648/2002.
Em atendimento a tal solicitação, o Ministro
Adylson Motta, Presidente do TCU, enviou, no dia
30 de novembro de 2005, o Aviso nº 2.257-SGSTCU-Plenário, que, ao chegar ao Senado, foi juntado ao processado ora analisado.
Em síntese, o Ministro informa que:
a) a empresa Novadutra interpôs pedido de reexame, na modalidade de recurso suspensivo, contra
a Decisão nº 1.648, de 2002;
b) a ANTT acostou novos elementos ao processo
TC—nº 014.824/2000-8;
c) as informações repassadas pela ANTT se
encontravam então sob análise da área técnica do
TCU;
d) aquela Corte encaminharia informações adicionais a esta Comissão, tão logo nova deliberação
viesse a ser adotada.
Assim sendo, manifestamo-nos para que, após
tomar conhecimento da resposta contida no Aviso nº
2.257-SGS-TCU-Plenário, a Comissão proceda ao arquivamento do AVS nº 97, de 2001.
Sala da Comissão, 11 de julho de 2006.
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PARECER Nº 999, DE 2006
Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
sobre o Aviso (nº 32/2002 nº 822-sgs-TCU)
do Tribunal de Contas da União e Controle,
que encaminha cópia da Decisão nº 367,
de 2002 – TCU (Plenário), bem como dos
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente a informações solicitadas pela Câmara dos Deputados, encaminhadas por intermédio do relatório ﬁnal da
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a veriﬁcar possíveis irregularidades
ocorridas em obras públicas inacabadas
(TC – 002.059/2002-3).
Relator: Senador Ney Suassuna
Relator ad hoc: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
A ﬁscalização contábil, ﬁnanceira e orçamentária
da União é tratada nos artigos 70 a 75 da Constituição.
De acordo com o caput do art. 71 e com o inciso VII
do mesmo artigo:
Art. 71. O controle externo, a cargo do
Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual
compete:
..............................................................
VII – prestar as informações solicitadas
pelo Congresso Nacional, por qualquer de
suas Casas, ou por qualquer das respectivas
Comissões, sobre a ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial
e sobre resultados de auditorias e inspeções
realizadas.
Tendo por base esses dispositivos, o TCU encaminhou ao Congresso Nacional, por meio do Aviso nº
32, de 2002, informações solicitadas pela Câmara dos
Deputados acerca de providências porventura cabíveis
no âmbito daquela Corte constantes do relatório ﬁnal
da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada
a veriﬁcar possíveis irregularidades ocorridas em obras
públicas inacabadas. Tal CPI, instalada na Câmara dos
Deputados em 16 de maio de 2001, foi aprovada em 7
de novembro do mesmo ano, concluindo por uma série
de recomendações endereçadas a órgãos de governo. No que diz respeito ao TCU, as recomendações,
de acordo com o relatório ﬁnal1, foram as seguintes (a
numeração é a constante do relatório):
13 – Proceder (sic) estudos tendentes a identiﬁcar as necessidades de recursos necessários a (sic)
dinamização dos trabalhos de ﬁscalização e controle
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externo, de modo a ampliar o número de órgãos e entidades ﬁscalizados num determinado período.
14 – Intensiﬁcar a prática de controles preventivos.
15 – Introduzir meios de divulgação de resultados
de inspeções e decisões de interesse comum a grupos
de órgãos e entidades sujeita à ﬁscalização do TCU.
16 – Prestar à Câmara dos Deputados as informações relativas ao saneamento das irregularidades
constatadas nas obras com irregularidades graves em
2000 e 2001, em especial as referidas a págs. (sic) 33
e 34 deste Relatório, bem como as pertinentes às seguintes obras, mesmo que ali não incluídas:
a) Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador;
b) Anel viário sudoeste, em Aparecida de Goiânia;
c) Banco Central, Delegacia Regional de Curitiba;
d) BR 386, no Rio Grande do Sul:
e) Complexo penitenciário de Goiás, em Aparecida
de Goiânia;
f) Construção de contornos rodoviários no corredor
Araguaia–Tocantins BR-060/go. – em Goiânia
(noroeste);
g) Construção de dique em Cachoeirinha – RS;
h) Contorno leste da BR 116, em Curitiba;
i) Duplicação de trechos rodoviários no corredor transmetropolitano BR-116/SP – São Paulo – divisa
SP/PR:
j) Duplicação de trechos rodoviários no corredor transmetropolitano BR-381/SP-divisa MG/SP – entroncamento BR-116;
k) Escola técnica agrícola de Hidrolândia, Goiás;
l) Metropolitano de Salvador:
m) Penitenciária da Grande Florianópolis/SC:
n) Penitenciária estadual de Piraquara/PR;
o) Recuperação da infra-estrutura portuária – porto
de Santos (SP);
p) Recuperação das instalações do porto de Laguna,
no Estado de Santa Catarina:
q) Recuperação e ampliação dos molhes do porto de
Rio Grande – RS;
r) Universidade Federal da Bahia, em Salvador;
s) Usina termoelétrica Candiota 3;
t) Via Expressa Sul/SC.
O TCU, a respeito das recomendações feitas pela
citada CPI, informa, no Aviso nº 32, de 2002, que enviara ao Congresso Nacional, em 1997, projeto de lei
dispondo sobre a criação de novos cargos de Analista
de Controle Externo (ACE), de modo a aumentar a ação
de ﬁscalização do Tribunal. Tal pretensão foi atendida
pela Lei nº 10.799, de 2003, que criou 600 (seiscentos)
desses cargos, a serem preenchidos na razão de até
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um sexto a cada ano, a partir da vigência da Lei. Cabe
ressaltar que, de lá para cá, o TCU já realizou três concursos com oferta total de 241 (duzentos e quarenta
e uma) vagas, de acordo com os editais pesquisados,
para provimento de cargos de ACE.
Outra medida que já era levada a cabo pelo TCU
à época da CPI e que, segundo o Aviso nº 32, de 2002,
atende às recomendações desta era o “aumento siste-

mático, desde 1997, no número de obras ﬁscalizadas
por exercício”. De acordo com o relatório que acompanha o Aviso e com levantamentos efetuados nos
relatórios anuais do TCU disponíveis em sua página
na internet, as auditorias em obras públicas realizadas
de 1997 a 2005 montaram aos números evidenciados
na tabela a seguir.

A tabela 1 mostra que, a partir de 2002 e em
relação a 1997, o número de ﬁscalizações em obras
públicas aumentou em mais de quatro vezes. Deve
ter contribuído para isso um ganho de eﬁciência, no
que diz respeito aos procedimentos utilizados pelo
Tribunal em seus trabalhos. É provável, ademais, que
tenha contribuído a introdução nas leis de diretrizes
orçamentárias (LDO), a partir de 1997, de regra que
prevê o encaminhamento à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), pelo
TCU, de informações sobre obras em que tenham sido
identiﬁcados indícios de irregularidades.
É interessante mencionar, nesse ponto, que as
LDO evoluíram no sentido de que as obras em que
se tenham identiﬁcado indícios de irregularidades
graves: (a) constem de anexo especíﬁco da lei orçamentária; e (b) ﬁquem paralisadas até que deliberação parlamentar, baseada em informações prestadas
pelo TCU, decida pela sua continuidade.
A intensiﬁcação da prática de controles preventivos, de acordo com o Aviso nº 32, de 2002, já era
praticada pelo TCU por meio da “seleção de empreendimentos a serem ﬁscalizados com base na dotação
orçamentária prevista para o exercício”. A importância
do controle preventivo decorre da diﬁculdade que impõe ao desvio de recursos ou ao desperdício. A execução de obras e a oferta de serviços pelo setor público
são necessárias para o atendimento às necessidades
que, por algum motivo, não possam ser satisfeitas
pelo mecanismo de mercado. Ocorre, porém, que os
recursos são escassos e, nesse sentido, não pode o
Governo se dar ao luxo de pagar além do preço justo por qualquer empreendimento, sob pena de não
poder realizar outros, deixando parcela da população

desassistida. Ao mesmo tempo, a paralisação de uma
obra em que se tenha veriﬁcado alguma irregularidade, se por um lado é necessária no intuito de que
eventuais valores desviados sejam reavidos, priva a
população dos benefícios desejados. Nesse ponto é
que reside a importância do controle preventivo. Ao
atuar antes que irregularidades ocorram, tal controle
evita duplo mal: o desvio de recursos, com todas as
diﬁculdades naturais à tentativa de recuperação: e o
adiamento de realizações que tanto podem melhorar
a vida de uma comunidade.
Quanto às obras listadas no item 16, o TCU informou, no relatório que acompanha o Aviso nº 32, de
2002, que apenas quatro delas não era, à época, objeto de procedimentos de ﬁscalização, mas que o seriam
no ano de 2002. As leis de diretrizes orçamentárias,
já se disse, estabelecem que o Tribunal encaminhe ao
Congresso informações sobre obras que tenham sido
objeto de ﬁscalização. Mais do que isso, determina
que as obras com indícios de irregularidades graves
permaneçam paralisadas até que haja deliberação
parlamentar sobre elas. Dessa forma, já era exigência
legal que os resultados das auditorias realizadas nas
obras listadas no item 16 fossem, quando oportuno,
submetidos ao exame do Congresso Nacional, sob
pena de restarem prejudicadas as execuções físicas
e ﬁnanceiras das obras em questão.
II – Voto
Diante do exposto, votamos no sentido de que a
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle tomem conhecimento do
Aviso nº 32, de 2002, e o remeta ao arquivo.
Sala da Comissão, 11 de julho de 2006.
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PARECER Nº 1.000, DE 2006
Da Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
sobre o Ofício “S” nº 6, de 2006, (nº 962/2006/
SGM/P, de 27-4-2006), do Presidente da Câmara dos Deputados, que encaminha o Relatório Final da Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar o tráﬁco de
animais e plantas silvestres brasileiros, a
exploração e comércio ilegal de madeira e
a biopirataria no país (CPI da Biopirataria),
criada na Câmara dos Deputados.
Relator: Senador Sibá Machado
Relatora ad hoc: Senadora Serys Slhessarenko.
A Câmara dos Deputados, por meio do Ofício nº
962/2006/SGM/P, de 27 de abril de 2006, encaminhou,
ao Senado Federal, “para conhecimento e providências
porventura cabíveis”, cópia do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada naquela Casa,
para “investigar o tráﬁco de animais e plantas silvestres
brasileiros, a exploração e comércio ilegal de madeira
e a biopirataria no País (CPI da Biopirataria)”.
No Senado Federal, a matéria foi autuada como
Ofício “S” nº 6, de 2006, e encaminhada à Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), a título de subsidio, conforme
Ofício. SF nº 733, de 2006.
Consta do processado o Ofício nº 281/2006-P, do
Presidente da CPI da Biopirataria, ao Presidente do
Senado Federal, com as recomendações do Relatório
Final dirigidas ao Poder Legislativo.
De acordo com essas recomendações, o Poder
Legislativo deve envidar esforços no sentido de aprovar as seguintes proposições:
1. Proposta de Emenda à Constituição (PFC) nº
618, de 1998, que acresce inciso ao art. 20 da Constituição. (Consagra o patrimônio genético, exceto o
humano, como bem da União.)
2. Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 12, de
2003, que ﬁxa normas para a cooperação entre a União,
os Estados o Distrito Federal e os Municípios, no que
se refere às competências comuns previstas nos incisos VI e VII do art. 23 da Constituição Federal.
3. Projeto de Lei nº 7.211, de 2002, que acrescenta artigos à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente. (Prevê o tipo penal da biopirataria.)
4. Projeto de Lei nº 347, de 2003, que altera a Lei
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. (Tipiﬁca como
crime a venda, a exportação, a aquisição e a guarda
de espécimes da fauna silvestre.)
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5. Projeto de Lei nº 1.090, de 2003, que altera o
artigo 29 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente. (Agrava penalidade para os crimes contra
a fauna silvestre.)
6. Projeto de Lei nº 3.240, de 2004, que dá nova
redação aos artigos 29 e 30 da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, aumentando as penas cominadas
aos crimes contra a fauna e acrescentando a ﬁgura delituosa do tráﬁco internacional de animais silvestres.
7. Projeto de Lei nº 4.184, de 2004, que altera a
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
para incluir o crime de tráﬁco de organismo vivo.
8. Projeto de Lei nº 4.225, de 2004, que inclui
paragrafo ao art. 29 e art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998.
(Agrava a pena para o cidadão estrangeiro que comete crime de biopirataria contra a fauna silvestre.)
O Relatório também recomenda que sejam aprovadas, com a maior brevidade, a Medida Provisória
(MPV) nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001 (nº 1.511,
de 1996, na edição original), que altera dispositivos
do Código Florestal, e a MPV nº 2.186-16, de 23 de
agosto de 2001 (nº 2.052, de 29 de julho de 2000, na
edição original), que disciplina o acesso ao patrimônio
genético nacional.
Além disso, o documento desaconselha o apoio a
iniciativas legislativas que visam a alterar o art. 10, IX,
da Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9.274, de 14
de maio de 1996 (Projeto de Lei no 2.695, de 2003, e
outros). Esse dispositivo legal estabelece que não se
considere invenção, não sendo, portanto, patenteável
“o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela
isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos naturais”.
Primeiramente, expressamos louvor ao árduo
trabalho conduzido no âmbito da referida CPI da Biopirataria. Observe-se, no entanto, que as proposições
legislativas mencionadas tramitam, ainda, na Câmara
dos Deputados. O Senado Federal certamente adotará
as ações pertinentes para a apreciação da matéria tão
logo os projetos lhe sejam encaminhados.
Cabe ressaltar, também, que as MPV foram editadas em data pretérita à promulgação da Emenda
Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, a qual
alterou o art. 62 da Constituição Federal, que dispõe
sobre a edição e a tramitação das medidas provisórias.
Assim, esses diplomas legais permanecem em vigor
e assim continuarão até que sejam revogados por lei
subseqüente ou rejeitados pelo Congresso Nacional.
Em face do exposto, manifestamo-nos pelo arquivamento do processado do Ofício “S” nº 6, de 2006.
Sala da Comissão, 11 de julho de 2006.
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PARECER Nº 1.001, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 69, de 2005
de auditoria do Senador Marcelo Crivella,
que altera dispositivos da Lei nº 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, que “institui
o Programa Nacional de Apoio à Cultura
(PRONAC)”.
Relator: Senador José Maranhão
Relator ad doc: Senador Paulo Paim
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 69, de
2005, de autoria do Senador Marcelo Crivella, altera
dois dispositivos da Lei nº 8.313, de 1991 – o inciso
IV do art. 1º e a alínea c do inciso IV do art. 3º, no
intuito de incluir as crenças entre as expressões
culturais brasileiras, e de canalizar recursos do
Fundo Nacional de Cultura (FNC) para as fundações culturais de qualquer natureza e para os
templos, considerados entidades de caráter cultural
pela proposição, tal como os museus, as bibliotecas e os arquivos.
Em exame na Comissão de Educação do Senado Federal, para decisão terminativa, o projeto
não recebeu emendas.
II – Análise
A primeira alteração à Lei nº 8.313, de 1991,
proposta pelo projeto em exame incide sobre a redação do inciso IV do art. 1º, que dispõe sobre os
objetivos do Pronac e sobre os beneficiários dos
recursos captados pelo programa.
A Lei nº 8.313, de 1991, conhecida como Lei
Rouanet, institui o Programa Nacional de Apoio à
Cultura (PRONAC), implementado por intermédio
do Fundo Nacional de Cultura (FNC), pelos Fundos
de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e pelo
incentivo fiscal a projetos culturais.
Entre os objetivos do Pronac, mencionados no
art. 1º da Lei Rouanet, encontra-se o de proteger
as expressões culturais dos grupos formadores da
sociedade brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional. O projeto de lei em exame
propõe que as crenças sejam incluídas entre as
formas de expressão cultural.
A inclusão é bastante oportuna. A definição de
identidade nacional não prescinde das diferentes
crenças da sociedade brasileira, formas de reafir-
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mação de nossas raízes étnicas de extração plural.
Além disso, a inclusão em nada altera a intenção e
muito menos o princípio que norteia a destinação
de recursos do Pronac, princípio regido pelos ditames constitucionais insculpidos nos arts. 215 e
216 da Carta Magna.
A segunda alteração proposta pelo projeto
de lei incide sobre a redação do inciso IV do art.
3º da Lei Rouanet, que trata dos objetivos a serem
atingidos pelos projetos culturais para que se habilitem a receber recursos ou captar patrocínio por
intermédio do Pronac.
A nova redação intenta incluir entre os beneficiários as fundações culturais de qualquer natureza (em substituição às fundações culturais com
fins específicos), bem como os templos, entendidos como entidades de caráter cultural, tais como
museus, arquivos e bibliotecas.
Do ponto de vista antropológico, os rituais
religiosos são indicadores da identidade cultural e
contribuem, de maneira inegável, para a definição
do perfil da Nação. A partir dessa premissa, os ritos
religiosos podem ser considerados manifestações
culturais, com base nos preceitos constitucionais
expressos, em particular, pelos arts. 215 e 216 da
Constituição Federal.
A proposição em comento entende que, por
conseqüência, os templos que abrigam essas manifestações assumem a mesma natureza das entidades culturais tradicionais, cujo escopo é o de
abrigar e disponibilizar acervos culturais, como museus, bibliotecas e arquivos. Dessa forma, o projeto
de lei propõe que, a exemplo dessas instituições,
apoiadas financeiramente nos termos da alínea c
do inciso IV do art. 3º da Lei nº 8.313, de 1991, os
templos também passem a ser subvencionados
pelos recursos provenientes do FNC.
A partir das razões expostas, entendemos
que a pertinência do projeto está amplamente justificada.
III – Voto
Nesse sentido, examinado o mérito, e por não
haver óbices de natureza constitucional, jurídica ou
de técnica legislativa, pronunciamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 69, de 2005.
Sala da Comissão, 4 de julho de 2006.
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I – Relatório

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 69, DE 2005

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 63, de 2006,
de autoria do Senador Pedro Simon, visa a incluir, na
base nacional comum do ensino fundamental e médio,
componente curricular dedicado ao desenvolvimento
dos valores éticos e de cidadania dos educandos.
Pelo art. 2º da proposição, as diretrizes para o
desenvolvimento do componente curricular em comento incluem, entre outras presentes na Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, a defesa do pluralismo; a
rejeição de qualquer forma de preconceito ou discriminação; e o estímulo à ação comunitária.
O art. 3º do projeto estabelece a competência
dos sistemas de ensino para deﬁnir a carga horária a
ser reservada à temática, além de indicar atividades
pedagógicas supostamente relevantes na formação
ética dos alunos, tais como visitas, conferências e
palestras.
O art. 4º, por sua vez, presta-se a obrigar a oferta
do componente em trato na formação dos proﬁssionais
da educação, para o que atribui ao Conselho Nacional
de Educação a incumbência de estabelecer diretrizes
orientadoras dos respectivos currículos.
Por ﬁm, o art. 5º da proposição prevê a vigência
da lei a partir do ano subseqüente ao de sua publicação.
Segundo o autor, a medida já foi intentada anteriormente e arquivada, mas remanesce atual e urgente, comportando a mesma justiﬁcativa da proposição
original. Para ele, o tratamento diferenciado para as
atividades de uma formação crítica e cidadã, pautada em valores éticos, é necessário para romper com
a visão instrumental da escola, ora concebida como
centro de preparação para o trabalho ou para o ensino superior.

Altera dispositivos da Lei nº 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, que “institui
o Programa Nacional de Apoio à Cultura
(PRONAC)”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso IV do art. 1º e a alínea c do inciso
IV, do art. 3º da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de
1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ........................... .......................
IV – proteger as expressões culturais dos
grupos formadores da sociedade brasileira e
responsáveis pelo pluralismo da sua cultura,
crenças, tradições e memória.
........................ ......................................
Art. 3º ........................... ........................
IV – .......................................................
c) fornecimento de recursos para o FNC e
para fundações culturais de qualquer natureza
ou para museus, templos, bibliotecas, arquivos
e outras entidades de caráter cultural.
.................................................. ............
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Sala da Comissão, de 2006. – Senador Sérgio
Zambiasi, Presidente Eventual da Comissão de Educação – Senador Paulo Paim, Relator, ad hoc.
Of. nº CE/091/2006
Brasília, 4 de julho de 2006
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter
terminativo, em reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 69, de 2005, de
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Marcelo
Crivella que, “Altera dispositivos da Lei nº 8.313, de 23
de dezembro de 1991, que institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC)”.
Atenciosamente, Senador Sérgio Zambiasi, Presidente Eventual da Comissão de Educação.
PARECER Nº 1.002, DE 2006
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2006,
de autoria do Senador Pedro Simon, que
institui, no ensino fundamental e médio,
componente curricular dedicado aos valores éticos e de cidadania.
Relator: Senador Cristovam Buarque

II – Análise
O intento maior do PLS nº 63, de 2006, é assegurar, aos alunos da educação básica, formação plena voltada para o exercício da cidadania, mediante a
instituição, no ensino médio e fundamental, de componente curricular especíﬁco para o desenvolvimento
de valores éticos e democráticos.
Como se sabe, a escolarização não constitui
mero somatório dos programas oﬁciais de estudo. Ela
perpassa conteúdos, alcançando práticas e atitudes
de todos os envolvidos com o processo educacional.
Daí a relevância da preparação dos proﬁssionais da
educação para que o intento da formação cidadã seja
concretizado ao longo da educação básica.
Assim, para que o objetivo da proposição não
sofra redução ou desvirtuação, o autor do PLS nº 63,
de 2006, sugere a inclusão do mesmo componente
curricular como elemento básico de formação dos
professores da educação básica.
Com efeito, no que concerne à relevância social,
a medida apresenta potencial de contribuição signiﬁ-
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cativa para a elevação da formação cidadã e para a
melhoria de qualidade do ensino como um todo, quer
de professores, quer de alunos. Trata-se, pois, de preocupação contemplada na Carta Magna e na própria
LDB, a conﬁgurar-se como uma das grandes emergências dos dias atuais.
No que respeita aos aspectos de constitucionalidade e de juridicidade, impende relembrar que a
atribuição de incumbência ao Conselho Nacional de
Educação, órgão da estrutura do Poder Executivo, refoge à competência do Legislativo, sendo de bom alvitre a sua expunção do PLS nº 63, de 2006. No mais,
nada há a obstar o prosseguimento do projeto, uma
vez que o Congresso Nacional, nos termos do art. 48,
caput, combinado com os arts. 22, inciso XXIV, e 24,
inciso IX, e § 1º, todos da Constituição Federal, tem
legitimidade para dispor sobre todas as matérias de
competência da União.
Por ﬁm, no que concerne à técnica legislativa,
impõe-se relembrar que o assunto da proposição em
exame encontra-se já disciplinado na Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB). Parece-nos, assim, que
a edição de lei extravagante para tratar do mesmo assunto, além da dispersão que acarretará à legislação
educacional, não se coaduna com as recomendações
dispostas na Lei Complementar (LC) nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
Ainda que a LC nº 95, de 1998, comporte exceção para situações em que nova lei se destine a complementar lei básica anterior, o assunto em trato pode,
perfeitamente, ser carreado à citada Lei nº 9.394, de
1996, pelo que nos permitimos apresentar emendas
com esse ﬁm.
III – Voto
Por todo o exposto, o nosso voto é pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2006, com
emendas:
EMENDA Nº 1–CE
Dê-se à ementa do PLS nº 63, de 2006, a seguinte redação:
“Acrescenta e altera dispositivos à Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
incluir no ensino fundamental e médio, e nos
cursos de formação de professores da educação básica, componente curricular dedicado
ao desenvolvimento dos valores éticos e de
cidadania.”
EMENDA Nº 2-CE
Dê-se ao art. 1º do PLS nº 63, de 2006, a seguinte redação:
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 26. .................................................
............................... ...............................
§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática,
o conhecimento do mundo físico e natural e
da realidade social e política, especialmente
do Brasil, além do estudo da ética e da cidadania. (NR)”
EMENDA Nº 3–CE
Dê-se ao art. 2º do PLS nº 63, de 2006, a seguinte redação:
Art. 2º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 27-A:
“Art. 27-A. Os conteúdos curriculares do
estudo de ética e de cidadania incluirão como
diretrizes adicionais:
I – difusão de valores de convívio social
e de respeito ao bem comum e à ordem democrática;
II – estudo dos direitos e deveres do cidadão;
III – defesa do pluralismo e rejeição de
qualquer forma de preconceito ou discriminação;
IV – estímulo à ação comunitária.
Parágrafo único. No desenvolvimento das
diretrizes dispostas neste artigo deve ser dado
destaque a fatos da atualidade, de ordem local, regional, nacional ou internacional. (NR)”
EMENDA Nº 4–CE
Dê-se ao art. 3º do PLS nº 63, de 2006, a seguinte redação:
Art. 3º O art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 62. .................................................
.................................... ..........................
Parágrafo único. A base nacional comum
do currículo dos cursos tratados no caput incluirá, obrigatoriamente, componente destinado
ao estudo de ética e de cidadania. (NR)”
EMENDA Nº 5–CE
Dê-se ao art. 4º do PLS nº 63, de 2006, a seguinte redação:
Art. 4º Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao
de sua publicação.
EMENDA Nº 6–CE
Suprima-se o art. 5º
Sala da Comissão, 4 de julho de 2006.
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TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 63, DE 2006
Acrescenta e altera dispositivos na Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
incluir no ensino fundamental e médio, e
nos cursos de formação de professores da
educação básica, componente curricular
dedicado ao desenvolvimento de valores
éticos e de cidadania.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26..................................................
§ 1º Os currículos a que se refere o caput
devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da
língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade
social e política, especialmente do Brasil, além
do estudo da ética e da cidadania.
.. ................................................... (NR)”
Art. 2º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 27-A:
“Art. 27-A. Os conteúdos curriculares do
estudo de ética e de cidadania incluirão como
diretrizes adicionais:
I – difusão de valores de convívio social
e de respeito ao bem comum e á ordem democrática;
II – estudo dos direitos e deveres do cidadão;
III – defesa do pluralismo e rejeição de
qualquer forma de preconceito ou discriminação;
IV – estímulo à ação comunitária.
Parágrafo único. No desenvolvimento das
diretrizes dispostas neste artigo deve ser dado
destaque a fatos da atualidade, de ordem local, regional, nacional ou internacional. (NR)”
Art. 3º O art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 62...................................................
Parágrafo único. A base nacional comum
do currículo dos cursos tratados no caput incluirá, obrigatoriamente, componente destinado
ao estudo de ética e de cidadania. (NR)”
Art. 4º Esta Lei entra em vigor no ano seguinte
ao de sua publicação.
Sala da Comissão, 4 de julho de 2006. – Senador Sérgio Zambiasi, Presidente Eventual – Senador
Cristovam Buarque, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
....................................................................................
XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;
....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................
IV – custas dos serviços forenses;
.................................................................................
...
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas
gerais.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.394. DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
Art. 62. A formação de docentes para atuar na
educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida,
como formação mínima para o exercício do magistério
na educação infantil e nas quatro primeiras séries do
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na
modalidade Normal.
....................................................................................
Of. nº CE/90/2006
Brasília, 4 de julho de 2006
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, em reunião realizada nesta data,
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pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 063,
de 2006, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Pedro Simon que, “Acrescenta dispositivos à Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir no
ensino fundamental e médio, e nos cursos de formação
de professores da educação básica, componente curricular dedicado ao desenvolvimento dos valores éticos
e de cidadania”, com as emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Sérgio Zambiasi,
Presidente Eventual da Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB –
AP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Of. Nº CE/90/2006
Brasília, 4 de julho de 2006
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, em reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 63, de
2006, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Pedro Simon que, “Acrescenta dispositivos à Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir no
ensino fundamental e médio, e nos cursos de formação
de professores da educação básica, componente curricular dedicado ao desenvolvimento dos valores éticos
e de cidadania”, com as emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Sérgio Zambiasi,
Presidente Eventual da Comissão de Educação
Of. Nº CE/91/2006
Brasília, 4 de julho de 2006
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter
terminativo, em reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 69, de 2005,
de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Marcelo Crivella que, “Altera dispositivos da Lei nº 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, que ‘institui o Programa
Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC)”
Atenciosamente, – Senador Sérgio Zambiasi,
Presidente Eventual da Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Com relação aos Pareceres nºs 996 a 1000, de 2006,
lidos anteriormente, referentes aos Avisos nºs 97, de
2001, e 32, de 2002, e do Ofício nº S/6, de 2006, a
Presidência, em observância às suas conclusões, encaminha as matérias ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº
69, de 2005, cujo parecer foi lido anteriormente, seja
apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– SF – Nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº
63, de 2006, cujo parecer foi lido anteriormente, seja
apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. Nº 629
Brasília, 19 de julho de 2006
Senhor Presidente,
Indico o Deputado Herculano Anghinetti – PP/
MG, como titular, em substituição ao Deputado Nelson Meurer – PP/PR, na Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito destinada a apurar as denúncias envolvendo a “Operação Sanguessuga”, realizada pela
Polícia Federal para investigar quadrilha que atuava
na aquisição fraudulenta de insumos estratégicos
para a saúde.
Atenciosamente, – Deputado Mário Negromonte, Líder do PP.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. Nº 630
Brasília, 19 de julho de 2006
Senhor Presidente,
Indico o Deputado Nelson Meurer– PP/PR,
como Suplente na Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito destinada a apurar as denúncias envolvendo a “Operação Sanguessuga”, realizada pela
Policia Federal para investigar quadrilha que atuava
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na aquisição fraudulenta de insumos estratégicos
para a saúde.
Atenciosamente,– Deputado Mário Negromonte Líder do PP.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– O Ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP)
– Há oradores inscritos.
Sem prejuízo da ordem de inscrição, concedo a
palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Papaléo Paes, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, um
esclarecimento. Quanto ao requerimento que V. Exª
leu, trata-se da retirada de um projeto semelhante a
outro, de minha autoria, que já foi aprovado em todas
as Comissões. Por entender que o segundo é desnecessário, eu o estou retirando.
Em relação ao fator previdenciário por mim apresentado e aprovado nas Comissões, houve recurso
que será debatido e – creio – aprovado na Comissão
de Assuntos Econômicos. Com certeza, Sr. Presidente, haverá um longo debate, neste ano e no próximo,
sobre a reforma da previdência.
Não tenho dúvida de que, na reforma da previdência, o fator previdenciário deverá desaparecer.
Preocupa-me a forma como isso está sendo encaminhado: retiram o fator previdenciário e vão querer que
o trabalhador do Regime Geral da Previdência tenha
um tempo de idade para efeito de aposentadoria maior
do que aquele que foi assegurado, inclusive, ao servidor público.
O que muitas pessoas não sabem é que a lei do
fator previdenciário aprovada diz também que é optativo aposentar por idade – no caso, com 60 anos, 65
anos. Não é justo que aquele que está no Regime Geral
da Previdência ﬁque com 60 e 65 anos, para efeito de
idade para aposentadoria, e o servidor, com 55 anos e
60 anos. Considero justo o estipulado para o servidor,
tanto que não quero que a idade para o Regime Geral
da Previdência, em hipótese nenhuma, seja maior do
que 55 anos e 60 anos.
E vou além: se avançarmos na reforma da previdência, teremos de ter um sistema atual de aposentadoria por tempo de contribuição, com 30 anos para
a mulher e 35 anos para o homem, sem vinculação
da idade. Aqueles que entrarem no sistema depois de
aprovada a lei seguirão o que foi determinado para o
servidor: 55 anos para a mulher e 60 para o homem.
Aí existirá uma regra de transição.
Discutiu-se tanto a reforma da previdência, Sr.
Presidente! Eu queria fazer uma síntese, porque o
assunto tem sido abordado em muitos programas de
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debate e consta das propostas dos candidatos à Presidência da República. A reforma da previdência que
teríamos de fazer é a seguinte: assegurar a todos,
via cálculo atuarial, o princípio da aposentadoria integral, tanto na área pública, como também na área
privada, e as partes pagariam o correspondente para
manter o benefício pelo tempo adequado à realidade
de cada um.
Quem ganha três salários mínimos se aposentaria
com três salários mínimos; quem ganha dez salários
mínimos se aposentaria com dez salários mínimos,
pagando, é claro, sobre esse valor. Esse é o princípio
que existe para o serviço público. Por que não haver o
mesmo para a área privada? Essa é a aposentadoria
universal. Não é justo que um cidadão pague sobre oito
salários e aposente-se com cinco, como ocorre hoje,
devido ao fator previdenciário; ou que pague sobre dez
salários e aposente-se com sete salários. Quero que
a pessoa pague sobre um montante “x” e aposentese ganhando esse montante “x”. Cálculo atuarial, e
cada um paga a sua parte. É simples a explicação a
ser dada. E não há erro, porque a previdência privada
usa esse princípio, que dá certo.
Sr. Presidente, estarei amanhã na reunião da
Cobap, em sua sede, ao meio-dia, para discutir o encaminhamento do veto aos 16,7%, a que têm direito
os aposentados e pensionistas. O Congresso aprovou por unanimidade. Agora, vamos mostrar que essa
votação é para valer. Como foi para valer a votação,
é fundamental que tenhamos uma estratégia para a
derrubada do veto.
Quero, ainda, demonstrar, Sr. Presidente, a minha
indignação quanto à questão da Varig. Coordenei um
grupo, junto com o Senador Heráclito Fortes, no sentido
de que efetivamente buscássemos uma saída para a
Varig. Isso foi feito, e felizmente não houve a falência.
Surpreendo-me, ao ver o anúncio de que o primeiro
ato da nova administração da Varig será a demissão de
cinco mil trabalhadores, sem o pagamento das verbas
rescisórias devidas. Dizem que pagarão os salários
atrasados para aqueles que ﬁcarem, dando a impressão de que os que forem demitidos devem procurar
seus direitos na Justiça. Isso é um absurdo, é inaceitável. Também não estão respondendo sobre a situação
constrangedora dos aposentados e pensionistas da
Varig relacionada ao fundo de pensão Aerus.
Por isso tudo, Sr. Presidente, entrarei amanhã
com um pedido de audiência pública, de convocação
da nova direção da Varig para que explique isso. A Varig, que veio tantas vezes aqui no Congresso, e teve e
vai ter em mim um defensor, vai ter que explicar essa
situação. Defender a Varig, eu defendo e vou continuar defendendo – sou o autor, inclusive, de um voto de
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congratulações para a Varig –, mas não vou admitir
em hipótese nenhuma, não vou passar recibo para a
demissão de trabalhadores, para o não pagamento
das verbas rescisórias e para a situação dos aposentados e pensionistas.
Sr. Presidente, eu queria hoje, na verdade, voltar a falar, na tribuna, sobre drogas. Todos sabem que
eu sou um inimigo das drogas – e falo isso com muito
orgulho. Eu já falei sobre esse assunto diversas vezes
e, nas viagens que ﬁz (fui à Bahia, fui a Goiás, fui a
Belo Horizonte), nessa caminhada do debate político,
pediram que eu voltasse a falar sobre as drogas. E
disseram para mim: Paim, você falou das tais drogas
ilícitas, parabéns pelo pronunciamento! Mas fale de
uma outra, que não é considerada ilícita e é tão perversa para o nosso povo e, principalmente, para a juventude, que é o álcool.
Por isso, venho falar hoje sobre essa droga. Alguns poderiam me perguntar, Sr. Presidente, Senador
Papaléo Paes, se eu não tomo de vez em quando um
copinho de vinho, já que venho de Caxias do Sul, terra
do vinho, ou mesmo um copinho de cerveja. Tomar um
copinho de vinho, durante a semana, é uma coisa; tomar
uma cervejinha, na beira da praia ou mesmo num bar,
de vez em quando, é uma coisa. Agora beber sem limite
é suicídio. Por isso, sou contra o álcool também.
Levanto aqui, Senador Papaléo Paes – V. Exª
que é médico –, alguns argumentos demonstrando o
quanto o álcool faz mal à nossa gente.
Começo dizendo que as bebidas a base de álcool
têm diversos efeitos em nosso organismo. Efeitos que
variam de acordo com a quantidade e com o tipo de
bebida ingerida, o organismo de quem consome e a
constância desse consumo que agrava e causa doenças que levam à morte. Por isso, podem gerar desde
um leve mal-estar até à falência múltipla de órgãos e
à própria morte.
A mistura de bebidas, fermentadas com destiladas, contribui para potencializar os efeitos do álcool.
Em um primeiro momento, o consumo dessa bebida
leva até à euforia, mas depois, aos poucos, os efeitos
passam a ser mais depressivos, causando falta de
coordenação motora, diminuição sensitiva, descontrole, sono e até uma espécie de coma, denominado
coma alcoólico.
O álcool pode deixar também o consumidor com
o rosto vermelho, causar dor de cabeça, diﬁculdade
de falar e mal-estar seguido de vômito.
O consumo contínuo de bebidas alcoólicas traz
conseqüências graves, como doenças em todos os
órgãos do corpo humano, em especial o estômago, o
fígado, o coração e o cérebro.
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O álcool está intimamente ligado ao aparecimento de certas doenças – sei que V. Exª, Sr. Presidente,
me faria um aparte se estivesse na tribuna, mas com
um gesto, com a cabeça está concordando comigo
– como cirrose, gastrite, polineurite, anemia, pelagra
e úlceras cutâneas. Além disso, causa deﬁciência de
vitaminas B1, B2, B6, B12 e C. O álcool afeta também
a parte do cérebro que controla a freqüência respiratória e cardíaca.
Durante a gravidez, o álcool pode causar sérias
deﬁciências físicas ou mentais no feto, assim como uma
predisposição ao consumo de álcool na vida adulta.
Uma mãe que está gerando uma criança, se continuar
bebendo – peço-lhe que não faça isso –, além de causar uma série de prejuízos físicos para a criança, ela
também está gerando uma criança com um potencial
enorme de ser um alcoólatra no futuro.
Um dos grandes problemas, dentre os muitos causados pelo álcool, é a combinação bebida e direção.
Por afetar consideravelmente a coordenação motora
e o tempo de reação do alcoolizado, muitos acidentes
fatais ocorrem devido ao fato de o motorista estar sob
o efeito do álcool.
Como podemos veriﬁcar, as bebidas alcoólicas
sejam elas quais forem, têm uma série de implicações
para quem as ingere e, é importante ressaltar, também
para os outros, no caso de acidentes.
Por exemplo, quantas famílias são desfeitas em
conseqüência do uso do álcool? Quantos jovens são
levados a usar outras drogas, lícitas e ilícitas, em razão das bebidas? Quantos acidentes de trânsito poderiam ser evitados se os motoristas não dirigissem
embriagados?
Estudo realizado nos Estados Unidos demonstra
que a propaganda eleva o consumo do álcool entre
os jovens. Segundo os cientistas das universidades, o
aumento seria de mais de 1%.
Por isso, este meu pronunciamento visa a que o
Senado aprove inúmeros projetos da Casa de diferentes
Senadores que têm como objetivo proibir a propaganda dessa droga, que é a bebida alcoólica.
No ano passado, a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) divulgou dados que apontam que, para
os paulistas, o consumo do álcool é uma das principais causas de conﬂitos familiares. Segundo o estudo,
45% dos entrevistados, na Grande São Paulo, relacionam problemas conjugais e familiares aos hábitos
de beber.
Outra pesquisa realizada pelo Cebrid, Centro
Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, nos traz dados referentes ao uso de drogas psicotrópicas entre estudantes do ensino fundamental e
médio da rede pública de ensino. De acordo com o le-
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vantamento, 44,3% dos estudantes brasileiros bebem
mensalmente. Desses, 11,7% fazem uso freqüente, e
6,7%, uso pesado.
Das pessoas entrevistas que fazem uso de álcool, 64,5% são mulheres, e 66,3% são homens. Em
relação às idades, 80,8% estão na faixa entre 16 e 18
anos. Isso é gravíssimo! Ainda entre os mais jovens,
de 13 a 15 anos, eles representam 69,5%, e os entre
10 e 12 anos, 41,2%.
Como podemos ver, os números são assustadores.
O Senado possui outro levantamento, de 2001,
o qual nos mostra que o Brasil tem cerca de 11,2%
de pessoas dependentes de álcool. A maioria dessas
pessoas está no Nordeste, seguidas do Norte, CentroOeste, Sul e Sudeste.
Um outro ponto que nos espanta é o número de
acidentes de trânsito. Na cidade de São Paulo, por
exemplo, no segundo semestre de 2004, das pessoas
que morreram em acidente de trânsito, 42,7% tinham
bebido. Em nosso País, como sabemos, dirigir sob o
efeito de álcool é proibido por lei, mas a maioria das
pessoas não cumpre isso.
A nosso ver, são basicamente duas coisas que
faltam: consciência e mais rigor na punição dos infratores. Mais do que isso, temos de olhar para as nossas
crianças e jovens, para nossos trabalhadores. Por que
muitos se refugiam no álcool?
Precisamos de campanhas que alertem a população para os danos que o álcool pode causar. Precisamos de políticas públicas voltadas aos dependentes
e, principalmente, àqueles que podem ser dependentes no futuro.
Já existem inúmeros movimentos que trabalham
com crianças, jovens, adultos e idosos na questão do
álcool. São ações louváveis que merecem o nosso
reconhecimento. Mas destaco a importância de fazermos mais. E, quando digo fazermos mais, reﬁro-me a
cada um de nós, a cada brasileiro que pode se somar
a essa cruzada contra as bebidas alcoólicas.
Necessitamos de um trabalho que se inicie por
nós, passe por nossas casas, nossas comunidades,
nossos ambientes de trabalho, nossas famílias, e por
aí em diante.
Uma corrente para o bem de todos deve ser a
corrente contra a bebida alcoólica.
Enquanto estávamos construindo este pronunciamento, Sr. Presidente, recebi um texto que conta
a história de uma jovem – e é um texto muito triste –,
que resolvi ler rapidamente.
Diz o texto:
Mãe! Fui a uma festa, e me lembrei do que você
me disse. Você me pediu que eu não tomasse álco-
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ol... Então, ao invés disso, tomei um refrigerante. Senti
orgulho de mim mesma e do modo como você disse
que eu me sentiria e que não deveria beber e dirigir.
Fiz isso. Não bebi.
Ao contrário do que alguns amigos me disseram,
ﬁz uma escolha saudável e seu conselho foi correto.
E quando a festa ﬁnalmente acabou, e o pessoal começou a dirigir sem condições...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, como hoje é segunda-feira, peço a V. Exª que
me conceda mais cinco minutos, apenas para concluir.
Prometo concluir antes dos cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (Almeida Lima. PMDB – SE)
– Fique à vontade, nobre Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Sr. Presidente.
Ao contrário do que alguns amigos me disseram,
ﬁz uma escolha saudável e seu conselho foi correto. E
quando a festa ﬁnalmente acabou, e o pessoal começou a dirigir sem condições, fui para o meu carro na
certeza de que iria para casa em paz...
Eu nunca poderia imaginar o que estava me
aguardando, mãe... Algo que eu não poderia esperar...
Agora estou jogada na rua, e ouvi o policial dizer: “O
rapaz que causou este acidente estava bêbado!”.
Mãe, sua voz parecia tão distante... Meu sangue
está escorrido por todos os lados e eu estou tentando
com todas as minhas forças, não chorar. Posso ouvir
os paramédicos dizerem: “A garota vai morrer”.
Tenho certeza de que o garoto não tinha a menor
idéia, enquanto ele estava a toda velocidade, aﬁnal,
ele decidiu beber e dirigir, e agora tenho de morrer.
Então por que as pessoas fazem isso, mãe? Sabendo
que isto vai arruinar vidas? Mãe, eu sei que você não
pode me responder.
E agora a dor está me cortando como uma centena de facas aﬁadas. Diga a minha irmã para não ﬁcar
assustada, mãe! Diga ao papai que ele seja forte. E
quando eu for para o céu, escreva “Garotinha do Papai” na minha sepultura...
Alguém deveria ter dito àquele garoto que é errado
beber e dirigir. Talvez, se seus pais tivessem dito, eu
ainda estaria com possibilidades de continuar viva.
Minha respiração está ﬁcando mais fraca, mãe, e
estou realmente ﬁcando com medo... Estes são meus
momentos ﬁnais e me sinto tão despreparada! Eu gostaria que você pudesse me abraçar, mãe...
Enquanto estou estirada aqui, morrendo, eu gostaria de poder dizer que te amo, mãe! Então: Te amo
e adeus!.
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Li esta carta – não sei quem escreveu – porque
ela me tocou muito. Essa jovem morria e lembrava o
quanto seria importante se aquele jovem que causou
o acidente não estivesse bêbado, e ela não tivesse
perdido a vida.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª e encerro meu
texto fazendo um apelo a todos.
Li, no texto, pesquisas que demonstram que
crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos não
devem beber. É uma droga que leva à morte você
mesmo, a família e aqueles que nada têm a ver com
isso e que, em situações como a que relatei, perdem
também a vida.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, no ﬁm do mês passado viemos até esta
tribuna para falar a respeito das drogas e seus efeitos.
Lemos aqui o depoimento de um rapaz que sofreu e
ainda sofre os malefícios que elas causam.
Hoje voltamos aqui para falar de drogas novamente, mas não as ilícitas. Vamos falar da que mais
atinge o povo: o álcool.
Alguns podem se perguntar: mas será que o Paim
não toma um vinho, uma cerveja? A questão não é beber moderadamente, mas sim em demasia.
Bem, vejamos algumas especiﬁcidades das bebidas a base de álcool:
– têm diversos efeitos em nossos organismos. Efeitos que variam de acordo com a
quantidade e tipo de bebida ingeridas, o organismo de quem consome e a constância
desse consumo;
– podem gerar desde um leve mal-estar
até a falência múltipla dos órgãos e a morte;
– a mistura de bebidas – fermentadas
com destiladas – contribui para potencializar
os efeitos do álcool;
– em um primeiro momento, o consumo
dessas bebidas causa euforia, desinibição e
sociabilidade. Aos poucos os efeitos passam
ser mais depressivos, causando falta de coordenação motora, diminuição sensitiva, descontrole, sono e até uma espécie de coma,
denominado coma alcoólico;
– o álcool pode deixar também o consumidor com o rosto vermelho, causar dor de
cabeça, diﬁculdade de falar e mal-estar seguido de vômito;
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– o consumo contínuo de bebidas alcoólicas traz conseqüências graves, como doenças em todos os órgãos do corpo humano,
em especial o estômago, o fígado, o coração
e o cérebro;
– o álcool está intimamente ligado ao aparecimento de certas doenças como a cirrose,
gastrite, polineurite, anemia, pelagra e úlceras
cutâneas. Além disso, ele causa deﬁciência de
vitaminas B1, B2, B6, B12 e C. O álcool afeta também a parte do cérebro que controla a
freqüência respiratória e cardíaca;
– durante a gravidez, o álcool pode causar
sérias deﬁciências físicas ou mentais no feto,
assim como uma predisposição ao consumo
de álcool na vida adulta;
– um dos grandes problemas, dentre os
muitos causados pelo álcool, é a combinação
bebida e direção. Por afetar consideravelmente
a coordenação motora e o tempo de reação
do alcoolizado, muitos acidentes fatais ocorrem devido ao motorista estar sob o efeito do
álcool.
Como podemos veriﬁcar, as bebidas alcoólicas,
sejam elas quais forem, têm uma série de implicações
para quem as ingere e, é importante ressaltarmos,
também para os outros.
Por exemplo, quantas famílias são desfeitas em
conseqüência do uso do álcool? Quantos jovens são
levados a usar outras drogas, lícitas e ilícitas, em razão
das bebidas alcoólicas? Quantos acidentes de trânsito
poderiam ser evitados se os motoristas não dirigissem
embriagados?
Estudo realizado nos Estados Unidos demonstra
que a propaganda eleva o consumo de álcool entre
os jovens. Segundo os cientistas da Universidade de
Connecticut, o aumento seria de 1%.
No ano passado a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) divulgou dados que apontam que, para os
paulistas, o consumo do álcool é uma das principais
causas de conﬂitos familiares.
Segundo o estudo, 45% dos entrevistados na
Grande São Paulo, relacionam problemas conjugais
e familiares aos hábitos de beber de um dos integrantes da família.
Uma outra pesquisa, realizada pela Senad e o
Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid), nos traz dados referentes ao uso de
drogas psicotrópicas entre estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino.
De acordo com o levantamento, 44,3% dos estudantes brasileiros bebem mensalmente. Desses, 11,7%
fazem uso freqüente e 6,7% uso pesado.
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Das pessoas entrevistadas e que fazem uso do
álcool, 64,5% são mulheres e 66,3% dos homens. Em
relação às idades, 80,8% estão na faixa entre 16 e 18
anos. Aqueles entre 13 e 15 anos representam 69,5%
e os entre 10 e 12 anos, 41,2%.
Como podemos ver, números bastante expressivos.
A Senad possui outro levantamento, de 2001, o
qual nos mostra que o Brasil tem cerca de 11,2% de pessoas dependentes de álcool. A maioria dessas pessoas
está no Nordeste (16,9%), seguida de Norte (16,3%),
Centro-Oeste (10,4%), Sul (9,5%) e Sudeste (9,2%).
Um outro ponto que nos espanta é o número de
acidentes de trânsito e de mortes violentas causadas
em razão do consumo de bebidas alcoólicas.
Na cidade de São Paulo, por exemplo, no segundo
semestre de 2004, das pessoas que morreram em acidentes de trânsito, 42,7% tinham bebido além do permitido.
Isso sem contarmos as pessoas que morrem em razão
de acidentes provocados por pessoas alcoolizadas.
Em nosso País, como sabemos, dirigir sob efeito
de álcool é proibido por lei. Mas, a maioria das pessoas
não cumpre essa determinação.
O que falta? A nosso ver são basicamente duas
coisas: consciência e mais rigor na punição dos infratores.
Mais que isso, temos de olhar para as nossas
crianças e jovens, para nossos trabalhadores. Por que
muitos se refugiam no álcool?
Precisamos de campanhas que alertem a população para os danos que o álcool pode causar. Precisamos de políticas públicas voltadas aos dependentes
e, principalmente, àqueles que podem ser dependentes no futuro.
Já existem muitas associações que trabalham no
tratamento do alcoolismo. São ações louváveis e que
merecem nosso reconhecimento.
Mas destaco a importância de fazermos mais. E
quando digo fazermos, reﬁro-me a cada um de nós,
cidadãos brasileiros.
Necessitamos de um trabalho que inicie por nós,
passe por nossas casas, nossas comunidades, nossos
ambientes de trabalho e por aí adiante.
Uma corrente para que o bem de todos seja alcançado.
Quando estávamos construindo este pronunciamento me apresentaram um texto que conta sobre a
história de uma jovem. Diz o texto:
“Mãe! Fui a uma festa, e me lembrei do
que você me disse. Você me pediu que eu não
tomasse álcool... Então, ao invés disso, tomei
um refrigerante. Senti orgulho de mim mesma
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e do modo como você disse que eu me sentiria
e que não deveria beber e dirigir.
Ao contrário do que alguns amigos me
disseram, ﬁz uma escolha saudável e seu conselho foi correto. E quando a festa ﬁnalmente
acabou, e o pessoal começou a dirigir sem
condições, fui para o meu carro na certeza de
que iria para casa em paz...
Eu nunca poderia imaginar o que estava
me aguardando, mãe ... Algo que eu não poderia esperar ... Agora estou jogada na rua, e
ouvi o policial dizer: “O rapaz que causou este
acidente estava bêbado!”
Mãe, sua voz parecia tão distante.. Meu
sangue está escorrido por todos os lados e eu
estou tentando com todas as minhas forças,
não chorar. Posso ouvir os paramédicos dizerem: “A garota vai morrer”.
Tenho certeza de que o garoto não tinha
a menor idéia, enquanto ele estava a toda velocidade, aﬁnal, ele decidiu beber e dirigir, e
agora tenho de morrer. Então por que as pessoas fazem isso, mãe? Sabendo que isto vai
arruinar vidas?
E agora a dor está me cortando como
uma centena de facas aﬁadas. Diga a minha
irmã para não ﬁcar assustada, mãe! Diga ao
papai que ele seja forte. E quando eu for para
o céu, escreva “Garotinha do Papai” na minha
sepultura...
Alguém deveria ter dito aquele garoto
que é errado beber e dirigir. Talvez, se seus
pais tivessem dito, eu ainda estaria com possibilidades de continuar viva.
Minha respiração está ﬁcando mais fraca,
mãe, e estou realmente ﬁcando com medo...
Estes são meus momentos ﬁnais e me sinto
tão despreparada! Eu gostaria que você pudesse me abraçar, mãe...
Enquanto estou estirada aqui, morrendo,
eu gostaria de poder dizer que te amo, mãe!
Então: Te amo e adeus!”
Era o que eu tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o
Sr. Papaléo Paes, suplente de Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Almeida Lima.
O SR. PRESIDENTE (Almeida Lima. PMDB – SE)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Papaléo Paes,
com o tempo necessário para seu pronunciamento.
Desejo que, quando na Presidência se encontrar, V.
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Exª me dê tratamento recíproco, para usar um bom
tempo na tribuna.
Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não saberei retribuir tanta gentileza, mas farei o possível para conseguir chegar próximo da gentileza e da
atenção que V. Exª tem para com os colegas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministro da
Educação, Fernando Haddad, anunciou, há alguns dias,
os resultados da Prova Brasil, realizada de 16 a 30 de novembro de 2005, em todo o território nacional. Foi o maior
exame feito no ensino fundamental do nosso País.
Não podemos deixar de reconhecer que foi um
grande avanço para a avaliação da educação básica brasileira. O exame proporcionou uma radiograﬁa
ampliada dos nossos cursos iniciais. Envolveu escolas urbanas públicas da rede de ensino fundamental
e serviu para apontar novos caminhos e para alertar
as autoridades para a necessidade da formulação de
políticas governamentais que tenham como objetivo
melhorar a qualidade da educação.
Mais de três milhões de matriculados na 4ª e na
8ª série da rede nacional pública ﬁzeram o exame em
5.398 Municípios. As provas foram aplicadas em 160
mil turmas de 41 mil escolas urbanas.
Basicamente, foram avaliados os conhecimentos
dos alunos em Língua Portuguesa, com foco principal em leitura. No caso da Matemática, o destaque foi
dado à solução de problemas. É importante salientar
que foi a primeira vez que o Ministério da Educação
realizou uma avaliação tão ampla de estudantes do
ensino fundamental.
Lamentavelmente, os resultados não foram os
melhores. Para os alunos da 4ª série, foi registrada uma
ligeira melhora em leitura e em Matemática. Mas, em
relação aos alunos da 8ª série, foi constatada uma piora
em leitura e nenhum progresso em Matemática.
Em dezesseis Estados, os alunos da 4ª série
apresentaram rendimentos pouco satisfatórios nas disciplinas de Português e de Matemática. Os resultados
mostraram que as crianças dessas séries não sabem
fazer divisões simples e multiplicações com números
de dois algarismos. Infelizmente, como era de se esperar, em virtude das grandes diﬁculdades econômicas e
sociais do País, o Norte e o Nordeste aparecem com
a menor pontuação.
Em síntese, segundo os especialistas em educação básica, as crianças e os adolescentes brasileiros
que estão matriculados nessas séries ainda se deparam
com grandes diﬁculdades para interpretar textos, para
fazer cálculos simples, para ver as horas e até mesmo
para contar. O próprio Ministro da Educação reconhece
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a dimensão do problema e preconiza: só um grande esforço e uma grande vontade política serão capazes de
reverter o quadro atual nos próximos dez anos.
Segundo o Relatório de 2006 do Programa de
Promoção da Reforma Educativa na América Latina
e Caribe (Preal), em matéria de educação de base, o
Brasil está apenas em uma posição mediana no contexto da América do Sul. Em termos de investimentos,
nosso ensino superior recebe a maior parte das verbas
e o ensino básico ﬁca relegado a um segundo plano. O
Chile é o país da América do Sul que apresenta o maior
investimento em educação fundamental, com US$1,4
mil por aluno. Em toda a região, os gastos médios com
estudantes de universidades são três vezes maiores
do que com os alunos cursando o nível básico.
Cálculos feitos pelo economista Marcelo Néri,
Chefe do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (CPS-FGV), revelam que 15% dos jovens
que entram no mercado de trabalho sem completar o
ensino fundamental estão desempregados e que 30%
têm emprego sem carteira assinada. Para ele, sem
quantidade e qualidade de educação, não há nem
quantidade nem qualidade de emprego.
Por sua vez, na opinião do economista Fernando
Veloso, Professor do Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais (Ibmec), se o Brasil tivesse hoje a mesma escolaridade média da Coréia do Sul – 10,9 anos –, a nossa
renda nacional seria equivalente a 74% da renda daquele
país asiático. Infelizmente, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), os brasileiros de
15 anos ou mais têm, em média, 6,8 anos de estudo.
A partir de agora, a grande esperança de aumento de investimentos em educação básica no Brasil
está no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais
de Educação (Fundeb), que foi aprovado recentemente
neste plenário. Entre seus objetivos mais importantes,
o novo Fundo prevê repasses maiores da União e pretende ﬁnanciar não apenas o ensino fundamental, mas
também o ensino médio, pré-escolas e creches.
Sr. Presidente, acredito que se trata de um desaﬁo
que precisamos acompanhar para podermos exigir o seu
integral cumprimento em futuro próximo. Estamos todos
acostumados a lidar com a descontinuidade das políticas
públicas. Por outro lado, desvios de verbas da educação
não são novidade no Brasil. A título de exemplo, o Tribunal de Contas da União (TCU), ao analisar as contas do
Governo Lula referentes ao exercício de 2005, constatou
que a União destinou apenas 25,2% dos recursos para
a erradicação do analfabetismo e para o ensino fundamental, menos do que os 30% previstos em lei.
Srªs e Srs. Senadores, em teoria, nossas leis professam que todos os nossos professores devem ser
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bem formados. Evidentemente, essa é uma das maiores exigências para o pleno exercício da educação em
todos os níveis. Há muito, a função do educador deixou
de ser unicamente a de acompanhar a criança na sala
de aula e passou a ser igualmente a de favorecer seu
pleno desenvolvimento. Nossa legislação estabelece
que, até o ﬁnal de 2007, todos os professores tenham
formação em nível superior ou, no mínimo, magistério.
Custa a acreditar que essa meta venha a ser cumprida,
porque as estatísticas do próprio MEC informam que
mais de 230 mil docentes ainda atuam na rede pública
de ensino sem a devida formação exigida pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
Até agora, para melhorar a qualiﬁcação dos professores, o MEC acena com vários programas de
capacitação que, na verdade, não foram totalmente
viabilizados. Entre eles, podemos destacar o Pró-Licenciatura, o Pró-Letramento, o Pró-Infantil, o PróFormação, o Programa de Formação Continuada de
Professores, o Programa Universidade Século XXI e o
Programa Nacional de Valorização dos Trabalhadores
em Educação. Teoricamente, todos esses projetos têm
como objetivo elevar a qualiﬁcação dos nossos professores e prepará-los adequadamente para o exercício
da proﬁssão.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao terminar
este pronunciamento, é preciso deixar claro que não
adianta mais alardear em discursos vazios, sejam eles
oﬁciais ou eleitoreiros, que alcançamos a plena democratização do acesso ao ensino fundamental em nosso
País. Aliás, não signiﬁca muita coisa continuar dizendo
que, hoje, mais de 97% de nossas crianças entre 7 e
14 anos estão matriculadas nas escolas, quando sabemos perfeitamente que a qualidade do ensino está
longe de ser pelo menos aceitável. Lamentavelmente,
a propaganda governamental costuma enaltecer os
percentuais, mas esquece de dizer que, em Língua
Portuguesa e em Matemática, nem 10% dos estudantes atingem o desempenho adequado ao seu nível de
escolaridade. Ao mesmo tempo, evita comentar que,
de cada 100 estudantes, apenas 31 terminam a 8ª
série e avançam para o ensino médio.
Enﬁm, não fala que, na educação infantil, das
22 milhões de crianças do País com até seis anos de
idade, mais de nove milhões não freqüentam as instituições de ensino. Infelizmente, Sr. Presidente, esse
é o grande descompasso que existe entre o discurso
retórico e a realidade. Dessa forma, para progredirmos
nos próximos dez anos, precisamos acabar de vez
com a demagogia na educação. A sociedade brasileira
exige das autoridades medidas concretas e seriedade
para vencer os grandes desaﬁos da educação e não
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precisa de pronunciamentos de indisfarçável conteúdo eleitoreiro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes,
o Sr. Almeida Lima, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra ao Senador Almeida Lima.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para
saber qual é a ordem da minha inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Pela ordem, Senador Almeida Lima, Senador Heráclito
Fortes e Senador Ney Suassuna. O Senador Heráclito
Fortes não está, então V. Exª deve ser o próximo, logo
após o Senador Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lastimo constatar que o
nosso querido povo brasileiro, que exerce o direito de
eleger os governos e seus representantes no Parlamento, nos três níveis – municipal, estadual e federal
–, não exerça da mesma forma o direito de acompanhar as suas ações e, o mais importante, não exerça
o direito de cobrar atitudes que criem o bem-estar social, traduzido em segurança, em emprego, em saúde
e em demais carências sociais.
Lamento, repito, constatar esse fato, pois para
mim esta tem sido a realidade do nosso povo. Exerce
o direito de votar, mas não exerce o direito de cobrar.
A apatia do nosso povo é muito grande e as razões
para este comportamento são diversas: vão desde a
falta de consciência cidadã até à postura egoísta por
já terem suas demandas atendidas e por entenderem
que não podem viver independentemente das ações
do Estado e de seus eventuais governos.
Se convivemos com problemas tão graves a exemplo da corrupção generalizada, da criminalidade, da
concentração de renda, da destruição do meio-ambiente, por que a sociedade brasileira é tão passiva diante
de tanta omissão dos governos e dos seus representantes no Parlamento? Por que a sociedade brasileira,
depois de eleger os seus representantes dá-lhes as
costas até a eleição seguinte, na esperança de que o
sucessor chegue para resolver os mesmos problemas
não resolvidos pelos antecessores e assim se suceda
nesse ciclo vicioso eterno?
Será que essa questão não merecia um tratado
de Antropologia, de Sociologia e até mesmo de Psicologia?
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Ora, a sociedade que delega poderes ao eleger
representantes tem a obrigação de, por si ou por suas
entidades empresariais de trabalhadores, pelos órgãos
de classe, as próprias igrejas, a imprensa, os estudantes, os intelectuais, os artistas e tantos outros segmentos, exigir alternativas, estabelecendo uma interação
permanente com os eleitos e uma ampla cobrança de
soluções para tão graves problemas.
Srs. Senadores, trato, neste momento, especiﬁcamente, da corrupção, por considerá-la grave questão social e de Estado e, como tal, é base causadora
de inúmeros outros problemas que infelicitam a vida
do povo brasileiro.
Sem descer a detalhes ou relacionar os inúmeros
escândalos, uma vez que a imprensa cumpriu esse
papel, lembro, apenas como referência, os acontecidos dentro do período que se iniciou com os anões
do Orçamento até este último, o dos sanguessugas.
Foram inúmeros os escândalos de corrupção praticados por setores expressivos dos governos federais
que se sucederam, em conluio com inúmeros parlamentares do Congresso Nacional e com a participação
de empresários, administradores públicos municipais
e administradores estaduais, além de organizações
não-governamentais.
Em toda essa história de corrupção, uma coisa
é certa, indiscutível e inquestionável: o Orçamento da
União é a fonte inesgotável e causadora de parcela
expressiva da corrupção praticada neste País pela
capacidade que tem de irrigar todas as artérias que
formam essa grande cadeia de nulidades disseminada
por todo o Brasil.
Abro um parêntesis para dizer que não venham
apontar o Orçamento como a causa principal da grande corrupção neste País, apenas neste momento, porque estamos diante do escândalo dos sanguessugas
e porque a imprensa, como a última edição da revista
Veja, traz matéria mostrando que o Orçamento deve
ser alterado na sua confecção.
Já vim a esta tribuna por diversas vezes para dizer
a esta Casa que deixei a Comissão do Orçamento, da
qual era membro, porque ali é um antro de corrupção.
Já trouxe para esta Casa alternativas de formas e de
modelos para alterar a confecção do Orçamento. Mas
não somos ouvidos nem pela imprensa, inclusive pela
Veja, que, no ﬁnal de semana, publicou uma reportagem como se tivesse descoberto a pólvora, porque
só tratam desses assuntos quando os escândalos
estouram. Não dão importância quando parlamentares desejam, de forma prévia, pensada, estabelecer,
por antecipação, a previsibilidade de tudo isso. Estou
aqui apenas repetindo pronunciamentos que já ﬁz. E
vou continuar.
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Portanto, é neste ponto, Orçamento da União,
que a sociedade precisa se deter para analisar, conhecer, discutir, apresentar e exigir soluções. Deixar essa
tarefa apenas para o Governo e para a maioria deste
Parlamento é continuar permitindo que os macacos
continuem tomando conta das bananas, ou é permitir
às raposas a administração do galinheiro.
Quem não já sabe, por exemplo, que parcela do
crime organizado se estabelece com a participação e
conivência de policiais que têm a função de combater
o crime? Ora, se sabemos – e provado está – que é na
classe política que se situa grande parte deste cancro
que é a corrupção, cujos fatos se sucedem em velocidade nunca vista, como então a sociedade se omitir,
não dar importância e permitir que apenas este corpo
doentio, que é a classe política, estabeleça a proﬁlaxia,
sem a participação de uma ação de cobrança externa, por meio de organizações da própria sociedade?
A sociedade vir apenas por intermédio da imprensa,
de intelectuais e de juristas dar os seus palpites no
instante em que estamos diante da crise?
Não importa, não adianta, não leva a nada. Passado aquele escândalo, passarão as revistas, os telejornais, os senhores jornalistas a abandonar o tema.
Mas aqueles senhores não se preocupam quando
Senadores, Deputados, isolados, chegam à tribuna
para tratar de um assunto de tão grande envergadura
sem que, naquele instante, o País e o povo estejam
passando por problema grave a se referir nos seus
pronunciamentos.
Será que a sociedade não já percebeu que o
Governo, em combinação com setores políticos do
Congresso Nacional, não tem condições, por múltiplas
causas e interesses escusos, de promover a proﬁlaxia nesse ambiente de corrupção que tanto mal tem
causado à sociedade e que é ela própria que precisa
intervir?
Diante de catástrofes e turbulências que infelicitam a vida do povo, nesta Casa e no Executivo surgem
sempre as ações paliativas, superﬁciais, emergenciais
e até mesmo ilusórias, apenas para abrandar a dor,
o sofrimento, o clamor e a desesperança do povo.
Quando passa o momento mais grave da tempestade,
esquece-se de tudo e nenhuma atitude ampla e profunda se efetiva para que possa estabelecer um norte
que traduza vida digna para o povo e respeito para a
Nação diante do mundo.
No presente momento, discutem-se no Congresso
Nacional algumas alterações nas regras para elaboração do Orçamento da União. Os escândalos apontam
que ele só tem servido para barganhas e corrupção,
a exemplo da imoralidade praticada pelo Governo
Lula da Silva, que não libera os recursos das emen-
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das de autoria de Parlamentares que não lhes são
obedientes, bem assim, da imoralidade da ação dos
sanguessugas.
Eu não lhe sou obediente. Voto aqui em vários
e vários projetos de autoria do Poder Executivo sem
precisar me vender nem precisar de cargos. Agora,
voto contra, e sempre votei contra, até mesmo sozinho neste plenário, para registrar um único voto contra
esse Governo, porque não lhe devo obediência. Devo
obediência ao povo brasileiro, em especial ao povo de
Sergipe, que me mandou para esta Casa.
Portanto, ouso aﬁrmar que nenhuma das propostas ora em discussão, acerca do Orçamento da
União, traz a possibilidade de estancar ou diminuir a
corrupção. Estou cometendo a ousadia de aﬁrmar que
nenhuma dessas medidas que se discutem hoje seria
capaz de estancar ou diminuir a corrupção, da mesma
forma que o Senado Federal, ao deliberar emergencialmente, às pressas, diante do vexame nacional, novas
leis criminais, não estabeleceu condições de conter a
escalada de violência, pois ninguém é ingênuo a ponto
de imaginar que, se tais leis já estivessem em vigor,
a última escalada de violência ocorrida em São Paulo
não teria acontecido. É preciso ser muito ingênuo para
imaginar que, se aquelas leis já tivessem sido votadas,
não teríamos a escalada de violência em São Paulo
e em todo o País.
Assim, uma das medidas discutidas no momento é a do “Orçamento Impositivo”, ou seja, uma lei de
aplicação obrigatória e não apenas uma lei de previsão
de receitas e de estimação de despesas, sem o caráter da obrigatoriedade, como é hoje, cujo orçamento
não pode ser contingenciado e alterado por decreto
presidencial.
Mais uma vez ouso aﬁrmar que as medidas hoje
discutidas, inclusive esta do caráter impositivo, embora
importantes, não promoverão as mudanças que visam
a impedir que a execução orçamentária se torne moeda
de troca para todos os tipos de negociatas e barganhas
entre governos, parlamentares e empresários, além de
objeto para a larga prática da corrupção.
Se o orçamento é impositivo poderá acabar a negociata entre o parlamentar e o Governo Federal, mas
continuará a negociata do Parlamento com o Governo
estadual e continuará a negociata dos parlamentares
com as administrações municipais e as próprias Organizações Não-Governamentais – ONGs.
Srªs e Srs. Senadores, povo brasileiro, em vários
artigos que escrevi e em vários pronunciamentos que
ﬁz da tribuna do Senado Federal, tenho feito severas
críticas às atitudes do atual Governo e de tantos quanto
têm contribuído para o estado de degradação ética e
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moral em que se encontram as nossas instituições, a
sociedade e, sobretudo, a própria classe política.
Agora eu quero reapresentar ao debate uma
proposta. Insisto com essa sugestão e farei ampla
distribuição à sociedade por não ter tido nesta Casa
a receptividade necessária, o que me fez acreditar
que decorre do fato de que ela fere os interesses daqueles que preferem que a situação continue como
se encontra, ou, no máximo, como na expressão de
Tomasi di Lampedusa, “que ela mude para continuar
como está”.
A minha defesa é para que a sociedade brasileira
saia do comodismo, do imobilismo em que se encontra
e passe a conhecer em profundidade essas questões
para que possa intervir, e que essa intervenção não
se limite apenas e tão-somente ao exercício do voto
de quatro em quatro anos. Se assim for, continuaremos no mesmo estado de pobreza geral, pobreza de
espírito, pobreza moral e pobreza material.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, povo brasileiro, a alternativa que apresento trata-se do que poderemos chamar de “Orçamento Exclusivo da União”, no
qual se estabelece a proibição de locação de dotação
orçamentária que importe em transferência de recursos
ﬁnanceiros para Estados e Municípios, acabando-se
de vez toda e qualquer possibilidade de emenda parlamentar, seja individual ou de bancada, de comissão
ou até mesmo dotação originada da própria mensagem
do Executivo para tal ﬁm.
Em outras palavras, é preciso que se acabe de
uma vez por todas com a ﬁgura da emenda parlamentar
individual ou coletiva, de bancada ou de comissão, até
mesmo de iniciativa do Executivo, que vise alocação de
recursos no Orçamento da União para ser executado
por Estado ou por Município.
Alguém poderá questionar que haverá prejuízo
para Estados e Municípios. Aguardem, por gentileza.
Ou seja, explicando melhor, a União estaria impedida
de promover a transferência de recursos para Estados e
Municípios, salvo em casos de comprovada calamidade
pública, ocorrida em qualquer desses entes federados,
após comprovada a sua incapacidade – a incapacidade do Estado ou do Município – de, com recursos próprios, acudir a população e resolver os seus problemas,
mesmo assim ad referendum do Senado.
Socorrem-se o Estado e o Município pela urgência que se tem, pelas provas de antemão que aquele
ente da federação não tem condições de resolver a
calamidade e, posteriormente, o Governo presta contas à Casa da Federação, que é o Senado, para que
o Senado venha aprovar ou não a atitude do Governo
da União no repasse daqueles recursos.
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De logo, no entanto, deve-se esclarecer que o
montante de recursos que anualmente a União vem
transferindo voluntariamente, por intermédio das dotações constantes em seu orçamento para Estados e
municípios, apurada a média anual em moeda estável
de 1989 (primeiro exercício ﬁnanceiro após a promulgação da atual Constituição), até o último exercício ﬁnanceiro – digamos 2006 –, deve ser transformado em
receita tributária para os entes federados, e o aporte
deve ser traduzido em aumento de percentual dos atuais Fundos de Participação dos Estados e Municípios
(FPE e FPM), o que resultaria, de logo, na ausência de
qualquer prejuízo para essas entidades da Federação,
além de representar o primeiro e grande beneﬁcio que
essa mudança representa, que é o de se estabelecer
tratamento equânime entre todos os Estados e Municípios, independentemente de possuírem força política
ou não, serem grandes ou pequenos, serem do Sul,
do Norte, do Centro-Oeste ou do Nordeste.
Tenho consciência de que se trata de uma proposta de mudança radical, mas é exatamente por ter essa
consciência que estou a apresentá-la. Essa proposta é
radical e deve ser radical, porque se propõe a resolver
um problema de raiz e, a partir da raiz, um problema
estrutural, como devem ser resolvidos todos os problemas estruturais, sejam eles de uma ediﬁcação, ou
sociais que resultem graves e tormentosos problemas
para o povo, como vem acontecendo com a corrupção
neste País e com o seu irmão gêmeo que é o desperdício do dinheiro público pela sua má aplicação.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, povo brasileiro
a cada novo dia de experiência que me ocorre, conscientizo-me cada vez mais de que a solução, senão
deﬁnitiva, mas duradoura e eﬁcaz para os problemas
que enfrentamos em nosso País, decorre de decisões
que promovam mudanças radicais, mudanças que
alterem a estrutura do Estado brasileiro e, com ela,
suas instituições.
Da mesma forma, tenho convicções profundas de
que a classe política deste País jamais promoverá as
mudanças com esse perﬁl sem que a sociedade, consciente e participativa, interﬁra diretamente no processo
de decisões. Por isso, diante da oportunidade estabelecida pelo Congresso Nacional que inicia um processo
de discussão para criação de uma nova estrutura para
o Orçamento da União e, sendo este, uma das grandes
fontes que irriga a corrupção no País, deve a sociedade
se engajar nesse debate, na certeza de que debelar
ou reprimir a corrupção representa uma grande vitória
contra a fome, contra o desemprego, contra o analfabetismo, contra a criminalidade, que são os grandes
males que afetam a nossa sociedade, somados ao
abandono de nossas crianças que perambulam pelas
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ruas de nosso País, o que sintetiza a ausência de um
futuro promissor para a nossa gente.
Portanto, ao apresentar, a proposta de um Orçamento que seja exclusivo da União sem a contemplação
de recursos para Estados e Municípios, acabando com
as emendas de parlamentares que têm esse objetivo,
por si só já se evita que mais de seis mil agentes públicos entre prefeitos, governadores e parlamentares
metam a mão nesse dinheiro público para “administrálo”. O Orçamento da União é uma fonte que não pode
secar, mas as artérias que se ligam a essa fonte e que
irrigam a corrupção precisam ser obstruídas, e essa é
uma de suas formas.
Com o reordenamento do Estado brasileiro, necessário se torna a adequação das funções de cada
ente federado, a ﬁm de prevenir responsabilidades e
eliminar a superposição de funções que geram despesas desnecessárias e a não-otimização na aplicação dos recursos públicos. A divisão da arrecadação
tributária deve corresponder a essas expectativas,
pois não se pode conceber, por exemplo, que deva
ser competência do Governo da União a liberação de
recursos para um Município a ﬁm de que este possa
comprar uma ambulância, construir um posto de saúde
ou mesmo uma escola.
A estrutura atual do Estado brasileiro predispõe-se
à prática de corrupção pela relação promíscua que se
estabelece entre o Governo da União e parlamentares,
entre esses prefeitos, governadores e organizações
não-governamentais – aí incluídos os empresários.
Essas são as artérias que precisam ser obstruídas, até porque captação de recursos não deve ser
função parlamentar. Seria irracional, caso não fosse
uma vontade deliberada voltada para o cometimento
de uma ilegalidade ou à prática de barganha, o fato
que importa na liberação de recursos do Orçamento
da União para a simples construção de um posto de
saúde, em um povoado de um Município distante de
qualquer Estado da Federação.
Gera-se, com um ato dessa natureza, todo um
processo de dependência e promiscuidade com o
prefeito que precisa relacionar-se com o parlamentar,
deputado ou senador, para que este apresente uma
emenda ao Orçamento da União, seja ela aprovada
e, no ano seguinte, este mesmo prefeito tenha de se
deslocar até Brasília, com passagens aéreas e diárias
pagas com o dinheiro do povo, a ﬁm de diligenciar,
junto aos órgãos federais, a liberação dos recursos.
Para que tal aconteça, é necessário que o parlamentar
venda a sua alma ao Poder Executivo, ao Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje está de plantão na
Presidência da República, e aos seus sucessores, se
continuar essa mesma regra – como já empenharam
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a alma aos antecessores de Lula –, a ﬁm de que a dita
emenda seja liberada.
No procedimento ﬁnal, os gestores dos recursos
se encarregam de superfaturar a compra das ambulâncias ou de outros bens e serviços para que as chamadas comissões sejam pagas a todos que se envolverem
nesse tipo de operação promíscua.
Essa é uma prática corrupta histórica e, portanto,
de conhecimento de todos os agentes públicos e políticos; de conhecimento de toda a sociedade; de conhecimento dos intelectuais e da imprensa, da maior
e da menor, de São Paulo, do Rio ou de Sergipe; é de
conhecimento de todas as instituições, inclusive das
igrejas, inclusive da Católica; é de conhecimento da
universidade e dos intelectuais; é de conhecimento do
povo brasileiro Essa é uma prática corrupta histórica
e, portanto, de conhecimento de todos, tanto que já
criaram uma superestrutura nos Estados para a sua
ﬁscalização.
Se isso não acaba no Brasil é porque este é um
País corrupto, este é um País miserável, é um País
maldito, é um País que nasceu para não desenvolver
seu Estado nem seu povo. É um País para se viver.
Quantos anos já se passaram depois da independência? Ela ocorreu em 1822, portanto, 170 anos. E o
País ainda vive na condição de colônia.
Os Estados Unidos, 200 anos depois, deixaram
de ser colônia e tornaram-se a maior potência do Planeta.
Este é um País miserável! Este é um País cuja
sociedade conhece tudo isso.
Em todas as instituições – em todas, sem exceção
–, o que existe é omissão, o que existe é covardia, o
que existe é conivência, o que existe é negligência. O
Poder Judiciário sabe disso, o Poder Legislativo participa disso. O Ministério Público sabe muito bem como
tudo isso funciona, e todos sabem perfeitamente como
isso acaba. Não acaba porque não há interesse.
Como Parlamentar, eu gostaria de reaﬁrmar...
(Interrupção do som.)
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – ...como
reaﬁrmada está, na tarde de hoje, a proposta, que é
exatamente a do Orçamento exclusivo da União sem
prejuízo para Estados e Municípios. Ao contrário, Estados e Municípios não precisariam mais estar com o
pires na mão, pedindo a Deputado e a Senador, comprometendo-se pela inclusão de verba no Orçamento
da União.
Também não precisava vir gastar dinheiro em Brasília, munido de diárias, passagens, hotéis e assessores
para a liberação dos recursos. Não precisava vender
sua alma a deputado nem a senador para garantir os
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votos na eleição seguinte, diante da necessidade da
liberação de recursos.
Parlamentar, em Brasília, não seria assistente
social de prefeito nem de governador, mas estaria aqui
se preocupando com a legislação brasileira, preocupando-se em modernizar o Estado, preocupando-se
em ﬁscalizar as ações do Judiciário, do Executivo e
de todos os setores.
É essa a função do Parlamento. Não conheço
outra função nem quando ele foi concebido, nos idos
históricos da Antigüidade, nem quando Montesquieu
e John Locke estabeleceram a teoria da Tripartição
dos Poderes, extinguindo a idéia do absolutismo, do
governo por um só, mas do governo por três poderes
interdependentes e harmônicos entre si. Nunca conheci
outra função do Parlamento senão essa.
A função de deputado e senador não é liberar
recursos, viver em ministérios. As emendas dos parlamentares, sim, seriam possíveis e verdadeiras, mas
para projetos...
(Interrupção do som.)
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – ... Vou
concluir, Sr. Presidente. Projetos para serem executados pelo Governo da União.
É preciso fazer a ferrovia Norte-Sul. É uma obra
do Governo Federal? Sim. Aí o Parlamentar se encarregaria de melhorar a dotação orçamentária para
esse projeto. Precisamos estabelecer uma política de
ﬁscalização de fronteiras no Centro-Oeste, no Norte
do País, para a preservação do meio ambiente, para
que não haja o tráfego dos nossos minerais etc? Sim.
Dotação para isso, para que o Governo da União pudesse executar, mas envolvimento de deputado e senador – não importa se emenda individual ou coletiva
– só leva à corrupção.
Por essa razão, senti-me envergonhado – aqui já
disse algumas vezes e vou repetir – em 2003, quando o
meu então Partido me indicou para integrar a Comissão
Mista do Orçamento. Depois de três meses, agradeci
e pedi para sair. Não é lugar para se ﬁcar.
Portanto, que se promovam mudanças dentro
de um critério radical se desejam resolver o problema. No entanto, como diz o literato italiano Tomasi di
Lampedusa, se é para continuar como está, também
promoveremos as mudanças, que, no caso, serão
aquelas que não mudam, ou seja, mudaremos para
continuar da mesma forma. Também se faz. Só que
essa proposta não contará, jamais, com a minha
aquiescência; não contará, jamais, com a minha
participação.
Eu gostaria de ver companheiros Senadores e
Deputados Federais, no plenário e nos corredores da
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Casa, participando dos debates e da deliberação com
as suas frontes erguidas, sem precisar dobrar o espinhaço para o Presidente de plantão, sem precisar estar
vendendo suas almas, sem precisar estar-se corrompendo. E o Município, por menor que seja, lá do meu
querido Estado de Sergipe, recebendo o que deveria
sem precisar da interferência de ninguém, como hoje
ocorre com o Fundo de Participação dos Municípios.
A nossa proposta é agregar percentual ao FPM e ao
FPE e eliminar todas as dotações do Orçamento da
União para os Estados e Municípios, salvo em caso
de calamidade pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior, por permuta com o Senador Heráclito Fortes.
Em seguida, concederei a palavra ao Senador Ney
Suassuna.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, caro amigo Senador Paulo
Paim, e prezados Senadores e Senadoras presentes,
em especial nosso querido Senador Ramez Tebet, que
nos honra com sua presença no dia de hoje, estive,
há poucos dias, em Córdoba, na Argentina, participando da reunião da Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercosul, e tive oportunidade de conversar com pessoas daquela cidade agradável e bonita, que tem um
povo afável. Perguntei a uma senhora, advogada de
um órgão que corresponde ao Crea em nosso País, a
que se devia o fato de a Argentina, em razoável curto
espaço de tempo, ter superado uma crise brutal vivida há quatro ou cinco anos. Ela me respondeu que,
entre outros fatores, aquele que ela entendia preponderante era o nível cultural e educacional do povo da
Argentina.
Trago esse gancho para dizer que a revista Istoé, em sua edição desta semana, prestou, a meu ver,
relevante serviço ao País ao publicar entrevista com a
Srª Viviane Senna, Presidente do Instituto Ayrton Senna, em que ela faz um diagnóstico ao mesmo tempo
trágico e assustador do ensino público fundamental
deste País.
Requeiro, Sr. Presidente, a transcrição dessa entrevista, na íntegra, nos Anais da Casa, mas me vou
permitir, rapidamente, destacar alguns de seus pontos
que me chamaram muito a atenção.
O repórter indaga: “A senhora defende a tese de
que o grande problema da educação são os altíssimos
índices de repetência e o inchaço da rede pública?
(...)”. Ela responde, serenamente: “Sem dúvida. Você
sabe quantos alunos temos no ensino fundamental?
São 34 milhões, ou seja, praticamente uma Espanha
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só de crianças da primeira à oitava série. Destes, quase dez milhões estão a mais no sistema. (...)”. Ela fala
da repetência.
O repórter pergunta: “Quantas vezes eles repetem?” Ela diz: “Em média, duas vezes. As crianças,
normalmente, levam dois anos para fazer cada série
no Brasil”.
Ela aﬁrma que nós, brasileiros, construímos um
País para poucos e cita o saudoso Professor Darcy
Ribeiro, quando ele dizia qual seria a grande tarefa da
intelectualidade brasileira. Ele cobrava que deveriam
ser respondidas apenas duas perguntas: por que o
Brasil ainda não deu certo? O que cada um precisa
fazer para o Brasil dar certo?
O repórter pergunta: “E por que o Brasil não deu
certo?”. A Srª Viviane responde:
Porque a gente construiu um País para poucos.
É um País de exceções em matéria de oportunidade.
Como a elite latino-americana, tudo o que a elite brasileira faz é para poucos. É um capitalismo para poucos.
Essa massa de 97% de crianças, mesmo na escola,
é uma massa de excluídos, porque eles não estão
aprendendo, ou seja, é uma inclusão pela metade. O
aluno sai despreparado para o mercado de trabalho
e para a vida.
Senador Ney Suassuna, sei que essa matéria foi
lida por muita gente, mas o povo brasileiro não tem sequer acesso a essa revista. Portanto, permito-me, da
tribuna do Senado, falar para quem nos está ouvindo
e declinar esse diagnóstico trágico que faz a Srª Viviane Senna a respeito da educação pública fundamental
do nosso País.
O repórter pergunta, à certa altura: “Mas não é
melhor a criança estar na escola...” Ela diz:
Melhor do que nada. Você não pensaria assim em
relação a seu ﬁlho. No entanto, com o ﬁlho do pobre
você pensa assim: é melhor estar na escola do que na
rua. Até porque você sabe que, se seu ﬁlho não tiver
uma escola boa, ele não vai dar certo na vida.
O repórter pergunta: “É uma educação de fachada?” Ela responde:
Sim, porque não cumpre o seu papel sequer em
funções básicas, como, por exemplo, domínio do idioma, da escrita, da fala e das operações básicas de matemática. Não tem a qualidade necessária para essas
pessoas terem uma oportunidade, ainda que remota,
de inclusão. O drama é este: aparentemente se está
incluindo, mas na verdade, não está.
O repórter pergunta: “A elite se interessa por essa
situação?” Ela responde:
Historicamente, a elite brasileira, como a sul
americana, é absolutamente rasa, desconectada do
próprio País. É uma herança da maneira como fomos
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colonizados. Nós fomos colonizados por pessoas que
vieram sacar coisas do País. Reproduzimos essa atitude
e pensamos em construir um país para nós próprios.
É um quadro preocupante, Senador Almeida
Lima.
Continua a entrevista:
Viviane – Dos cinco milhões e meio de
crianças que ingressam todos os anos na
primeira série no País, apenas cerca de dois
milhões concluem a oitava série. Ou seja, perdemos a metade das crianças no trajeto entre
a primeira e a oitava série.
Istoé – E desta metade que consegue
chegar, quantos passam sem repetir?
Viviane – Apenas 4% fazem as oito séries nos oito anos regulamentares no País,
ou seja, sem repetir nenhum. Em números,
menos de 100 mil crianças concluem o ensino fundamental na idade correta, isto é,
14 anos.
Istoé – Qual o custo deste estrago?
Viviane – Temos um custo pessoal, o
comprometimento da auto-estima da criança,
que ela leva para o resto da vida. Há também
o custo econômico: R$8 bilhões são gastos
em repetência, no País, por ano. O terceiro
é social, pois boa parte das crianças que
repetem séries sai da escola despreparada
e acaba indo para o tráﬁco, para a prostituição ou, na melhor das hipóteses, o mercado
informal. E o último custo é o político: são
mais brasileiros despreparados para votar
[jogados nesse mundão, nesse mercado, inclusive fora dele].
Istoé – Como a escola justiﬁca este fracasso em massa?
Viviane – Existem vários mitos que naturalizam o fenômeno de repetência e o fracasso
maciço das crianças. Alguns deles: “Ela não
aprende porque é subnutrida, “a criança é pobre e subestimulada” ou “ela vem de famílias
desestruturadas”.
Diz Viviane sobre a experiência desenvolvida no
Instituto Ayrton Senna:
A nossa experiência no Instituto prova que estas mesmas crianças aprendem se a escola ensinar
de verdade. Além do mais, existe um absurdo lógico
em aﬁrmar que a criança, por ser pobre, não aprende. Isso equivale a dizer que primeiro a criança tem
que ﬁcar rica para a escola conseguir cumprir o seu
papel de ensinar. É um sistema que funciona como
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um verdadeiro exterminador do futuro de milhões de
crianças.
Ela tece considerações acerca de como se comporta o chamado terceiro setor – no qual se inclui –,
para dizer como as coisas andam por lá, para dizer
que, lá, há qualidade, mas não há quantidade e que,
no ensino fundamental público brasileiro, há quantidade, mas não há qualidade.
A frase “é um sistema que funciona como um
verdadeiro exterminador do futuro de milhões de crianças”, dita por Viviane, remete-nos para a responsabilidade que temos com esses milhões de crianças. Aqui,
cabem todas as reﬂexões possíveis, principalmente
ações no sentido do aperfeiçoamento do ensino fundamental público.
Este dado é assustador: a repetência consome
R$8 bilhões por ano! São crianças que, a rigor, deveriam
estar passando, de ano em ano, com aproveitamento, mas que levam, em média, segundo a Srª Viviane
Senna, dois anos para fazer cada série escolar.
Portanto, requeiro, Sr. Presidente, a transcrição, nos Anais desta Casa, do teor da entrevista
dada pela Srª Viviane Senna, por se tratar de um
dos diagnósticos mais interessantes que já vi ser
feito ultimamente, no que diz respeito ao ensino
fundamental neste País. Apesar de trágico, tratase de algo que deve ser do conhecimento de todos
nós, de toda a população brasileira, para que nos
conscientizemos, cada vez mais, da necessidade de
mudarmos esse quadro.
Aqui, ﬁca o alerta de quem, no terceiro setor, por
iniciativa própria, cuida de levar experimentos bem-sucedidos, Senador Ney Suassuna, experimentos que o
Poder Público poderia muito bem trazer como experiência. O Poder Público poderia incorporar as práticas
levadas a efeito no ensino fundamental público neste
País, para que afastássemos, por completo, o fantasma
da exclusão de milhões e milhões de crianças, hoje, e,
amanhã, de adultos, que, por falta de uma boa formação escolar básica, vêem-se excluídos hoje, amanhã
e depois neste País.
Espero que mais e mais pessoas brasileiras tenham a oportunidade de reﬂetir sobre esse diagnóstico feito pela Srª Viviane Senna. É um diagnóstico frio,
emocionante e, ao mesmo tempo, trágico, Senador
Ney Suassuna.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

378

25580 Terça-feira 1

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2006

Agosto de 2006

JULHO 2006

Agosto de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 1

379

25581

380

25582 Terça-feira 1

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2006

Agosto de 2006

JULHO 2006

Agosto de 2006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Geraldo Mesquita Júnior, V. Exª será atendido na forma regimental ao pedir o registro do artigo
veiculado pela revista Istoé.
Passamos a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
S. Exª dispõe de dez minutos, com mais cinco
minutos, além da tolerância da Mesa.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em campanha, no
meu querido Estado da Paraíba, tenho ouvido, com
freqüência, qual o motivo de as pessoas se lançarem
na vida pública sabendo que ﬁcarão expostas, que
poderão ser caluniadas, que poderão enfrentar o ódio
dos adversários, que não param de maquinar contra.
No entanto, por que essas pessoas aceitam passar por
todos esses sacrifícios, por todos esses vexames?
Fiquei analisando o porquê disso e concluí que
um pouco é vaidade – não resta dúvida –, mas que a
grande maioria está aqui, nesta Casa, por ideal e por
uma razão simples. Poderíamos viver tranqüilamente,
de forma mais calma. Vejamos meu caso. Terminei o
curso de Ciências Econômicas na Paraíba e fui para
São Paulo em busca de emprego. No dia em que saí
de lá, outros 48 jovens também saíram da minha cidade por não existir emprego na Paraíba. A cada ano,
40 mil jovens completam 18 anos na Paraíba – essa
é a média –, e não há empregos. Saímos – lembrome como se fosse hoje – todos os que se haviam formado na mesma universidade em busca de emprego.
Inicialmente, fui para São Paulo, onde trabalhei com o
Prefeito Faria Lima. Posteriormente, fui para o Rio de
Janeiro, porque não havia gostado muito de São Paulo.
No Rio, ﬁz concurso para a Federal do Rio de Janeiro
e para o Ministério do Planejamento, ingressando em
ambos. Permaneci cinco anos no Ministério, até que,
um dia, após alguns meses de férias nos Estados Unidos, tomei conhecimento do mundo do computador e
resolvi abrir uma faculdade de Computação. A partir
daí, não quis mais voltar ao serviço público. Pedi demissão e fui cuidar das faculdades. Comprei alguns
colégios – eu os tenho em vários lugares no Brasil e
no exterior; hoje, há alunos em 48 países – e vi que
precisava ajudar a evitar que outros jovens não passassem pelo mesmo sacrifício por que passei. Quem
quiser saber o que é isso saia do seu Estado, deixe
seus amigos e vá para outra cultura, onde até nosso
sotaque é motivo de gozação. Nós, do Nordeste, somos
vistos no sul como cidadãos de segunda categoria.
Porteiro, guarda, trabalhador de construção civil, são
poucos os que escapam a essa sina. Depois de tudo
isso, ainda ﬁz Administração de Empresas, Pedagogia
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e duas pós-graduações. Foi, então, que cheguei à conclusão de que era hora de entrar para a vida pública,
para prestar serviço, ajudando por ideal.
Vejam só: não entrei como Deputado ou como
Prefeito, mas como Senador. Primeiramente, fui suplente de Antônio Mariz e, depois, enfrentei um dos
mitos do meu Estado, Tarcísio Burity, Governador eleito
por duas vezes. Comecei com 3%, e ele, com 46%, e
estou aqui com o mandato de Senador. Não foi a vez
dele naquela época.
Quando fazemos novamente um périplo pela
Paraíba, veriﬁcamos que conseguimos mudar muito
pouco em nosso Estado. Veriﬁcamos que os outros Estados estão crescendo com mais rapidez que o nosso.
Pernambuco, por exemplo, além do Porto de Suape e
de muitos empreendimentos, está construindo uma
reﬁnaria; o Ceará, além de um poço importante, está
fazendo uma siderúrgica; o Rio Grande do Norte, por
sorte, está construindo o maior aeroporto de carga do
País e ainda tem petróleo, sal e camarão.
O meu Estado não tem tido essa sorte e, embora seja o ponto mais oriental do País, o que nos traz
algumas vantagens relativas, continua precisando de
obras estruturais. Estamos lutando, eu e o Senado
Maranhão, para levarmos para lá um pequeno pólo
petroquímico. Já que vai haver uma reﬁnaria no Estado vizinho, que, na Paraíba, pelo menos possamos ter
um pólo petroquímico!
Sonhamos todos, Sr. Presidente, que a Paraíba
dê sorte na exploração do petróleo. As pesquisas já
foram feitas, e, em 5 de novembro agora, vai haver
leilão na área de Sousa. Tenho certeza de que vamos
conseguir iniciar a exploração de petróleo na Paraíba
com sucesso, seja em Sousa, seja na costa.
Mas existem muitas coisas para se fazer. A área
mineral precisa ser urgentemente incentivada. Lá, inclusive, há pedras preciosas, como é o caso da turmalina paraíba, que é até mais cara do que diamante
– só existe lá e, por isso, tem esse nome. É uma pedra
diferenciada, cujo grama custa US$30 mil quando é
inteiramente limpa.
Precisamos investir também na exploração do
caulim e de vários minerais, o que nos permitirá, com
toda certeza, produzir muita cerâmica. Já temos várias
indústrias de cerâmica, mas precisamos implementar
muitas outras.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são muitas
as nossas vulnerabilidade na saúde, na segurança, na
educação, porque não há investimentos de vulto acompanhando o pouco desenvolvimento do Nordeste e o
grande crescimento populacional. É necessária uma
política racional de planejamento do País e da região
para investimentos no Nordeste, a ﬁm de se diminuir a
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diferença entre Sul, Sudeste e Nordeste. Do contrário,
vamos alavancar, cada vez mais, essa diferença entre
as Regiões e aumentar o fosso entre elas.
O Nordeste tem muitas potencialidades, seja turística, seja – como disse – mineral, seja na área de indústrias, porque a mão-de-obra é muita e barata. Temos
matéria-prima para muitos setores, mas, infelizmente
não temos obtido os investimentos necessários.
Quando chega a época de campanha, tudo isso é
revisado, tudo isso é falado, mas, depois, pouco disso
se consegue. Nos doze anos em que estou nesta Casa,
todos os dias presto contas ao meu Estado por meio
das rádios e das TVs. Todos os dias, Sr. Presidente,
presto contas do que ﬁz no dia anterior, dizendo a que
Ministérios fui, onde procurei arrumar recursos, para
que prefeituras consegui recursos. Acho que cumpro
minha missão com uma boa parcela de sucesso, mas
isso não basta para resolver o problema de toda uma
Região que abrange mais de um terço da população
brasileira. Os investimentos não são suﬁcientes, e estamos perdendo mais espaço, embora haja a garantia
constitucional de se investir mais no Nordeste. Mas isso
ﬁca só na Constituição, pois não tem funcionado nem
para o Nordeste nem para o Centro-Oeste.
Diante desse quadro, pergunta-se insistentemente
a todos os homens públicos: por que continuar numa
proﬁssão tão complicada, tão difícil e, às vezes, com
tão poucos sucessos? Por que tanta insistência para
conseguir esses sucessos?
Ouvi, há pouco, o discurso do companheiro que
me antecedeu, quando ele falava de Orçamento. Realmente, o Orçamento tem de ser impositivo, as emendas de bancada não devem ﬁcar à mercê de serem
elas a favor ou contra o Governo. Isso deveria deixar
de existir. Deveria haver um Orçamento impositivo,
sim, em que estabelecêssemos que ele teria de ser
cumprido pelo Governo, nem que fosse por meio de
um processo gradual, em que pelo menos uma parte
do Orçamento fosse cumprida. Como está hoje, isso
é apenas um faz-de-conta, em que o Governo diz que
pretende cumprir e em que a gente faz de conta que
acredita, porque, quando chega a hora, vemos que não
acontece a obra nem o desenvolvimento. Com relação
ao Nordeste, estamos muito prejudicados.
Não é diferente no Estado de V. Exª, um dos mais
prejudicados pela República no ano passado, pois houve quebra no preço do arroz, da soja, do trigo, além
de problemas de seca. Ainda perdeu muito por ser um
Estado exportador, e os recursos não entram, pois não
cumpriram também a lei como deviam.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Senador Ney
Suassuna, permita-me um aparte?
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Pois
não.
O Sr. Leonel Pavan (PSDB – SC) – Vejo V. Exª
falar sobre a agricultura em nosso País, sobre a queda de preço dos produtos agrícolas. Mas a quem devemos responsabilizar? Tenho percorrido – até farei
um pronunciamento sobre isso, daqui a pouco – meu
Estado, Santa Catarina, e tenho visto os agricultores
desesperados em alguns lugares, por causa da seca;
em outros, por causa da geada; em outros, por causa da estiagem. Quem deve socorrer os agricultores,
principalmente o agricultor familiar? Eles plantam arroz, milho e feijão e dependem exclusivamente da
agricultura para sobreviver. Percorri o oeste de Santa
Catarina, neste ﬁnal de semana, na região serrana,
no meio-oeste e no oeste, regiões que vivem da agricultura, principalmente da agricultura familiar. Há desespero, há tristeza no semblante dos agricultores. Há
tristeza, porque não há ninguém para socorrê-los. O
Governo prometeu milhões de reais, aprovados aqui
no Congresso, mas exige uma papelada, uma burocracia enorme, e não libera os recursos. Além de não
receberem os recursos, de não serem atendidos, eles
estão vendo seus ﬁlhos desesperados, por causa das
diﬁculdades por que passam seus pais. Eles, sem terem o que fazer, estão indo embora do campo, abandonando as terras. Estão indo para as cidades grandes, pois vêem pela televisão, todos os dias, coisas
bonitas: praias, empregos, negócios, imagens lindas,
propagandas fantásticas. Eles deixam o campo e, ao
chegarem às grandes cidades, Senador Ney Suassuna
– sei que V. Exª é muito sensível a essas questões –,
deparam-se com outra diﬁculdade. Eles são agricultores e entendem de terra, sabem como manusear a
terra, como cuidar das galinhas, dos suínos, da vaca,
que sustenta a família com a produção do leite. Eles
entendem de enxada, porque trabalham manualmente
para produzirem batata, feijão, assim por diante. Eles
não são proﬁssionais das grandes cidades, como balconistas, secretários, carpinteiros, pedreiros, motoristas. Eles não têm a experiência da grande cidade. E,
muitas vezes, Senador Ney Suassuna, o desespero
leva essas pessoas à criminalidade, à marginalidade.
Precisa o Governo ter muito cuidado com a falta de
atenção aos agricultores do nosso País.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – V. Exª
está coberto de razão. Mas, quando falava da agricultura no Estado do nobre Presidente, eu dizia que
mesmo um Estado desenvolvido, como é o Rio Grande do Sul, que não sofre os problemas do Nordeste,
também tem passado diﬁculdades. As diﬁculdades
são muitas em todo o País. Mas, na minha região, no
meu Estado, a carência é muito maior, porque não só
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a agricultura é muito mais difícil, como também não há
uma política agrícola e as obras estruturais inexistem.
Assim, terminamos sendo um grande fornecedor de
mão-de-obra para o Sul, para o Sudeste e até para o
Centro-Oeste. São as famílias se despedaçando, para
que seus ﬁlhos saiam em busca de emprego, quando
estes deveriam estar ﬁxados lá, quando deveria haver
um planejamento que nos permitisse, Senador, fazer
uma administração mais racional.
Continuo, com tristeza, aﬁrmando que, embora
existam tantas carências, não temos conseguido fazer,
na velocidade que queremos, atendimento a todo esse
elenco de necessidades insatisfeitas. Isso tem deixado
aﬂitos todos os que têm obrigação ou compromisso
com o crescimento do Nordeste. Não há mais Sudene, o Banco do Nordeste praticamente exauriu seus
recursos com a aplicação que foi bastante. Estamos
com diﬁculdades, sim.
Era isso, Sr. Presidente, que eu queria trazer na
tarde de hoje. Os desaﬁos são ainda muito grandes,
e quem tem o ideal de servir, com toda a certeza, vai
ﬁcar nessa angústia, clamando por soluções que possam aliviar essa Região que tanto já deu ao Brasil e
que tanto tem perdido em relação ao que precisaria
receber de investimento!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Leonel Pavan,
por dez minutos, com a tolerância de mais cinco, e,
em seguida, à Senadora Iris de Araújo.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu havia preparado um pronunciamento sobre a agricultura do nosso
Estado. O Presidente Lula esteve em Santa Catarina neste ﬁnal de semana. Tenho dito que o Governo
Lula não quer ou ﬁnge não enxergar o óbvio. Repete
que a economia brasileira está bem, anunciando números, planilhas, estatísticas que não correspondem
à realidade do País. É um alheamento absurdo para
alguém como o Presidente, que se dizia um homem
do povo, que, tendo viajado Brasil afora, tinha visto as
diﬁculdades e seguidamente mantido contato com a
população brasileira.
Queria que o Presidente, nessa viagem ao meu
Estado de Santa Catarina, tivesse conversado com as
pessoas da região e perguntado aos agricultores como
estão os negócios por lá, como está a agricultura do
nosso Estado. Se o tivesse feito, ele veria que não é
o conto de fadas que a propaganda do Governo quer
vender aos brasileiros, não é toda aquela fantasia que
dizem por meio da imprensa, da mídia.
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No meu Estado, Santa Catarina, como em todo o
Brasil, agricultores e pecuaristas enfrentam uma crise
sem precedentes. Lá só se vêem quebras de safras,
quedas de preços e retornos cada vez menores. O
drama dos fruticultores de Santa Catarina é um retrato cruel desse calvário. Eles têm tido problemas com
o clima, que não foi um aliado nos últimos três anos.
É verdade, houve muitos castigos, como o do granizo,
que maltratou os pomares da região. No ano passado,
uma geada tardia frustrou planos e prejudicou a safra.
Neste ano, tudo junto: pomares foram atingidos por
chuvas de granizo, houve geada nas terras baixas e
excesso de chuvas no período de ﬂoração. O resultado
foi uma queda de 40% da produção de frutas, o que
arruinou uma das principais atividades econômicas
do nosso Estado.
A esperança dos fruticultores era de que os preços melhorassem e de que minorassem os prejuízos.
Mas, na combinação maligna da política econômica de
juros altíssimos, o dólar baixo está castigando mais a
agricultura que qualquer geada ou chuva de granizo.
As 160 mil toneladas de maçã que o Brasil exportou
em 2005 não se repetirão este ano por conta da queda do câmbio. O mesmo acontecerá com outras frutas
brasileiras, que enfrentam a poderosa concorrência
internacional. Sem ter como colocar os produtos no
exterior, os fruticultores não têm alternativa, a não ser
desovar o estoque no mercado interno e derrubar as
cotações dos produtos. Essas diﬁculdades, Sr. Presidente, já estão bastante conhecidas da população
brasileira.
Das questões climáticas ninguém é culpado,
mas o Governo tem de estar preparado para atender
aos agricultores nessas diﬁculdades, oferecendo-lhes
linhas de crédito sem juros, subsidiando-lhes os produtos – como fazem alguns países, para torná-los mais
baratos e possibilitar a concorrência com os nossos.
Não queremos que o produto brasileiro seja caro. O
que queremos é que o Governo Federal dê condições
aos nossos agricultores para concorrer com os produtos de outros países.
Queremos, Senador Paulo Paim, independentemente de cores partidárias ou de quem venha a governar o País, que se atenda aos nossos agricultores,
que são os principais geradores de empregos, os que
movimentam a principal economia do País, os que trabalham no Brasil de ponta a ponta, as pessoas que
colocam a mão na terra, mão calejada, de sol a sol.
Não há tempo para esse povo! Queremos que o Governo dê-lhes assistência, condições de concorrerem
com produtos que vêm do exterior.
Ora, não há mais condições. Eles tentam proteger
sua plantação, mas aquilo que têm de comprar para
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isso, como telas e outros produtos e equipamentos,
é caríssimo. O imposto é muito caro. De todo produto
que se compra, 50%, 60%, 65% do valor são impostos
para o Governo Federal, enquanto outros países não
cobram nada ou estipulam percentuais bem inferiores
aos do Brasil. Aqui a situação é diferente.
Claro que não queremos que os produtos brasileiros tenham preços elevadíssimos. O que queremos,
Senador Valdir Raupp, é que o Governo Federal cumpra
sua missão e seu compromisso de atender às famílias
dos agricultores, ou seja, o que está sendo divulgado
na imprensa, nas propagandas do Governo ou nos
discursos do Presidente.
Sua Excelência fala para os agricultores como
se nada disso existisse, como se tudo estivesse bem
neste País, como se os agricultores estivessem bem,
produzindo, vendendo, colhendo. Não! Isso não acontece porque estão sem ânimo. Além de serem castigados pelas questões climáticos, são castigados pela
falta do cumprimento de compromissos por parte do
Governo Federal com trabalhadores que são do PT,
do PMDB, do PSDB, do PFL, do PPS, do PDT. Trabalhadores que sequer têm cores partidárias, mas que
têm a cor da vida, a cor do campo, do trabalho e que
não estão sendo assistidos.
Senador Valdir Raupp, vou conceder o aparte a V.
Exª, mas antes quero dizer que, neste ﬁm de semana,
percorri diversas cidades, cumprimentando os agricultores, aquelas mãos calejadas. Eu via no semblante
daquelas pessoas a tristeza. Eles choravam, dizendo: “A
quem vamos pedir socorro? Estão pedindo votos, mas
e quem nos atende?”. É preciso que o Governo Federal distribua a riqueza nacional, a riqueza do Governo,
dos impostos, que distribua corretamente, atendendo
a quem realmente necessita; não concedendo privilégios aos banqueiros, mas atendendo aos verdadeiros
homens do trabalho, que sofrem no dia-a-dia.
Estou preocupado, Senador Valdir Raupp – já vou
lhe conceder um aparte –, com o êxodo rural. Há 30
anos, 80% da população vivia no interior. Hoje, apenas 20% vivem no campo e os 80% estão nas grandes cidades. Por quê? Porque não há vontade política
para realizar e concretizar os sonhos dos agricultores
e atender aos seus direitos. Porque não há a reforma
agrária tão prometida por este Governo e que foi bandeira de campanha.
É preciso que tenhamos todos a missão maior de
cobrar do atual Governo ou de qualquer outro que venha – espero que mude o atual Governo –que atenda
aos agricultores e à Nação brasileira sem discriminar
ninguém. Só porque não é do partido “a” se discrimina.
Que se eleja alguém para atender aos sonhos e direitos
daqueles que fazem a nossa Nação: os agricultores.
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Concedo um aparte, com muita alegria e com
muita honra, ao Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Senador Leonel Pavan, V. Exª tem absoluta razão. O campo está empobrecendo. O pacote agrícola lançado há
poucos dias foi insuﬁciente para resolver o problema
do campo. Os agricultores do meu Estado estão penando e desestimulados a produzir mais. Eu vejo que
deve haver um equilíbrio. É claro que é importante que
o arroz, o feijão, o trigo, a carne e o leite cheguem barato na mesa do consumidor que mora nos grandes
centros, mas é necessário um equilíbrio. A Europa e os
Estados Unidos fazem uma compensação para quem
produz; porque, se continuar do jeito que está indo,
nobre Senador, daqui a alguns anos, o povo brasileiro
vai estar comendo o que vem de outros países e não
mais o que é produzido no Brasil. E hoje está generalizado em todo o Brasil. Esse socorro tem de acontecer
o mais rápido possível, em uma intensidade maior do
que o Governo tem lançado até agora, sob pena de
extinguir a classe produtiva do País. Eu falo aqui porque tenho também andado por todos os municípios do
meu Estado e vejo que o grito é muito grande, o desestímulo é geral. Então se faz necessário, com urgência,
um aporte maior de recursos do Governo Federal, um
incentivo maior para que os nossos produtores rurais
continuem produzindo para que não haja, mais do que
já houve até agora, o êxodo rural, como V. Exª bem se
referiu até agora. Muito obrigado.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Senador Valdir Raupp, o Governo estava destinando R$10
milhões, apenas míseros R$10 milhões, para a agricultura familiar de Santa Catarina. E a burocracia não
permite que esses recursos ínﬁmos cheguem às mãos
dos agricultores. São apenas R$10 milhões! Mais da
metade do ano já se passou, já passamos pelas questões do plantio, da colheita, e os recursos até agora
não foram liberados. A burocracia é enorme! Isso é
ruim para o nosso País.
Concedo um aparte ao nobre Senador César
Borges, da nossa Bahia.
O Sr. César Borges (PFL – BA) – Senador Leonel Pavan, V. Exª, sempre preciso, muito bem aplicado nos seus pronunciamentos, suscita esta questão
da crise que vive a agricultura; e eu diria que também
a pecuária vive uma crise profunda. Acho que o Senador Valdir Raupp, que fez esse aparte tão brilhante
ao pronunciamento de V. Exª, traz uma preocupação:
da forma como vamos com relação à agricultura e à
pecuária no Brasil, esses efeitos se farão sentir dentro em breve, até com o desabastecimento, porque há
desestímulo completo a essas atividades. O Governo
Federal, além desses falsos pacotes que não atendem
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à população, ainda deixa pesar sobre a cabeça dos
produtores brasileiros a questão dos índices de produtividade; um jogo político lamentável que o Presidente
está fazendo com a relação aos índices de produtividade do Incra, o que está gerando inquietação imensa no campo. O agricultor convive com o problema de
ver sua propriedade invadida ou desapropriada, sem
a indenização devida; vê o seu produto desvalorizado
– quando a produção cresce um pouco, o preço ﬁca
totalmente depreciado; não há nenhuma segurança,
não há preço mínimo; quando recorre ao crédito, os
juros são absurdamente altos, não tem condição de
pagá-lo; quando há intempéries climáticas – como no
Nordeste brasileiro, particularmente na Bahia –, ﬁca
impossibilitado de pagar e o Governo transforma sua
dívida rural em dívida ﬁscal, cobrando-a por meio de
uma ação de execução. Veja o caso do cacau. Lamentavelmente, a Bahia vive sob suspeição forte de
terrorismo biológico, praticado por pessoas do PT que
hoje estão na direção da Ceplac – isso foi dito por um
réu confesso que participou dessa ação. O cacau está
com preços irrisórios, quase a metade do que estava
há três anos. Já tivemos uma média de R$70,00 a arroba; hoje custa R$47,00 uma arroba. Na pecuária,
da mesma forma. O preço da arroba do boi não passa
de R$50,00. É daí para baixo. Enquanto isso, todos os
custos estão subindo. Parece-me que ocorre também
com o arroz e com a soja. E aonde é que vamos chegar? É natural, como disse V. Exª com precisão, que
o consumidor queira produto barato, mas a custa de
quebrar os que produzem no dia-a-dia para abastecer
a nossa população, não. O Governo tinha de ter uma
política mais consistente. Em lugar disso, um homem
sério como era o Ministro da Agricultura precisou sair
por discordar da política do Governo em vários aspectos, inclusive com relação a esses índices de produtividade. Portanto, quero, com isso, contribuir com o seu
pronunciamento – espero contribuir com alguma coisa
– para dizer que V. Exª está certíssimo. A crise no campo do Brasil é algo muito sério, e os reﬂexos danosos
virão muito brevemente. Parabéns a V. Exª.
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Agradeço
o aparte do Senador César Borges.
Senador, o prejuízo do campo está provocando
o prejuízo nas cidades. Há um inchaço, nas grandes
cidades, de ﬁlhos de agricultores e de agricultores
que estão indo a busca de novos caminhos, de novos
meios de sobrevivência. São pessoas da pecuária ou
da agricultura, de produções pequenas, que não têm
mais como fazer e estão procurando outra forma de
viver. E, ao chegarem nas grandes cidades, como não
têm capacitação proﬁssional para determinadas áreas,
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muitos, infelizmente, para tentar sobreviver, acabam
indo para o caminho da marginalidade.
É preciso haver uma ação mais concreta, algo
que proporcione resultados positivos e imediatos por
parte do Governo Federal.
Eu falava com Geraldo Alckmin a respeito dessa
questão e também de outros assuntos e ele dizia que as
coisas estão muito centralizadas, tudo se deﬁne em Brasília. As ações precisam ser descentralizadas. O Governo do
Estado, a própria Assembléia Legislativa ou a Associação
de Prefeitos têm de criar um conselho em cada Estado a
ﬁm de encontrar soluções e apenas encaminhar a documentação, mostrando os problemas do Estado, para que
os recursos sejam enviados urgentemente.
As ações do Governo Federal têm de ser descentralizadas. O Governo centraliza tudo aqui e, em razão
de questões políticas – porque é do partido, porque
elogia ou critica etc. –, busca as soluções dançando.
O Governo atende a este, atende àquele, não há uma
linha, um cumprimento, uma decisão, um rigor na distribuição de recursos e no atendimento à população.
Sr. Presidente, quando falamos em agricultura,
falamos em segurança, quando falamos em família, em
saúde, em educação, falamos em segurança.
Eu estava lendo o jornal da agência de O Estado
de S. Paulo de hoje, divulgado às 9 horas e 22 minutos, que diz o seguinte:
Caíram de R$ 181 milhões em 2001 para R$ 27
milhões em 2005 os valores repassados pela União
para a Segurança Pública do Estado de São Paulo
por meio do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) e
do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). A
queda de 85% nos repasses ao governo paulista foi
constatada por levantamento realizado pelos economistas José Roberto Afonso e Julio Kogut.
Está ocorrendo toda aquela violência em São Paulo, e a imprensa a comenta, mas está aqui registrado:
os recursos para a segurança, em 2005, foram 85%
menores dos que em 2001. Foram liberados R$181
milhões, em 2001; e, em 2005, apenas R$27 milhões.
Essa burocracia, essa falta de responsabilidade, essa
falta de sensibilidade, essa incompetência, esse desperdício do dinheiro público, com apadrinhados daqui
e dali, está levando a questão da segurança do País
para um dos piores momentos da nossa história.
Voltarei ao assunto em outra ocasião. Buscarei
mais dados a ﬁm de que possamos dizer ao provo
brasileiro...
(Interrupção do som.)
O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) –... ﬁnalizando, Sr. Presidente, de quem é a verdadeira responsabilidade no que diz respeito à falta de segurança
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por que estamos passando, na questão da segurança
pessoal, da família, de seus bens, assim como na da
segurança daqueles que produzem para o País, daqueles que realmente trabalham, colocam a mão na
terra e que têm as mãos calejadas, que são os nossos agricultores.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passo a palavra à nobre Senadora Iris de Araújo.
Senadora Iris de Araújo, gostaria de dizer a V.
Exª que o Senado perderá uma grande Senadora,
mas a Câmara dos Deputados ganhará uma grande
Deputada Federal.
V. Exª dispõe da palavra por dez minutos, prorrogáveis por mais cinco.
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Agradeço, Senador Paulo Paim.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, andando
por esse Estado de Goiás afora, tenho constatado com
as pessoas com quem tenho conversado, e agora,
mais recentemente, um detalhe de recente pesquisa
da CNT/Sensus, que passou praticamente à margem
do debate político: algumas revelações, que são de
tal forma preocupantes, que eu não poderia deixar de
difundi-las, no sentido da reﬂexão e análise. Estas evidências também servirão de suporte para a defesa de
uma proposta que considero fundamental, tendo em
vista o atual estágio da sociedade brasileira.
Segundo o constatado, grande parte da população não quer se envolver nas eleições. Eis os números: nada menos que 39,8% dos consultados não se
interessam pela eleição presidencial; 44,3% não ligam
para a escolha do Governador; e, pior ainda, 50,9% se
omitem ante a escolher Senadores e Deputados.
O desinteresse pelo exercício democrático do
voto é acompanhado de outra revelação igualmente
importante na pesquisa: as Forças Armadas conseguiram aumentar de maneira signiﬁcativa o seu prestígio nos últimos anos. Em 2003, somente 13,9% dos
entrevistados destacavam a conﬁança no segmento
– não que eu tenha nada contra a existência dessa
conﬁança, acredito que tem que existir, só que essa
pesquisa nos remete a uma outra leitura. Agora, o índice atingiu os 17% – crescimento substancial que,
penso, sinaliza a tendência da busca por sistemas de
poder que tenham como suporte a força e, portanto,
transmitam a sensação de segurança.
A pesquisa também mostra que os programas
sociais do Governo Federal inﬂuenciam o voto de
58,7% dos eleitores.
Já no momento de escolher um candidato, eis as
propostas que mais atraem o eleitor: a promessa de
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combate à criminalidade; o compromisso com o desenvolvimento do País; a urgência na melhora da escola
pública e da saúde; e a prioridade quanto à erradicação
da corrupção e ao controle do custo de vida.
O capítulo mais contundente do levantamento
mostra, de maneira cristalina, a perda sistemática da
conﬁança da sociedade nas suas principais instituições:
apenas 11,9% dos brasileiros conﬁariam na Justiça;
somente 10,3% acreditam nos meios de comunicação;
só 3,9% crêem no Governo Federal; enquanto que a
polícia tem a conﬁança de apenas 3,4%.
E o que é ainda mais grave: a credibilidade do
Congresso Nacional praticamente inexiste. Apenas o
minguado percentual de 0,4% dos consultados acredita no Parlamento! Um dado devastador, que nos leva
ao urgente exame de consciência sobre a gravidade
dos últimos acontecimentos, que destruíram a imagem
do Poder Legislativo – a grande pilastra da verdadeira
democracia.
O sentimento captado pela pesquisa CNT/Sensus revela o que pode ser qualiﬁcado como a dor na
alma de um povo que se sente traído, ultrajado: quem
deveria servir de exemplo expôs práticas completamente dissociadas das exigências de uma Nação que
clama pelos princípios essenciais da ética e do amor
às causas maiores da sociedade.
Não se trata, Srªs e Srs. Senadores, do desgaste
de um partido ou de um conjunto de lideranças. O que
está em jogo é, sobretudo, a sobrevivência de instituições completamente fragilizadas pela seqüência ininterrupta de escândalos – o que cria uma espécie de
vazio do Poder. E esse vazio de Poder encoraja ainda mais as ações dos que sobrevivem na ilegalidade
– essa legião de criminosos que semeia o pânico em
nossas ruas.
Não adianta que tapem os ouvidos como se nada
estivesse acontecendo! O brasileiro está atordoado: a
intensidade dos acontecimentos é muito maior do que a
que estava acostumado a suportar. Antes, era o domínio da inﬂação, da carestia, do apagão... Agora, são os
mensalões, pizzas e sanguessugas, conjugados com
o terror calculado para incutir no povo a sensação de
que o Brasil já não mais nos pertence...
Desculpem se estou sendo muito dura nas minhas
colocações, mas tenho que reﬂetir aqui aquilo que estou ouvindo nas ruas e o que uma pesquisa séria feita
há 15 dias nos mostra.
Restaurar o sentido da autoridade é o primeiro caminho para que possamos pensar na reforma institucional que resgate o emblema da paz. Só que, para isso,
é imprescindível a disposição para o recomeço, para a
recomposição verdadeira das práticas e condutas.
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Percebe-se que um país não está seguro quanto
à estrutura institucional quando se processam reformas sobre reformas – umas sobre as outras – sem
que nenhuma seja suﬁciente ao menos para amenizar
as distorções. Nos últimos anos, tem sido assim neste
País, Srªs e Srs. Senadores... Usando o velho clichê,
a Constituição brasileira realmente se transformou
numa colcha de retalhos, completamente desﬁgurada – mostrengo maquiado e retocado, mas cuja alma
permanece torta, porque assim foi originada.
Reconheçamos: o problema central do Brasil está
muito mais nas pessoas, nos dirigentes, nos eleitos do
que na parafernália das leis. E cabe a nós tentar alternativas: essa é a nossa obrigação.
A reforma política não solucionaria os problemas
nacionais. As mudanças na previdência foram apenas
arremedos. O sistema tributário é ineﬁciente e injusto.
Nosso aparato de normas trabalhistas está superado. Todo esse estrangulamento chegou a um ponto
de exaustão. É começar de novo ou sermos tragados
pela barbárie.
Precisamos de transformações incisivas, o que
penso só ser possível a partir da iniciativa da sociedade. Daí por que abraço, com entusiasmo, a causa
lançada por um conjunto de importantes entidades
nacionais – em especial, a Ordem dos Advogados do
Brasil —, para se convocar uma Assembléia Nacional
Constituinte Exclusiva, especialmente para discutir e
votar, com prazo determinado, as imprescindíveis reformas. Seria uma Constituinte exclusiva, justamente para
que seus integrantes decidam de maneira imparcial,
independente, sem o costumeiro jogo das pressões,
sem o benefício a grupos – de forma que unicamente prevaleçam os interesses maiores de um País que
precisa ser passado a limpo urgentemente.
A eleição para esta Constituinte poderia ser realizada já em 2007, a partir de uma decisão soberana
do novo Congresso. A meta: reunir, nesse fórum livre,
mulheres e homens idealistas, pessoas sem ambições
políticas, que concorreriam unicamente para produzir
a Lei Maior e, cumprida a grande tarefa, voltariam às
suas atividades.
Como muito bem disse o Presidente Nacional da
OAB, Roberto Busato, este é o momento de buscar saídas mais agudas para uma “refundação” da República.
Segundo ele, as experiências anteriores de Congresso-Constituinte se mostram nefastas: não fundam uma
nova ordem, apenas remendam a anterior. Assim foi
com as Constituintes de 1891, 1934, 1946 e 1988, que
foram congressuais. Tanto que a atual Carta vem sendo
seguidamente emendada, até chegar ao deprimente
estágio atual. Existem hoje mais de 700 propostas de
emendas tramitando no Congresso.
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Um país digno e grande começa a construir a sua
história de glórias quando se propõe verdadeiramente
a uma ruptura longe dos interesses imediatos de suas
elites, mas uma Assembléia Nacional Constituinte
Exclusiva somente se tornará realidade se o povo, de
fato, for às ruas para exigi-la. Diante do desastre moral e ético que atinge a Nação, é hora de dar ﬁm aos
privilégios dos poderosos por meio de um fórum que,
inclusive, tenha liberdade para discutir a própria estrutura do Poder Legislativo.
Basta de mudanças superﬁciais, periféricas. Este
é o momento para o verdadeiro debate que faça ﬂuírem teses, princípios e compromissos voltados para
o bem comum, para a construção do Brasil da paz, o
Brasil da justiça, o Brasil do crescimento, o Brasil da
esperança.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos, ex-Presidente desta Casa.
S. Exª dispõe da palavra por dez minutos com
mais cinco de tolerância que lhe é devida.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria
de pronunciar este discurso na abertura dos trabalhos
amanhã. Entretanto, não vou perder a oportunidade
que V. Exª me oferece, mesmo com o plenário vazio,
para falar sobre um erro que tem sido cometido nesta
Casa, não por V. Exª, mas por muitos dos Senadores
que devem ver que é esta Casa que pode, no momento, segurar as instituições nacionais.
A minha aﬁrmativa inicial é que o Governo apodreceu. Estamos diante de um Governo podre, presidido pelo Presidente Lula. E o Governo apodreceu da
maneira mais cínica possível.
Quando o Presidente foi ao Estado de V. Exª, teve
o cinismo de dizer e mandar a sua Chefe de Gabinete, hoje um José Dirceu mais ou menos de saia – até
tenho respeito por ela, mas está mandando mais do
que José Dirceu –, dizer que o Presidente vai levar um
pacote de dinheiro para o Rio Grande do Sul. Disse
isso para melhorar a sua situação, que é gravíssima no
Sul e o será no Nordeste, quando o Estado conhecer
melhor quem é o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Disse
isso como se fosse possível comprar a consciência do
povo do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, como
se fosse possível, depois do desastre que ele provocou na agricultura e na pecuária brasileira, como bem
salientou o ilustre Parlamentar neste instante.
Não é comprando consciências com remédio
ineﬁcaz e ﬁnanciamentos que não correspondem a
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uma realidade que o Presidente vai melhorar a sua
situação no Rio Grande do Sul. Um povo que tem demonstrado a este País a sua coragem de luta e tem
tido representantes de grande valor, inclusive nesta
Casa – como, no passado, houve Pinheiro Machado
–, evidentemente não se vai dobrar, até porque não se
dobrou, de modo algum, àqueles que quiseram pisar
ou comprar a consciência dos brasileiros nascidos no
Rio Grande do Sul.
Portanto, peço a transcrição, pelo menos, de parte desta matéria: “Governo casa liberação de verbas
com a viagem de Lula”. É a Folha de S. Paulo que
diz isso. Conseqüentemente – é matéria de sábado
–, isso foi repetido ontem. Esse é um ponto que deve
ser abordado.
Outro aspecto é quando o Presidente tenta ridicularizar a ﬁgura do ex-Presidente Itamar Franco – de
quem até divergi muitas vezes, mas temos hoje um respeito mútuo e uma admiração profunda –, como se ele
fosse um alienado porque tem 75 anos. Será que ele
quis dizer isso com relação ao Presidente José Sarney,
que já passou dos 75? Será que ele não conhece nem
a recente história do Brasil, que registra Miguel Reale, com uma lucidez notável, falecendo aos 93 anos,
como o maior ﬁlósofo do Direito no Brasil enquanto
vivo? Será que ele desconhece que Eugênio Gudin
– isso eu sei que desconhece, ele nem sabe quem é
Gudin – morreu aos 98 anos sendo um dos melhores
economistas? Será que ele desconhece que John
Kenneth Galbraith morreu aos 93 anos como uma das
maiores ﬁguras da economia mundial? Será que ele
desconhece – e desconhece mesmo – que De Gaulle comandou a França até os 83 anos? Será que ele
desconhece seus companheiros, que têm mais idade
do que ele, homens como Florestan Fernandes, homens que ﬁzeram o PT, que ele decepcionou com as
roubalheiras existentes hoje?
Será, aﬁnal de contas, que ele quer, mais uma
vez, castigar os idosos do Brasil, que V. Exª tem sempre ajudado, Sr. Presidente? E vou dizer seu nome,
para que todos que me ouçam saibam: estamos sendo
presididos, neste instante, pelo Senador Paulo Paim.
Será que ele quer castigar qualquer idoso, desconhecendo que esses idosos não são como ele, esclerosados? E ele está esclerosado, embora seja conservado
a álcool. Veja V. Exª que mesmo a conserva de álcool
não dá lucidez ao Presidente, que agride o Dr. Itamar
Franco, até agora seu Embaixador em Roma, Embaixada importante.
Ó, Sr. Presidente, que tempos estamos vivendo!
É o tempo do valerioduto, do mensalão, dos Sanguessugas – que, hoje, está tendo uma importância maior,
embora não tenha o valor de um valerioduto.
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Ainda hoje, um ex-ministro me telefonava dizendo
que estava sendo injustiçado. Vou ouvi-lo para saber
se sim ou não, mas muitos já foram injustiçados como
o Deputado Aroldo Cedraz, que redigiu uma carta à
Controladoria-Geral da União e vai processar o Controlador-Geral da União pela leviandade de colocá-lo
como desonesto. Outros tantos farão certamente o
mesmo.
Embora não se possa negar que devem punir
sanguessugas, não se dever permitir a ousadia desse Verdoim que, tendo recebido uma premiação para
acusar os envolvidos, chegou ao ponto de dizer em
manchetes de jornais – ainda há pouco o ilustre Senador César Borges me mostrava – que 70% do Congresso é comprável. Isso exige não de V. Exª, que não
tem esse poder, mas sim do Senador Renan Calheiros
uma ação imediata. Amanhã, estarei levantando essa
questão de ordem para o Presidente Renan Calheiros
interpelar essa ﬁgura, porque nós – eu, V. Exª e muitos
outros – não podemos ser acusados em razão de um
ou dois, se é verdade que eles existem.
Então chegamos a esse ponto. O que se quer?
O Governo vai desmoralizar a instituição, quando sabe
quem é o responsável? Quem não sabe que o pai disso
tudo é Humberto Costa, candidato em Pernambuco?
Está prestes a renunciar à candidatura em virtude do
seu nome ter aparecido nesse problema. Não posso
aﬁrmar que seja verdadeiro, mas ele tem precedentes
de vampiro no Ministério da Saúde, onde a roubalheira
foi por mim clamada e reclamada muitas vezes desta
tribuna, sem que houvesse providências do Governo.
Ah, Sr. Presidente, a nossa situação é realmente
grave! É tão grave que gostaria de dizer algo e pedir
a transcrição. Não se trata de ACM, César Borges ou
V. Exª; trata-se de um cardeal de Santa Catarina, hoje
cardeal do Rio de Janeiro, que diz palavras como as
que vou ler, principalmente estas – são tantas que
peço a transcrição completa: “É inadmissível que uma
pessoa séria permaneça no PT depois de tudo o que
aconteceu. A possibilidade de contestar, saindo do
Partido, é saudável”.
Não sei se penso assim como ele, porque acho
que a presença de V. Exª no Partido é saudável, porque o que se precisa é de mais Paulo Paim no Partido
dos Trabalhadores.
Diz ainda o Cardeal: “Ou o Lula não vive o que o
Partido quer, ou o Partido é completamente nulo para
ele, algo que não é admissível. Parece uma grande
palhaçada!”
O Cardeal, que ainda não chegou, portanto, aos
75 anos – e Lula acha que pode dizer o que quiser
– diz ainda: “Passar por uma situação dessas e pesso-
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as serem novamente apresentadas como candidatos
parece até uma ofensa ao eleitorado.”
Diz ainda coisas gravíssimas sobre o Governo do
Presidente Lula – está aqui, no Jornal do Brasil de
ontem – como “Lula tem uma capa impermeável para
fazer o que quer, inclusive as roubalheiras.”
Peço que a transcrição seja feita completa, porque, se muitas pessoas não tomaram conhecimento,
milhares vão tomar com o meu discurso de agora e vão
procurar saber e felicitar o Cardeal do Rio de Janeiro
pelas declarações que fez em favor do Brasil.
Achei isso da maior gravidade, Sr. Presidente.
Não conheço pessoalmente o Cardeal do Rio de Janeiro. Conheço muito o seu antecessor, meu amigo
pessoal, Eugênio Sales, e posso dizer que não tenho
dúvida de que, embora com temperamento diferente,
Dom Eugênio Sales ﬁca muito triste com a situação
por que o Brasil atravessa hoje.
Portanto, assim também deve ser o pensamento
de Dom Geraldo Agnelo, que, este, sim, eu conheço,
e é um homem de bem a toda prova, um homem sério
e digno, como são todos os Cardeais do nosso País,
graças a Deus.
Graças a Deus o Santo Padre tem escolhido pessoas corajosas e que podem enfrentar, inclusive, o Governo Lula e até mesmo alguns bispos que se aliaram
no passado ao PT e que hoje se arrependem.
Como salientou há pouco o Senador Pavan, os
recursos para a segurança pública no Brasil minguaram.
O PCC cresce e os recursos diminuem. Lamento dizer
isso de uma Pasta presidida pelo meu amigo Márcio
Thomaz Bastos. Mas o Dr. Márcio devia ter – e tem
– autoridade para exigir do Presidente Lula e do seu
Governo, do Ministério do Planejamento ou do Ministério da Fazenda, que os recursos, pelo menos agora,
quando o Brasil atravessa a sua pior crise em relação
ao crime, sejam, evidentemente, liberados.
Aliás, o Dr. Márcio, manda a verdade que diga,
comunicou-me que a Bahia iria ter um presídio, com
13 milhões. Acho muito pouco para a situação que
atravessamos. Mas, seja como for, esperamos esses
recursos. Que não venham a minguar como os de
São Paulo, onde se prometeu milhares e milhares de
reais e 87% não foram entregues. Essa é uma situação calamitosa, como calamitoso também é o que se
diz aqui: “Para atingir a meta de benefícios, o valor do
Bolsa-Família caiu 19%”. Diminuiu!
O desemprego aumenta, e o Governo mente com
fórmulas irreais, dizendo que está empregando e que
chegará a 9,2 milhões. Ele está brincando, porque ele
próprio, há menos de um mês, informou que, mesmo
passando os informais para a formalidade, foram 4,7
milhões de empregos e não os 10 milhões que ele pro-
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meteu. Mas ninguém leva a sério as suas promessas
porque ele não cumpre.
Sr. Presidente, pior do que isso, é a engrenagem
que cerca o Presidente; são os métodos que cercam
o Presidente; são os mensalões que vão continuar e
estão continuando nas eleições. É uma coisa inacreditável, mas verdadeira. Fico triste quando amigos meus,
seus, nossos estão metidos nessa divisão de cargos
que realmente desonra a nação.
Vão olhar o DNIT para ver se não está pior do
que o Ministério da Saúde, com os sanguessugas de
lá. Há sanguessugas em todos os Ministérios, porque
há também empresários ladrões em muitas partes
do Brasil. Colocá-los na cadeia é o desejo do povo. O
Congresso, inclusive, necessita fazer isso.
Vamos fazer isso com imparcialidade, senso de
justiça, dentro de um clima que possa, realmente, reabilitar o Congresso Nacional e, em particular, a Câmara dos Deputados. Não vamos injustiçar ninguém
para favorecer o Governo, porque o Governo quer tirar
de si a culpa dos sanguessugas.
Quem paga é o Ministério da Saúde. Quem fez
acordo foi o Ministério da Saúde. Os ladrões estavam
no Ministério da Saúde. Conseqüentemente, cabe ao
Senhor Presidente da República a responsabilidade
sobre o mensalão, sobre o valerioduto, sobre os sanguessugas e sobre muitas outras operações, cujos
nomes vamos ver dentro de pouco tempo.
Sr. Presidente, ﬁco satisfeito que V. Exª esteja
presidindo, hoje, esta sessão, porque V. Exª tem dado
provas de que o seu Partido é importante, mas mais
importante do que o seu Partido é o povo. É isso de
que precisamos. Pouco importa o problema de Lula
querer fatiar o seu Governo com o PMDB ou com quem
quer que seja, mas procure gente honesta. Não deixe
que os ladrões continuem pululando no seu Partido e
sendo seus aliados.
Vejam o que foi feito com os R$898 milhões, a
que me referi aqui, do Ministério das Cidades. Vejam
o que foi feito no Ministério da Saúde há muito tempo.
Vejam o que foi feito, inclusive, no próprio Ministério da
Integração Nacional, no Ministério da Reforma Agrária,
o dinheiro que foi dado a Bruno Maranhão para invadir a Câmara dos Deputados e ele ainda é ﬁgura de
destaque no Palácio do Planalto.
A situação é triste, Sr. Presidente! Higienicamente, nós precisamos trabalhar para limpar o Brasil.
Inegavelmente, cumpre-me terminar como comecei: o
Governo apodreceu!
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª será atendido na forma regimental quanto às
matérias lidas parcialmente da tribuna, para que constem dos Anais do Senado e sejam divulgadas pelos
órgãos da Casa.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Obrigado a V. Exª
Concedo a palavra ao nobre Senador Valdir Raupp, por dez minutos, prorrogáveis por mais cinco minutos, com a tolerância que lhe é devida por esta
Presidência.
Em seguida, falarão o Senador César Borges e
a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo fazer um alerta
sobre o risco a que o Estado de Rondônia está sendo
exposto e dos prejuízos suportados pelo Brasil.
Ocorre que, diariamente, há mais de cinco anos,
a Petrobras queima ou reinjeta em seus postos, em
nossa região, mais de sete milhões de metros cúbicos
de gás por dia – fato inconteste e público, conforme
relatórios da ANP. Registre-se que esse volume de gás
corresponde a 30% do volume importado da Bolívia,
corresponde também ao volume de gás que poderia
gerar 1,3 Gwh de energia elétrica, potência equivalente
ao que se projeta para a usina nuclear de Angra III.
Diariamente também o Brasil importa óleo diesel.
Neste ano de 2006, segundo a Secex (Secretaria de
Comércio Exterior), o Brasil importou US$300 milhões,
combustível usado em nossa região para a geração
de energia elétrica.
Por informação prestada em audiência pública
por meio da Aneel, o volume de recursos destinados
à geração térmica chega a R$1 bilhão por ano – somente para o sistema Acre/Rondônia.
Também nessa audiência, ocorrida em Brasília,
na Câmara dos Deputados, no último dia 25 de abril,
a estimativa da Aneel foi de que esse volume de recursos seria reduzido à metade com o uso de gás natural em Porto Velho, gás natural oriundo da bacia de
Urucu, Amazonas.
Na audiência citada, a Eletrobrás anunciou obra
de interligação elétrica do nosso Estado ao Estado do
Mato Grosso. Em seguida, a Eletronorte divulgou, por
meio da imprensa, o planejamento de “apagar” as usinas térmicas do sistema isolado, fato este possível em
decorrência da interligação Jauru, no Estado do Mato
Grosso, a Vilhena, no Estado de Rondônia.
A interligação signiﬁca que o Sistema Interligação
Nacional, que hoje depende do gás natural da Bolívia
para gerar energia térmica e que apresenta um déﬁcit
previsto da ordem de 1,3Gwh, será nossa garantia de
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suprimento energético. Signiﬁca também que Rondônia
não demandará mais por combustível para geração. Se
não há combustível, não há razão para se construir o
gasoduto ligando Urucu a Porto Velho, pois não haverá
consumo para viabilizar o investimento.
Registramos que o gás natural, em Porto Velho,
viabiliza-se pelo consumo que as usinas termoelétricas
terão deste energético; que este combustível não se
presta apenas à substituição do óleo diesel, ele será
fator decisivo em nosso desenvolvimento.
Estamos na Amazônia Legal, portanto somos
beneﬁciários dos fundos constitucionais e das isenções destinadas a fomentar o desenvolvimento e a
reduzir as desigualdades regionais. Temos vias para
escoar nossa produção, tanto para o mercado interno,
por meio da BR-364, quanto ao mercado externo, por
meio da hidrovia do Madeira; realizamos treinamentos e contamos hoje com proﬁssionais de nível superior, residentes em Porto Velho, aptos a desenvolver o
mercado de gás natural; temos produtos agroﬂorestais
sendo exportados sem industrialização.
Rondônia não aceita ser refém de países que não
cumprem com seus tratados; Rondônia não aceita ver
seu povo sem trabalho, sem expectativa de desenvolvimento, ser tolhida em seus parcos recursos. Com a
interligação e sem consumo de combustível em nossas usinas, deixaremos de arrecadar R$160 milhões
por ano de ICMS e passaremos a pagar ICMS sobre a
energia que será importada do Sistema Interligado – e
com gás vindo da Bolívia a peso de dólar, talvez muito
mais caro do que o que poderíamos gerar em Porto
Velho com o gás natural da bacia de Urucu.
Rondônia entende que aqueles responsáveis pelo
zelo da coisa pública e comprometidos com os interesses do Brasil não podem deixar de ver o óbvio. Enterramos ou queimamos nossas riquezas para importar,
ao custo das nossas escassas divisas, combustível
gasoso ou líquido de outros países; planejamos aumentar as diferenças regionais, impedindo que o único
projeto destinado a dotar Rondônia de condições equivalentes aos demais Estados da Federação, ou seja,
Estado ofertante de uma energia limpa e competitiva,
realize essa oportunidade.
Não somos diferentes dos demais Estados brasileiros ou Estados Nações. Também queremos melhorar
nossa qualidade de vida.
Sabemos que essa é uma decisão de governo,
uma vez que a Petrobrás, como dona do gás de Urucu,
presente desde a prospecção até a distribuição, e que
hoje é remunerada pela venda de óleo no sistema isolado, perderá ﬂuxo de caixa pelo uso de um combustível mais barato.
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Na outra extremidade dessa cadeia, está a Eletrobrás, como compradora desse combustível líquido
ﬁnanciado por subsídio de todos os brasileiros, que
reduziria o custo de geração se o combustível custasse metade do que hoje custa. Ambas as empresas
estão sob o controle do Ministério de Minas e Energia, mas não chegam a um entendimento quanto às
condições que viabilizem a efetiva contratação desse
empreendimento.
Rondônia não pede tratamento diferenciado, pede
que os acordos de implementação dessa obra, em que
foram signatários o Ministério de Minas e Energia, a
Petrobras e a Eletrobrás, tornem-se realidade. Pede
que projetos que comprometem frontalmente nossa
economia, no caso a interligação com o Mato Grosso,
sejam viabilizados com critérios sociais. Vamos primeiro dotar Rondônia de capacidade para competir
em igualdade de condições, instalando o gasoduto,
construindo as usinas do Madeira e, depois, abrimos
o mercado. Abrir nosso mercado antes de nos dotar de
condições para competir não contribui com Rondônia
e pode comprometer os interesses do Brasil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trabalhamos por mais de cinco anos – por que não dizer, quase
dez anos. Quando fui Governador do meu Estado, por
iniciativa ou por sugestão da Petrobras – porque ela
é parceira no projeto –, criamos a Companhia de Gás
de Rondônia chamada Rongas, que está lá, aberta até
hoje, esperando a construção do gasoduto.
A Petrobras é sócia dessa empresa com 50%.
O projeto do gasoduto foi elaborado. Levamos
mais de três anos para aprovar a licença ambiental
e conseguimos aprová-la. Nós a aprovamos no início
deste ano, depois de muita luta, de muita pendenga,
de muita demanda com o Ministério Público Federal,
com organizações não-governamentais, enﬁm, com
toda a sorte de problemas e de obstáculos. E, agora, vêm-nos dizer que o gasoduto não pode mais ser
construído, porque ele vai interligar o sistema Mato
Grosso/Rondônia?
Essa obra, Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, há 10 anos, era muito importante para Rondônia.
Mas não foi construída. Construíram uma termoelétrica que gera 360 megawatts de energia e que queima
um milhão e meio de litros de óleo diesel por dia. Há
mais de dois anos isso ocorre, que se espera a vinda
do gás da bacia de Urucu. Agora, falam em interligar
o sistema nacional com Rondônia e Acre?
Não precisamos mais disso. Desta tribuna, tenho
coragem de dizer: “Não precisamos mais dessa obra!”
Precisamos da construção do gasoduto porque implantaram uma termoelétrica em Porto Velho. Por sinal, essa
termoelétrica será desativada, vai virar sucata.
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Acredito que o Ministério das Minas e Energia,
a Eletrobrás, a Eletronorte e a Petrobras não podem
cometer mais esse erro no nosso País. Muitos erros já
foram cometidos no passado, não podemos mais cometer esse erro, principalmente em uma região pobre,
como é o Norte do Brasil.
Espero respeito dos órgãos governamentais.
Que construam o gasoduto Urucu/Porto Velho; que
coloquem gás na termoelétrica de Porto Velho. Não ligando o sistema agora para se levar energia elétrica,
talvez daqui a três ou quatro anos poderá haver apagão
novamente. E estamos muito bem, até com sobra de
geração de energia. Repito que se fosse há 10 anos,
não teríamos isso. Hoje, há sobra de energia elétrica
porque foi construída a térmica no sistema isolado.
Agora, querem interligar o sistema sem construir o gasoduto para, daqui a três ou quatro anos, ocorrer um
apagão novamente. Aí, vamos sofrer o que os outros
Estados já sofreram.
Se acontecer um apagão no Brasil daqui a três
ou quatro anos, se não tivermos o gasoduto e a térmica for desativada, onde a energia será cortada primeiro? Será que vai ser no Rio Grande do Sul, em
Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo ou em outros Estados do Brasil? Não, será cortada no Acre e
em Rondônia, que sofrerão o apagão com o sistema
nacional interligado.
Então, exijo respeito do Ministério das Minas e
Energia, da Eletrobrás, da Eletronorte e da Petrobras
para que saia do papel e seja colocada logo em prática a
construção do gasoduto Urucu/Porto Velho. Quando as
usinas do Madeira estiverem construídas, talvez daqui
a quatro ou cinco anos, poderemos interligar o sistema.
Por que construir uma rede cara agora, gastando milhões, talvez bilhões de reais, se daqui a três ou quatro
anos as usinas do Madeira vão estar construídas? E
será necessária a construção de outras linhas, porque
essa, Senador César Borges, não vai comportar, de
maneira alguma, o escoamento da energia das usinas
do Madeira. Então, deverão ser construídas outras redes
mais fortes. Aí, sim, Rondônia poderá ser interligada
ao sistema nacional deﬁnitivamente.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Concedo a palavra ao nobre Senador César Borges,
por dez minutos mais cinco de prorrogação, com a tolerância necessária quanto ao tempo.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Paulo Paim, Srª Senadora e Srs. Senadores, o
Senador Antonio Carlos veio a esta tribuna e abordou um
assunto da maior importância. Para que tenhamos um
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pleito limpo, em que possa o eleitorado brasileiro tomar
a decisão sobre o futuro do nosso País nos próximos
quatro anos, devemos exigir uma postura ética do Senhor
Presidente da República e do Governo Federal.
O Tribunal Superior Eleitoral tem um papel muito importante: o de acompanhar as ações do Governo Federal
que estão destinadas a desvirtuar inteiramente as eleições,
sob o ponto de vista da cooptação que se faz com recursos
públicos, à custa, inclusive, de um equilíbrio ﬁscal que o
País construiu ao longo dos últimos 12 anos.
O Senador Antonio Carlos Magalhães falou sobre
uma matéria que foi publicada na Folha de S. Paulo,
e o assunto se encontra também num jornal da Bahia,
cujo título é “Governo casa liberação de verbas com
viagens do Presidente Lula”.
Isso aconteceu agora, quando o Senhor Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez campanha no Sul
do País e anunciou que o Governo Federal vai liberar,
para os setores de movelaria, máquinas e implementos
agrícolas dos três Estados da Região, R$600 milhões
– recursos do FAT, administrados pelo Banco do Brasil
–, e R$12 milhões do FUNPEN (Fundo Penitenciário
Nacional) no Rio Grande do Sul.
Nesses três anos e meio de desgoverno, o Presidente era candidato. Agora, resolveu ser Presidente.
Ao lado dessa matéria, há outra dizendo que os
Ministros intensiﬁcam viagens para colaborar com a
reeleição. Sob o argumento de que não estão em campanha e, sim, divulgando ações do Governo e administrando normalmente o País, os Ministros intensiﬁcaram,
nas últimas semanas, a atuação pró-reeleição. Isso é
uso da máquina para subverter o processo eleitoral.
O Ministro Marco Aurélio, do Tribunal Superior
Eleitoral, deve olhar para o assunto com a atenção devida, porque não adianta simplesmente reduzirem-se propagandas e “showmícios” se há utilização da máquina
pública federal e de recursos públicos por um Governo
que se está exaurindo nas denúncias sucessivas das
CPIs e no tempo físico de apenas mais cinco meses
que tem pela frente. Essas ações estão coordenadas
para quê? Para tentar cooptar o eleitorado de última
hora e as lideranças políticas de cada Estado.
Sr. Presidente, esse é um crime eleitoral e de
lesa-pátria, porque vai-se desestruturar o ajuste ﬁscal
que estamos fazendo há 12 anos.
Vou ler uma matéria publicada no Correio Braziliense, de autoria do jornalista Ricardo Allan, sob o
título “Doze anos em risco”:
O próximo presidente da República, seja ele quem
for, deverá ter pulso forte para não pôr a perder 12 anos
de um lento e penoso avanço no ajuste das contas públicas. De olho nos planos de ganhar nas urnas um segundo mandato, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
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tomou diversas medidas que vão criar uma conta estimada em R$13 bilhões a ser paga em 2007. [...]
O jornalista cita José Matias Pereira, professor de
Finanças Públicas da Universidade de Brasília, que diz:
“O quadro atual é muito preocupante. O
governo abriu a porteira para a boiada passar.
Por causa do aumento de gastos correntes,
quem quer que seja eleito terá uma enorme
diﬁculdade para governar.” [...]
O economista Raul Velloso, especialista
em contas públicas, critica principalmente a
política de pessoal de Lula, que vai inchar a
folha de pagamentos dos servidores: “O Governo contratou como louco. A bomba vai estourar no ano que vem”, aposta.
As despesas extras no ano que vem,
R$5,5 bilhões serão com reajuste salarial dos
servidores do Poder Executivo, tradicional reduto eleitoral de Lula. As despesas com pessoal
estão hoje em 4,9% do Produto Interno Bruto
(PIB) e devem ultrapassar 5,2% do PIB nas
projeções de Velloso. Segundo o Secretário
do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, o impacto dos aumentos neste ano será de R$1,591
bilhão a mais do que o previsto no Orçamento,
elevando os gastos com a folha de R$105,060
bilhões para R$106,651 bilhões.
Sr. Presidente, será que isso não é uso da máquina
pública, de última hora, para subverter a escolha livre e
consciente do eleitor brasileiro, que teve uma decepção muito grande porque este Governo traiu a sua conﬁança?
Mais uma vez, tenho de concordar com as palavras do Senador Antonio Carlos Magalhães, que disse que o Executivo procura tirar o foco do outro lado
da rua, do Palácio do Planalto, para trazê-lo para o
Congresso Nacional, muitas vezes com o acordo e a
conivência, é lamentável dizê-lo, daqueles que o comandam, em especial do Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Aldo Rebelo, que, sabemos, faz
exatamente o que quer o Palácio do Planalto.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– V. Exª tem absoluta razão.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Em dezembro do ano passado começou esse movimento
de desmoralização do Congresso Nacional, que é a
desmoralização da democracia.
Concedo um aparte, com muita satisfação, ao
Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Devo dizer a V. Exª que, realmente, o Severino Cavalcanti foi uma lástima! Não pensei que o Aldo Rebelo, que conheci e achei um homem decente, viesse
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a fazer coisas que nem o Severino faria, como esse
problema de segurar as medidas provisórias, de querer
fazer maioria para o Governo às custas de benesses!
Por tudo isso, também o Sr. Aldo Rebelo está responsável. E o Congresso Nacional ﬁca todo enxovalhado
quando, na realidade, o Presidente Renan Calheiros,
se tem culpa, não tem tanta – V. Exª o disse bem. O
Presidente Renan Calheiros, quando necessário, mostra coragem ao presidir o Senado Federal. Mas não
adianta, porque a outra Casa não deixa votar nada
em favor do povo brasileiro! Tem de se votar de acordo
com a vontade do ditador, o Dr. Lula.
O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Senador
Antonio Carlos Magalhães, V. Exª faz um retrato ﬁel
do que tem ocorrido – e que nós temos assistido – na
Câmara dos Deputados. Ali, há um Presidente a serviço do Palácio do Planalto contra a instituição. Não há
a defesa da instituição. O Senador Renan Calheiros,
muitas vezes, se posiciona ao não aceitar as imposições do Palácio do Planalto. No entanto, a Câmara
dos Deputados tem sido uma aliada à essa política
nefasta tanto para o Congresso Nacional quanto para
a democracia brasileira. O foco, a partir de dezembro
de 2005, deixou de ser o mensalão, deixou de ser o
valerioduto e passou a ser o Congresso Nacional. A
CPMI dos Sanguessugas, efetivamente, tem de ir às
últimas instâncias.
Sem sombra de dúvida, o foco de toda essa corrupção lamentável a que o País tem assistido nasceu
no Executivo e contaminou o Legislativo. Essa é a realidade! E o Senhor Lula posa de bom-moço ao dizer
que devemos nivelar por baixo. Segundo Sua Excelência, todos estão envolvidos ou dela participaram,
aﬁrma usando de um cinismo inaceitável – como disse
V. Exª, Senador Antonio Carlos – e lança um desaﬁo
à Oposição.
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato
da Coligação A Força do Povo (...) à reeleição, decidiu
ontem desaﬁar a Oposição no campo da ética, principal mote dos adversários na campanha presidencial,
e sustentou, em Florianópolis, que os governos anteriores cometeram erros maiores que os dele.
Sua Excelência se dá por satisfeito aos dizer
“que os governos anteriores cometeram erros maiores que os dele”.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Pode roubar do Dnit... V. Exª sabe, veja o Dnit, na
Bahia, como gastou e está gastando, e procure ver se
isso não é sanguessuga!
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O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Então,
sanguessuga nasce dentro do Executivo – no Dnit e
em diversos órgãos do Governo Federal – e trazem-no
para dentro do Congresso, porque utilizam recursos
públicos para cooptar a consciência de parlamentares. Isso aconteceu no mensalão, isso acontece nas
emendas individuais, porque aqueles que têm emendas liberadas – vejam as estatísticas – são principalmente Deputados que compõem a base de apoio do
Governo, porque a liberação das emendas individuais
é seletiva. No mensalão, o Sr. Marcos Valério captava
recursos utilizando-se do tráﬁco de inﬂuência junto ao
Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, fazendo
favores, lobby, intermediação para os empréstimos
“nunca pagos” pelo PT, junto ao BMG e ao Banco Rural. Há que se perguntar ao Brasil inteiro: o PT pagou
esses empréstimos? Não pagou nem pagará nunca, Sr.
Presidente, porque estavam pagos antecipadamente!
Esse dinheiro era para o quê? Para comprar a consciência de parlamentares no Congresso Nacional. O
Presidente Lula diz não ter nada com isso, mesmo ao
cair o “capitão do time”, o Ministro José Dirceu; mesmo ao cair o Ministro da Fazenda, o todo-poderoso
Antonio Palocci; mesmo que o Presidente do PT esteja
arrolado nessas questões e que o Tesoureiro Delúbio
esteja por trás de todas essas ações! E o Governo diz
que não permite impunidade. E, nas palavras do Presidente, “as falhas e os erros cometidos em governos
anteriores são bem maiores”. Quer dizer, os erros, a
corrupção no Governo de Sua Excelência estão perdoados porque, segundo Sua Excelência, também houve
erros nos governos anteriores. Ora, meu Deus, é isto
que se quer para o País? Comparar quem errou mais
com quem errou menos? Não se pode admitir erro na
ética, Sr. Presidente! É isto que o Presidente quer passar para a Nação: a imagem de que Sua Excelência
errou menos, de que o seu Governo foi menos corrupto
do que os governos a, b ou c? É lamentável que essa
seja a argumentação de um Presidente da República!
Sua Excelência deveria ir às últimas instâncias para
veriﬁcar essas corrupções dentro do seu Governo, já
que a Controladoria-Geral da União só denuncia e
apresenta nomes quando é do interesse político dela,
como aconteceu no lamentável e recente caso em que
se procurou arrolar Deputados do PFL e do PSDB. A
própria mídia viu que havia um equívoco, um interesse político, uma ação nefasta da Controladoria-Geral
da União ao arrolar pessoas de Partidos de Oposição,
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oportunidade em que o Sr. Jorge Hage, conhecidíssimo
na Bahia por esse tipo de ação, recuou.
Sr. Presidente, é preciso, para que essas eleições
não sejam mascaradas com o uso espúrio da máquina
pública federal, que o Tribunal Superior Eleitoral acompanhe de perto tudo isso, porque a imprensa nacional
está cumprindo o seu papel democraticamente.
Sr. Presidente, aqui está, de um lado a outro do
jornal a matéria intitulada “Governo casa a liberação
de verbas com viagens do Presidente Lula”. Ministros
intensiﬁcam viagens para colaborar com a reeleição.
Isso é uso da máquina pública! Isso é antidemocrático! Isso é corrupção eleitoral e com dinheiro público!
Contra isso é preciso que as instituições do Brasil, com
o Judiciário, ajam; mas ajam rapidamente; ajam com
eﬁciência e com eﬁcácia, dentro da lei, porque não
adianta deixar isso para depois. Isso tem de ser coibido agora, sob pena de termos um pleito ilegítimo, com
o uso da máquina pública pelo Senhor Presidente da
República, e que pode levar ao descontrole, inclusive
ﬁscal, do País, seja quem for o próximo Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. César Borges, o
Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra à nobre Senadora Lúcia Vânia, do PSDB do Estado de Goiás.
V. Exª dispõe de dez minutos, prorrogáveis por
mais cinco, para o seu pronunciamento.
A SRA LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o crescimento da
candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República tem sido motivo de entusiasmo para todos nós
que estamos comprometidos com sua campanha.
A última pesquisa do Ibope, divulgada na semana
passada, mostrou o crescimento de Geraldo Alckmin
– de 19% para 27% em um mês e meio –, e a queda
do Presidente Lula – de 48% para 44%.
O entusiasmo, no entanto, não nos tira a racionalidade na hora de fazermos uma análise criteriosa dos
motivos para essa inversão de números. Entre outros
dados que nos permitem concluir que a tendência de
crescimento de nosso candidato é persistente, um deles se destaca: a população começa a responder, de
forma contundente, aos quatro anos do atual Gover-
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no, no qual grande parte das promessas não passou
disso: promessas.
O Governo mesclou vários Programas sociais,
criados anteriormente, em um só, o Bolsa-Família,
que abrange, hoje, mais de 10 milhões de famílias
em todo o País.
Esses são números importantes, que não quero
aqui contestar, porque sei o quanto esses recursos são
valiosos para milhares de famílias que se beneﬁciam
deles a cada mês.
Mas é preciso ir adiante e perguntar: além do
Bolsa-Família, um programa em andamento, o que
mais o Governo ofereceu para modiﬁcar a situação
de pobreza da nossa população? Onde estão o programa Primeiro Emprego, a qualiﬁcação de mão-deobra, as oportunidades para o ingresso no mercado
de trabalho? Onde está o Plano de Segurança Pública
para garantir que as famílias possam dormir tranqüilas
e sem medo de que seus ﬁlhos sejam aliciados pelo
crime e o tráﬁco de drogas?
Ao subestimar a capacidade crítica da população
para avaliar o que foi e não foi feito em seus quatro
anos de Governo, o Presidente Lula apenas conﬁrma o
que disse no mês de junho ao se referir à parcela mais
humilde da população: “Seria tão mais fácil governar
se tivesse de cuidar só dos pobres, porque eles não
dão trabalho. Eles querem apenas um pouco de pão.”
Essa foi uma das pérolas proferidas pelo Presidente
Lula na semana passada.
Ocorre que 68% dessa mesma população já informou que sua prioridade é a educação, enquanto
somente 19% considera importantes os programas
de transferência de renda.
Esses dados mostram que o Presidente não
sabe o que diz. Essa parcela da população a que ele
se refere não quer apenas um pedaço de pão. Ela quer
dignidade, respeito, trabalho, e começa a mostrar isso
nas pesquisas de intenção de voto.
Lula é o candidato com maior índice de rejeição:
32% dos eleitores não votariam nele de jeito nenhum.
Tem que haver um motivo para tanta rejeição. Ela não
vem de graça.
Ao rejeitar um presidente que passou quatro
anos aﬁrmando que governava para os pobres, a população dá um recado certeiro: não quer mais ser enganada. Quer resultados concretos, está cansada de
promessas.
A população está dizendo que esperava muito
mais do Presidente Lula, que, hoje, destaca os feitos de
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seu Governo na área econômica, mas não conseguiu
oferecer nem a metade dos 10 milhões de empregos
que prometeu quando assumiu.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entre tantas
promessas não cumpridas, uma precisa ser destacada,
por que trata do presente e do futuro de nossa população. Em especial, das nossas crianças e jovens, e, por
conseqüência, do desenvolvimento e do progresso do
nosso País. Trata-se da educação brasileira, um setor
que mereceu tanto empenho do Governo passado sem
a continuidade necessária.
Prova disso foram as palavras do próprio Presidente Lula no lançamento oﬁcial de sua campanha, no
dia 14 deste mês. Em pleno palanque, ele prometeu
que, se for reeleito, vai começar – é bom frisar – a se
preocupar com a educação.
Foi exatamente isto que o Presidente aﬁrmou:
que a partir do ano que vem, se for reeleito, vai fazer
da educação uma prioridade em seu Governo. Confesso que, quando li essas palavras do Presidente Lula
na imprensa, não quis acreditar. O próprio Presidente
Lula admitia para todo o País que não tinha feito o que
deveria para dar prosseguimento à agenda nacional
pela educação, que já existia no Brasil quando assumiu o Governo.
No dia anterior ao seu discurso, haviam sido divulgados os resultados da Prova Brasil. O exame foi
aplicado há oito meses em 3,3 milhões de alunos da
4ª a 8ª séries do ensino fundamental em 43 mil escolas de 5.418 municípios.
A Prova Brasil foi criada pelo Ministério da Educação, com testes de matemática e leitura, para identiﬁcar
as experiências positivas e as diﬁculdades de aprendizado enfrentadas por escolas, alunos e professores.
Os seus resultados foram avaliados pelo SAEB,
Sistema de Avaliação do Ensino Básico, e mostrou
que mais de 50% das crianças que estão na 4ª série
mal decifram textos simples nem conseguem lidar corretamente com números, não realizando sequer uma
simples divisão.
De cada 100 alunos que completaram o ensino
fundamental, só 59 chegaram à 8ª série e 40, ao ﬁm
do ensino médio.
Os dados que deveriam deixar qualquer governante em estado de alerta não parecem ter assustado
o Presidente Lula.
As taxas de reprovação e evasão se mantêm
altíssimas, estimadas em 30% na 1ª série do ensino
fundamental e 40% na 1ª série do ensino médio.
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Somente nessa etapa, a evasão diária alcança
744 adolescentes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quatro anos
já estão perdidos! Quatro anos já estão terminando,
e o quadro que se desenha do nosso ensino público
é de retrocesso.
Ao ﬁnal de 2002, tínhamos 97% das crianças
na escola, dentro de uma política que priorizava uma
agenda transformadora da educação brasileira.
Não quero que os múltiplos interesses em jogo
– como é natural em processos eleitorais – transformem a questão educacional em mero objeto de debate
entre candidatos.
Nunca foi esse o nosso propósito. Ao contrário,
durante os oito anos em que foi governo, para o PSDB
a questão educacional sempre esteve acima dos interesses partidários.
Algumas questões, no entanto, devem ser esclarecidas, para que não pairem dúvidas sobre as responsabilidades de cada agente público.
Por que o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, só foi encaminhado
ao Congresso, no último ano do Governo Lula?
Três anos de Governo foram perdidos. Três Ministros diferentes, a começar por nosso colega Cristovam Buarque, tiveram que lutar para que a tese do
Fundeb fosse apoiada. Finalmente, às vésperas da
eleição, a proposta veio ao Congresso e já foi aprovada no Senado.
O que não se disse, em momento algum, é que
a idéia do Fundeb existe e é acalentada há anos.
Ele seria o natural prolongamento do Fundef,
decisão pioneira tomada pelo Governo anterior, cujos
bons resultados são por todos reconhecidos.
O atual Ministro da Educação, Fernando Haddad,
publicou artigo, recentemente, mencionando o reajuste
do investimento mínimo por aluno do ensino fundamental. Mas seria possível tal reajuste sem a existência do
Fundef, que o Governo anterior criou?
E a merenda escolar? Como seria possível reajustar o seu valor, estendendo-a à educação infantil,
se o Ministro Paulo Renato não tivesse aprofundado
o processo de descentralização da merenda escolar
que seu antecessor Murílio Hingel já iniciara no Governo Itamar Franco?
O programa dos livros didáticos oferecidos aos
alunos do ensino médio foi iniciado nos Governos Itamar Franco e Fernando Henrique, que moralizaram
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esse programa e estabeleceram critérios objetivos para
a aquisição dos livros.
A ampliação dos repasses da União aos Estados e Municípios também foi decorrência das medidas tomadas pelos Ministros Hingel e Paulo Renato,
no sentido de eliminar o deslavado clientelismo e o
autêntico balcão de projetos em que se transformara
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
o FNDE.
Em seu artigo, o Ministro Fernando Haddad aﬁrma que o Bolsa-Família universalizou o atendimento
às crianças pobres e garantiu sua permanência na
escola.
Mas esse programa é decorrência do anterior
Bolsa-Escola, que conseguiu, juntamente com o Fundef, colocar 97% das crianças nas escolas.
O Plano Decenal de Educação para Todos, aprovado em 1994, apontava para o indispensável pacto
federativo como condição para a efetiva universalização, com qualidade, da educação básica.
A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, aprovada em dezembro de 1996, surgiram
reais possibilidades de inovação pedagógica, a exemplo
da ampliação do ensino fundamental, do piso salarial
para o magistério e da autonomia escolar.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é importante relembrar todo esse processo por que passou
a educação, o qual avançou não em função deste
ou daquele Governo. Existe, naturalmente, uma mão
muito mais forte do Governo anterior, e isso pode ser
visto pela preocupação que a educação representou
para aquele Governo. É preciso frisar que nenhum
processo educacional se dá em um único Governo e
que não podemos conviver com a idéia e com o discurso do Presidente Lula de que o Brasil foi descoberto
após seu Governo. Na verdade, todas as conquistas
são cumulativas, principalmente em se tratando dos
programas sociais.
Todos sabemos da importância dos programas
sociais para expressiva parcela de nossa população.
Mas é preciso que, ao lado deles, existam outros programas capazes de oferecer às famílias a chance de
acreditarem num futuro melhor para seus ﬁlhos.
Creio que é urgente e necessário que se faça uma
profunda reﬂexão sobre as palavras do Presidente Lula.
Ele ainda pretende fazer da educação uma prioridade
do Governo. Mas é bom que os pais de família, os educadores e as pessoas que têm responsabilidade com
esse País prestem bastante atenção a esta frase: não
podemos esperar por mais quatro anos, para que o Brasil
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apresse o passo na marcha por um futuro promissor, ao
lado de países como Coréia, Estados Unidos e Japão.
Obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Lúcia Vânia, o
Sr. Valdir Raupp, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. César Borges.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. PFL – BA)
– Eu é que lhe agradeço, Senadora Lúcia Vânia. Parabenizo V. Exª pelo excelente pronunciamento!
Não há mais oradores inscritos.
Sobre a mesa, mensagem do Presidente da República que passo a ler.
É lida a seguinte:
Nº 204, de 2006 (nº 645/2006, na origem), de 28
do corrente, através da qual o Presidente da República,
solicita seja autorizado o limite de endividamento da
Petrobrás Transparente S. A. – Transpetro, no valor de
cinco bilhões e seiscentos milhões de reais, a ﬁm de
que possa ser implementado o programa estratégico
daquela Empresa, destinado à renovação e expansão
de sua frota de navios.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. PFL – BA) –
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. PFL – BA)
– O Sr. Senador Flexa Ribeiro, a Srª Senadora Lúcia
Vânia e o Sr. Senador Sérgio Guerra 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. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para registrar a matéria intitulada “Carga tributária atinge 38,8%
do PIB”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo
em sua edição de 12 de julho do corrente.
A matéria mostra que “a carga tributária extraída
da economia brasileira subiu 1,7% do Produto Interno
Bruto (PIB) no ano passado”. Com isso, o bolo tributário
cresceu 2,3 pontos nos três anos de governo Lula.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
seja considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, volto à tribuna no dia de hoje para comentar
o artigo intitulado “Agricultura ameaçada”, publicado na
seção Notas & Informações do jornal O Estado de S.
Paulo em sua edição de 30 de junho do corrente.
O artigo trata da decisão do ex-ministro da agricultura, Roberto Rodrigues, de deixar o governo do
Presidente Lula. Segundo o artigo, o êxito do ministro
“foi limitado por um governo incapaz de escolher, de
forma conseqüente, entre modernidade e atraso”.
Ainda segundo o artigo, o ex-ministro teve que
enfrentar três tipos de obstáculos criados pelo próprio
governo: a incapacidade do governo de ﬁxar priorida-
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des de ação, a tentativa petista de aparelhamento do
ministério e a guerra permanente contra o agronegócio, com o Presidente Lula dando seu apoio explícito
às invasões de terra e à violência.
Por ﬁm, Sr. Presidente, requeiro que o artigo passe a integrar este pronunciamento, a ﬁm de que conste
dos Anais do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA LÚCIA VÂNIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “PT conﬁrma candidatura de mensaleiros”, publicada no jornal O Estado de
S. Paulo de 6 de julho de 2006.
Segundo a matéria, além dos deputados do PT
e da base aliada do governo acusados de fazerem
parte do esquema do mensalão, os envolvidos em outros escândalos, como o ex-ministro Palocci, também
vão concorrer.
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Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (César Borges. PFL – BA)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs Senadoras e
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão
deliberativa ordinária de amanhã, a realizar-se às 14
horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
SUBSTITUTIVO À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 64, DE 1999
(Votação nominal)
Votação, em segundo turno, do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 64,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Eduardo Suplicy, que acrescenta parágrafo
ao art. 57 e dá nova redação ao inciso XI do art.
84 da Constituição Federal (comparecimento do
Presidente da República ao Congresso Nacional
na abertura da sessão legislativa).
Parecer sob nº 1.941, de 2005, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Aloizio Mercadante, oferecendo a redação para o segundo turno.
2
SUBSTITUTIVO À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em segundo turno, do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº
12, de 2003, tendo como primeiro signatário o
Senador Osmar Dias, que altera os artigos 21 e
22 da Constituição Federal, para deﬁnir a competência da União no ordenamento do Sistema
Nacional de Meteorologia e Climatologia.
Parecer sob nº 5, de 2006, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora:
Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a
redação para o segundo turno.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 30, DE 2002
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 30, de 2002, ten-
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do como primeiro signatário o Senador Paulo
Souto, que acrescenta os §§ 12 e 13 ao art.
14 da Constituição Federal (dispõe sobre a
elegibilidade dos substitutos das Cheﬁas do
Poder Executivo nos seis meses anteriores
às eleições).
Parecer favorável, sob nº 429, de 2003,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati.
4
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 390, DE 2005-COMPLEMENTAR
(Votação nominal)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Renan Calheiros
e outros Senhores Senadores, que altera os
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre
crimes e procedimentos relativos a inelegibilidades e sobre o sistema de prestação de
contas eleitorais).
Parecer sob nº 188, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 2000
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 22, de 2000, tendo como primeiro
signatário o Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera disposições da Constituição
Federal, tornando de execução obrigatória a
programação constante da lei orçamentária
anual.
Parecer sob nº 949, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador César Borges, oferecendo a
redação para o segundo turno.
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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
Quarta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 29, de 2003, tendo como primeira signatária
a Senadora Lúcia Vânia, que dá nova redação
ao art. 193 da Constituição Federal (que trata
da ordem social).
Parecer favorável, sob nº 156, de 2006,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57, DE 2005
Quarta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 57, de 2005, tendo como primeiro signatário o Senador Marco Maciel, que dá nova redação ao § 4º do art. 66 da Constituição, para
permitir que os vetos sejam apreciados separadamente no Senado Federal e na Câmara
dos Deputados.
Parecer favorável, sob nº 779, de 2006,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Ramez Tebet.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 134, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 134, de 2005 (nº 2.390/2003,
na Casa de origem), que altera a Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (amplia o conceito de fornecedor e o prazo para reclamação
referente a vícios aparentes).
Parecer sob nº 672, de 2006, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Valdir Raupp, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CMA, que apresenta.
9
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 1999
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
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141, de 1999, que acrescenta o inciso XI ao
art. 649 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973
– Código de Processo Civil (CPC), dispondo
sobre a impenhorabilidade das máquinas, equipamentos e implementos agrícolas.
Parecer sob nº 930, de 2006, da Comissão Diretora, Relator: Senador João Alberto
Souza, oferecendo a redação do vencido para
o turno suplementar.
10
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 174, DE 2000
Discussão, em turno único, da Redação Final (apresentada pela Comissão Diretora como
conclusão de seu Parecer nº 822, de 2006, Relator: Senador Alvaro Dias) do Projeto de Lei do
Senado nº 174, de 2000, de autoria do Senador
Luiz Pontes, que altera a Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, que dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde.
11
REQUERIMENTO Nº 115, DE 2006
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 115, de 2006, do Senador Paulo Paim,
solicitando voto de louvor ao Bispo Desmond
Mpilo Tutu, em face da intensa luta e grandes
vitórias em prol da paz mundial, notadamente
com o ﬁm do Apartheid na África do Sul.
Parecer favorável, sob nº 992, de 2006,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Arthur
Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. PFL – BA)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 23
minutos.)
(OS Nº 14612/06)
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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*
PRB – Marcelo Crivella**
PMDB – Sérgio Cabral**

Ceará
PSDB – Luiz Pontes*
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*
PMDB – 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
PSDB – Marcos Guerra**S
BLOCO-PL – Magno Malta**

Mato Grosso do Sul
PSDB – Juvêncio da Fonseca*
PTB – Antônio João **S
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**

Tocantins
PSDB – Eduardo Siqueira Campos*

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

Minas Gerais
Santa Catarina
BLOCO-PL – Aelton Freitas* S
PFL – Jorge Bornhausen *
PSDB – Eduardo Azeredo**
BLOCO-PT – Ideli Salvatti**
PMDB – Wellington Salgado de Oliveira** S PSDB – Leonel Pavan **

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

Goiás
PMDB – Iris de Araújo* S
PFL – Demóstenes Torres **

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

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

PSDB – Lúcia Vânia**

PSDB – João Tenório** S

PMDB – Valdir Raupp**

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

Sergipe
Roraima
PFL – Maria do Carmo Alves *
PTB – Mozarildo Cavalcanti*
PMDB – Almeida Lima**
PDT – Augusto Botelho**
BLOCO-PSB – Antônio Carlos Valadares** PMDB – Romero Jucá**

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

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 Souza1
Vice-Presidente: Senador Demóstenes Torres1
BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB)
Titulares
UF Ramal
Suplentes
Demóstenes Torres (PFL)
GO 2091
1. Jonas Pinheiro2 (PFL)
Sérgio Guerra (PSDB)
PE
2382
2. César Borges (PFL)
Heráclito Fortes (PFL)
PI
2131
3. Mª do Carmo Alves(PFL)
Juvêncio da Fonseca2 (PSDB) MS 1128
4. Leonel Pavan2 (PSDB)
Paulo Octávio (PFL)
DF
2011
5. Teotonio Vilela Filho4

UF
MT
BA
SE
SC
AL

Ramal
2271
2212
1306
4041
4093

(PSDB)

Antero Paes de Barros(PSDB)

MT

4061

6. Arthur Virgílio (PSDB)
AM
1413
PMDB
Ney Suassuna
PB
4345
1. (Vago)³
João Alberto Souza
MA 1415
2. Alberto Silva
PI
3055
Ramez Tebet
MS 2222
3. Valdir Raupp
RO
2252
Luiz Otávio
PA
3050
4. Gilvam Borges2
AP
1717
BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB)
Sibá Machado (PT)
AC 2184
2291
1. Serys Slhessarenko2 (PT) MT
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 9.6.2006)

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

1

Eleito em 13.12.2005, na 1ª Reunião, de 2005, do Conselho de Ética.
Eleito na Sessão do SF do dia 18.4.2006.
³ Vaga ocupada pelo Senador Gerson Camata (PMDB/ES) até 3.5.2006, licenciado de acordo com Of. GSGC –
100/2006, de 3.5.2006, lido em Plenário nesse mesmo dia.
4
Licenciado a partir do dia 19.4.2006, de acordo com Requerimentos nºs 455 e 456, de 2006, publicados no DSF
de 21.4.2006.
2

CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 17, de 1993)

COMPOSIÇÃO 1
Senador Romeu Tuma (PFL-SP)

Corregedor
2

Senador Hélio Costa (PMDB-MG)

Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

4

Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL) ³

1º Corregedor Substituto
2º Corregedor Substituto
3º Corregedor Substituto
(Atualizada em 9.6.2006)

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.
³ Licenciado a partir do dia 19.4.2006, de acordo com Requerimentos nºs 455 e 456, de 2006, publicados no DSF de
21.4.2006.
4
Licenciado a partir de 4.5.2006, de acordo com Requerimento nº 498, de 2006, publicado no DSF de 3.5.2006.

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259
scop@senado.gov.br

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

COMPOSIÇÃO
Ramez Tebet (PMDB-MS)
PMDB e Bloco de Apoio ao Governo
Demóstenes Torres (PFL-GO)
Bloco Parlamentar da Minoria
Alvaro Dias (PSDB-PR)
Bloco Parlamentar da Minoria
Fátima Cleide (PT-RO)
Bloco de Apoio ao Governo
Amir Lando (PMDB-RO)
PMDB
(Atualizado em 09.06.2006)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 3311-4561 e 3311-5257
scop@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) – PMDB
PL
Senador Magno Malta (ES)
PPS
Senadora Patrícia Saboya Gomes (CE) – PSB
(Atualizada em 9.6.2006)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Ala Senador Dinarte Mariz, sala nº 6
Telefones: 3311-4561 e 3311-5259
scop@senado.gov.br
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